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Gdzie te walce-stare walce 
Gdzie zega 1:v, k tóre skrzypią 
Gdzie dziewczyny, co na pal ach 
Sz~y czenv011e pawie chwytać 

Gdzi wielbłąd, · w kapeluszach 
K tóre pasł się w obłc>kach 

Gdzie podziala ·ię m wTka 
Którą k ol sm<i rowal wąsy 

Zanikalo, za tracał 

I już nic nie widać prawie 
T 1lko ślady czarown icy 
Na spalonej slo1icem tra; ·i 

Gdzie te d!uoie, żółte świece 
Co paliły się na bagnach 
Gdzie diabliki, gdzie chochliki 
Gdzie zaczarowana gwiazda 
Co krzyczala ponad łą ką 
By wiedzia ły świerszcze polne 
Że zgubila w księżyce 
I jest bardzo niespokojna. 

Zanikało, zatracało„. 

Gdzie pio nki, które dawniej 
Wszyscy starzy Judzie znali 
Po tem chwytał wiatr muz 1kę 
By na szklaną górę zanieść 
Gdzie królewn a - ta zaklęta 
W małą żabkę za.mieniona 
Gdzie te samograjki skrzypce 
Im lodia zag ubiona. 

Zan i kalo, za tra calo ... 



Pn:y śniadaniu król z k rólową plol;i sobie to t ow u 

PAN THACKERAY 

Pan Will iam Mak peace Thackeray (czytaj: Ły

liam Mejkpis Tsekerej) żył w czasa ·h , kiedy nie było 
ani radia , ani telewizji, ani też t le fonu, a koleje pa
rowe dopiero nabi erały szybkości. Był to wiek, 
w którym dopiero się zaczynała wielka rewolucja 
techniczna i przemys łowa . 

Anglia - pan Thackera ' był nglik iem - sta
nowiła w ted potężne moca rstw o kol on ialne, a je
dną z największych kolonii tego mocarstwa były In
die. Tam właśnie, w Indiach , w mieście , które się na
zywa Kalkuta pan Thackeray przyszedł na świa t. 

B ł jedynakiem. Jego ojciec pełnił funkcję wy o
ki go urzędnika skarbowego, a matka nie pracowa 
ła . Była podobno bardzo piękna. Ojciec odumarł 

Williama wcześn i e, mam a powtórnie wyszła za 
mąż. Nie była dl wojego syna zbyt dob ra - ode
słała go do kr wnych, którzy mieszkali w Londynie. 
William miał wtedy zaledwie sześć la t. Krew ni nie 
byli bardzo bogaci i William, który w Indiach cho
wał się w luksusie, teraz zaczą ł żyć w trudnych w a
run kach materialnych 

Wkrót poszedł do szkoły - bardzo surowl!j, 
z in ternatem i ogromnie wymagającymi wychow -
wc mi. Kolegów miał silnych , skłonnych d o bi tki , 
lub iących ostrą rywalizację. Sam był chłopcem 
wrażliwym, nie miał oparcia ani w matce, ani w kre
wnych, lecz dzielnie dawał sobie z tymi kolegami 
rad . Kiedy przyszło do bójki , nie ustępował pola 
i walcz •ł do końca. W takich właśnie szkolny h za
pasach przeciwnik złamał mu nos. Ten z łamany, 

lekko spłaszczony nos nie dał się operacyjnie napra
wić i trochę pana Thackeraya szpecił, choć nie poz
bawił go osobistego uroku, k tóry wszyscy w nim po
dziwiali. 

Uczniem b ł Will iam niezbyt pilnym, wykształ

cenia wyższego nie zdobył , lecz za to bardzo chętnie 
uczył s ię sam. Naucz ł s i ę. wietnie dwóch j ęz ków 
- francusk iego i niem ieckiego i bardzo dużo ksi ą 

żek w tych j ęzykach czytał. W ogóle czytał zachłan
nie - także w j ęzyku ojczystym . Ponadto lubił cho
dzić do teatru - i r sować . Zamiłowani do rys -
wania miał na jpierw wi ększe niż do pisania, a na jle 
piej mu wychodziły różne karykatury . Kiedy sta ł się 
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dorosły , zarabiał na swą rodzinę i jak rysownik, 
i jako pisarz. Obie te umiejętności - i ry owanie, 
i pisanie - opanował znal<omicie, co możecie sp ra
wdzić sarni - uważn ie s1~hając słów baj ki i glą
dając rysunki zamieszczone w pr gramie. 

Gdy William osiągn ął viek młodzieńca, zaczął 
podróżować po świeci . Pierwszym krajem , kt ry 
odwiedził, były Niemcy. Tutaj, w stolicy księstwa, 

małym mie.Scie Weimarze, poznał słynnego w całej 
Europie pisarza, który nazywał ię Johann W lfgang 
Goethe, i który był zarazem ministrem na książęcym 
dworze. Kiedy osiemnastoletni go Williama pisa
rzowi temu przedstawiono, młodzieniec tak bardzo 
z nieśmiałości się stropił, że nie mógł wypowiedz ieć 

ani słowa . Więc zamiast mówit, błyskawicznie nakre
ślił wizerunek postaci Goethego Niemiecki pisar-z tak 
się rysunkiem zachwycił, że zaprosił Willi ma na 
książęcy dwór. William nauczył si na dwor-z tym 
tańczyć i w ogóle poznał tam tak zwane wielkoświa

towe życie. Później, kiedy miał już dużo pieniędz_, 

bardzo - nawet trochę za bardzo - taki właśni ży

cie, wypełnione taócami, rozmowami , wystawnymi 
o biadam.i i konną j zdą, p lubił. 

Zawód autora książek rozpoczął od pi ania do ty
godników i gazet. Pisał recenzje, art kuły, sprawoz
dania z podróży i felieton , które nazywały się saty
rami lub humoreskami. W tych felietonach ośmi zał 

to dobroiliwie, to- czasem -surowo i ostro, rozmaite 
ludzkie przywary i wady swoich rodaków. To, co pi
sał, tak bardzo czytelnikom się podobało , że teksto 
pana Thackeraya dawano miejsce w najlepszych 
z wychodzących wówczas w Londynie pism. Lecz pan 
Thackeray pisał nie tylko do pism angielskich, l 
także - po francusku - do francuski ·h, bo we Fran
cji, główni w Paryżu, d ść długo mie zkał i sprawy 
Francuzów na· wylot znał. W Paryżu zresztą pr-zyszły 

wielki pisarz się ożenił. Ślub był hu zny, a odbył s ię 
w angielskie] amba · cizie. 

Jeszcze przed ślubem pan Thackeray pragnął zo
stać malarzem i tej pięknej, a trudnej sztuki uczył się 

najpierw we Francji, potem w Rzymie. Gdy zo tal mę

żem i ojcem trzech córeczek, m śl o mal arstwie zarzu
cił, bo musiał zacząć zarabiać na rodzinę. Wt d ' wła

śnie powrócił d Anglii i zajął się cizi nnikars twem. 
Poświc;cił mu co najmniej dziesięć lat. Pisan ie do 

Ra rdzo :obie ' nu \\ ( IJ" J.:j , chnl: s ię Z\Va la Gbuną-Furi ;J 

dzienników i tygodn ików b, rdzo lu ił, sam nawet 
P:~wną gazetę a własność kupił . Niedtu«o się n ia, 
nies te ty'. c1 szv ł ---:_ n i umia ł robic int resów i jeg~ 
własna gazeta dośc z:bko splaj t wal a 

_w życi u P.rywatny m był nie zanadto szcz . ś liwy 
--:. z t rLcd corecz k jedn· w dz i e..:ińs twic uma rła. 
a zona ba rdzo cie.żko %achorowała i musiała na stałe 
\ .'J echać na wie.ś . Pan Thackeray cz - to N tam od
wiedza ł , lecz dwie córeczk i pozosta ł musiał w Lon
dyme chować sam . Z powodu mierci có rki i oddale
ma żon: cierp iał, bo gorąco i ob·e kocha ł i ogrom
m c !ubił i cenił rodzin ne życie B ł dobrym, przy
wiązanym do swoich dzieci ojcem . W ogóle pan Tha-



ckeray - długonogi mężczyzna masywnej sy-
1 wetce - serce miał wrażliwe i czułe . 

z ks iążek , jaki napisał , trzy zyskały sławę naj
więk z - dwie dla czytelników dorosłych , jedn_a 
dla dzieci Te dwie książki dla dorosłych, to „Księga 
snobów" i „ Targowisko próżr1ości ", najsłynniejsza 
książka dla dzieci t właśnie „Pierścień i róża·· . 
Naj słynniejsza, bo nie jedyna - pan Thackera_y na~ 
pisał dla dzieci książek kilka - były to dłuzsze t 

krótsze opowiadania. Nazywały się one w tamtych 
czasach „książkami pod choinkę . , , bo z myślą o bo
żonarodzeniowych prezentach były tworzone. 

W „Księdze snobów'' pan Thackeray kpi sobie 
z ludzi, którzy w niczym nie ma1ą własnego zdama, 
wskutek czego robią, mówi ą i myślą to. co akurat 
jest w modzie, i tak eż, jak ·m moda d ktuje, ubie
ra j ą się i zachowuj ą. A że w czasach pan~ Th~ckc~ 
ray modę narzucali ks iążęta oraz_lordow1e, w1ę~ c1 
ludzie pozbawieni własnego zdania, owych ks1ąząt 
i lordów we wszystkim naśladowali i sposoby 1ch 
zachowania małpowali, co pan Thackeray potępiał. 
w „ Ta1-gowisku próżności " pan Thackeray pokazał 
całe życie ówczesnej Anglii, a na tle tego życia - po
sta ie, które ciągle gonią za zyskiem. za pieniądzem, 
za dostatkiem i za majątkiem, a wcale nic myślą 
0 tym, jacy w głębi duszy są. A o czym pan Thacke
ray mówi w„Pierścieniu i J'óży"? 

o tym , że kto naprawdę jest dobry, uczciwy, 
szczery oraz szlachetny, ten wcale nie musi się sztu
cznie upiększać przy pomocy magicznej róży •. czy 
też magicznego pierścienia . Czar róży i czar p1erś
ci ni a trwc ją krótko. Wystarczy zdją.l z palca pierś
cien, różę zaś w,vpleść z włosów albo wypuści(: z dl.o
ni, a j uż od razu widać, kto kim na prawd~ jest Do: 
bro ma wi kszą moc czarodziejską aniż 11 p1erśc1en 
i róża . Dobrem jest prawdomówna ·ć . otwartość, od
waga , szczerość, myślenie o innych ludziach, wspó.1-
czucie dla pokrzywdzonych oraz chęć przychodzenia 
im z p mocą - nawet za cenę własnego poświęcenia. 
Złem jest przewrotn ość, kłamliwość, zarozumial
stwo , pycha, próżność, lekceważenie tych, co nas ko
chaj ą, a przede wszystkim - ciągle myślenie o sobie. 

rhcz:,c jak stu orrnaL S.J.łw y nn Jn'nt; '""Padł y dwa lwv 

I t nam jeszcze pan Thacke1 ay mówi, że dobro za
wsze na końcu zwycięży, a zło -wcześniej, czy póź

ni J - będzie zgn bione. wreszci - to JUŻ między 

wierszami-dopowiad : ni prawdą jest, żc jedni ro
dzą ·ie; z dobrym. a drudzy ze złym sercem. Pra .vdą 
jest, ż wszys y przychodzą na świat z sercem jed
nako dobrym , tylko, że są wśród nas tacy , o głosu 
własnPgo serca nie słuchają - przez ni wiedzę albo 
przez zaponrnienie. Wyst rczy jednak p1 zyjść do 
domu i w ci zy - kompletnej ciszy, to ab lutnie ko
nieczny warunek! - w b icie własnego serca zasłu

·hać się całym sotią. Wtedy pomiędzy j -dnvm a dru
gim uderzeniem usłyszeć można głos-ostrzeźeni . nie 
myśl wylącznie o. obie, myślenie wyłącznie o sobie. t 
źródło wsz lk i go zła ! Kto tego głosu-ostrzeżenia 
usłuch a. ten na pewn stan.ie się lepsz -czasem do
piero od jutra, zasem - od zar az. Do tej przemiany 
nie trz ba mieć ani pachnącej róży czarodziejskiej. 
anj też niezwykłego magicznego pierści nia . Wysta r
czy tylko wła.· ne mocne p st anowi n ie . 

T. W. 



R 7ja wciąż / a) ta praca -1. Antt~ltki wc1· i ladaco 

SONG NIEPRZYJEMNY SIEPACZY 

Tupnę sobie lewą nogą 
Lecz zatrzymam nad podlogą
Czekam ... 
Nloże przyjdzie muszka 
Może trafię karaluszka -
Czekam .. . 
Może szczurek się przytrafi 
Wtedy nogą tupnę
Trafię! 

Hu, hu, ha, ha, 
Hu, hu' 

Teraz każą, by Różyczkę ... 
Także m oż n a oczywiście 
Ty lko, że gdzieś bachor zginął 
Nie wywiążę się z terminów! 
Hu, hu, hu, hu, 
Hu, hu, haaa ! 

Pierwszy raz się tak przydarza 
Gdzie jest Ró-Ró-życzka 
ZARAZ! 
Może poszła w dzikie knieje 
A tam lwica zła szaleje 
Hu, hu, hu, hu, 
Hu, hu, 
Haaaaa' 

Tam nie pójdę, nie ma głupich' 
Bardzo chętnie innych łupię 
L ecz nie lubię, chodzi o to, 
Gdy zanadto duży kotek' 
Więc Padelli opowiemy, 
Że Różyczkę lwy połknę~y 
A gdy zwątpi, czy to prawda 
Niech sam w lesie 
Wśród lwów sprawdza 
Hi1 , hu, hu! 
Hu, hu, ha, ha' 



t\awet matpa -w ·zyscy wie i - bywa piękn na porlr · ·ie 

WILLIAM MA.KEPEACE THACKERAY 

„PIERŚCIEŃ I RÓŻA" 
Pantomima przy kominku 
dla dużych i małych dzieci 

Król Walorozo - KONRAD FULDE 
Królowa - DANUTA DOLECKA 
Angelika - IWONA PIENIĄŻEK 
Lulejka - BOGUSLA W WIŚNIEWSKI 
Różyczka -KATARZYNA SŁOMSKA 
Mrukiozo -JERzy WASIUCZYŃSKI 
Gburia-Furia - GRAŻYNA KŁODNICKA 
Zerwiłebski - RYSZARD MARIA FISCHBACH 
Bulbo - ZBIGNIEW JANISZEWSKI 
Pigulino, medyk - WIESLA W OCHMAŃSKI 
Błazen -ANDRZEJ BIENIASZ 
Czarna Wróżka - WIESLA WA NIEMASZEK 
Dziejopis - ANDRZEJ RE DOSZ 
Gburiano - WŁODZJMIERZ MANCEWICZ 
Król Padella-ANDRZEJ IWIŃSKI 

.Baron Szparagino - KAZIMIERZ MOTYLEWSKI 
Jasiek- WOJCIECH ŁUGOWSKI 
Bałaguła -JANUSZ LEWIŃSKI 
Paliwoda _:IGOR POLAK 
Rondelino, kucharz -

WAWRZYNIEC SZUSZKIEWICZ 
Spaghettina, kucharka-JADWIGA RYDZÓWNA 
Siepacze -JANUSZ LEWIŃSKI, 

WOJCIECH ŁUGOWSKI 



AKT I 
(Akcja rozgrywa si~ w Paflagonu) 

I-PROLOG 
Cały zespoi 

II-ŚNIADANIE 
Gbu.na, Gburiunn, Król Knliowa. \!ruk1nm, Zerwikbsk1 , Kucharka. 
Kucharz, Błazr.n . Wmzk [), i<Jop1. 

III - RETROSPEKCJA 

IV-BAL 
Dam,· dworu : EWA BF.TI'A, LlL!ANA BRZEZIN:>KA DANUTA 

• F'ULOE. ELZBLETA !\UWWSKA. ANNA RAM:ZA, 
JADWIGA RYDZÓ\\ . 'A • 

Pano\\11": ANDRZl::J l\\1NSKI , JANUSZ U :V.lNSKI , WOJCTr.CH 
Łl'GOWSKT , IGOR POLAK 

Kanclerz - STANTSŁ.A W KOZYRSKI 
Walorozo, Królowa, Angd1ka, Lul•·jka, Mrukiazo Gbuna . 
Zennkbsla , Ptguhno, Bull . BłaZl'll Wrożk Oz1e1op1s, Lokai 
ŻOlruerw Paflagam1 

V-KORYTARZ 
DZ1ewa.yna - MALGOR7.ATA Rl!lJNICKA 
Duchy- WOJCIBCHł..UGOWSKl , IGOR POI.AK 
Błazen . Wrózka Dz1c111p1s, Bulbo Kmlo\\ , Walor , Gbuna. 
Angelika 
Wampiry JANUSZ J, F.WTNSKJ, WA WRZYNIBC 

SZUSZKrEWJCZ EY.'A BETIA lJA!lilf ft\ FUJ.DE. 
Lil.IANA BRZE7.J~SKA, JADY.1GA RYDZÓWNA 

VI-PÓLl'INAŁ 
Kst - JANUS7. LE\\1.NSKL 
Biskup- WA 'WRZYNJEC SZUSZKIEWICZ 
Parut!. EWA BE'ITA. , LILI.ANA BR7..EZlŃSKA DA.NtrrA FULDE, 

EL7.BIETA MLLOWSKA, i\N, 'A RAM7-'I , JAD\\1GA 
RYDZÓWNA, MALGORZATA RUIJ1"1CKA 

Pano"~e· ANDRZEJ TWTNSKJ, STANTSLAW KOZYRSKI , 
WOJCIECH ŁUCOWSKl, IGOR POLAK 

Pigulino, Błazen , Dz1qop1. , Król. Królowa. Angelika, Wrotka, 
Bulbo, Lu lejka. Różyczka. Gbuna. Mruk1aw, 7A·rw1M11k1. Zolm~rze 

AKT Il 

{Akcja ruzgryv.ra się w Krymtatari1) 

I-PROLOG 
7"'1<pół 

II- CHATKA DRWALA (KRYMTATARIA) 
Rózyczka. Szpara~no . Ja."~k. Błazen . Wrólka, Dne1op1s 
Spiskowcy-EWA BETI'A, LIUAN1\ BRZt:ZIŃSKA. 

DA.NUTA F I.DE, ~tARlA CHRU CIELÓWNA. 
Et.7.BIETA MTI.OWSKA A :NA RMIZA, 
MAŁGORZATA RUCINICKA 
M At:.GOR7..A TA ROUSSF.AU-FISCHBACH. 
JAD\\lCA RYDZÓWNA JANUSZ LEY..'INSKl, 
WOJCIECH LUGOWSKI , 
Wł.ODZ!MIF.RZ MANCEY.lCZ, J 'llUŁOWSKI, 
WIESŁAW OCHMAŃl:>KJ IGOR POLAK 

I 

\ 

III - DYLIŻANS 
Stangret - AJ\DRZEJ BIENIASZ 
Gruby Pan-JAN :\!IŁOWSKI 
Stara Kob1etn - \l'IESLA WA J\'IE\IASZEK 
Lule1ka 

IV - CHATKA DRWALA 
W<·terruu . Szpmaktto WŁODZI:\UERZ i\lA);CEWICZ 

Hrabin - JANMJLOWSKI 
'.\larktz WIESŁAW OCH:\LAJi;SKJ 

Szparng1na. Ja•tek , Rózyczka, 
Kapitan Padelh - WA WRZYKU:C SZL'SZK'lEWICZ 
Brodaa. Pancl'm\· STANISLAW KOZYRSK! 
ZOl...KlERZE KR.Y:MTATARlT 

V - STUDENTOPOLIS (Państwo neutralne) 
Redak or - ANDRZEJ REDOSZ 
Pror oruwie LlLIA:\A BRZEZINSKA. 

:0.IARIA CHHUSCIEI.ÓWNA, DANUTA FCLDE, 
J::LZBlETA !'<lTLOWSKA, ANNA RAMZA , 
!\IALCORZATA ROL'SSEAU- FISCHBACH. 
ANDRZFJ BIENIASZ, 
RYSZARD MARIA FISCHBAC!ł 

Lule1ka, Bała11ut , Paliwoda 

VI-LOCHY (KRYMTATARlA) 
Koty F.WA BE'!TA. MAŁGORZATA RUDNICKA. 

JADWIGA RYDZÓWNA 
Rózyczka , Padl'!la . Brodacz, Kap1l n, 7..o!mt•rz„ 

VII -HOTEL LULEJKI (Studentopolis) 
Lul„1ka , Pahwodn. Balajiuła . Zen..-1lt'bskl . Zułn1crze 
Bumustn - ANDRl'..EJ BIENIASZ 
Błazen , Wrtlzka , Dziejopis, S1par1111ino, JaSJ t k , 
M1eszkań.cv- LILIANA BRZEZL..,SKA, 

MARIA CHRUŚCIF.LÓWNA DANUTA DOLECKA, 
DANUTA FUL.DE, GRAZ\' i "A KLOD:\lCKA. 
ELZBIETA ~Ul.OWSKA. IWO. 'A PIENIĄŻEK. 
AKN RAMZA 
MAŁGORZATA ROUSSEAIJ-FLSCHBACH, 
7..BICN!EW JA. :lSZEWSKJ , 
JERZY WASIUCZY. "SKJ 

VIII - A.RE 'A (KRYMTATARIA) 
Padella Brodacz, Kapitan , Żołnierze, Weternn1. Jasiek, Szpara!l1no 
:\11e>zkań.n• - LILIA.'\"A BRZEZL\'SKA, 

• MARlA CHRUŚCIELÓW. 'A 
DA. 'UTA FULDE. EL7.BIETA ~Ul.OWSKA, 
ANNA RA~fZA . 
MALGOHZATA ROUSSF.AU-FISCHBACH , 
MAŁGORZATA RUDNICKA 

BlazPn , Wrózka, Dz1ejnp1 , Rózyczka 
Lwy EWA BET'TA. JADWIGA RYl1ZÓWNA 

IX-BITWA 
Luł~1ka Pal.woda, Bałaguła . Zern, kb!<k1 . Zołn1erze, Btaz<'n. J1uaek, 
Szparag1na, Lwy 
Padr.lla, Dziejopis, Kapitan . Zołn1erze. Bulbo, 
Wt>1.Pran1 . JA . Mn.OWSKI, WLODZI?>UERZ ~!Al'\CEWICZ, 

WIESŁAW OCHMANSKl, 

X-FINAŁ (Paflagonia) 
Kanclrn: - STAN!Sł.A W KOZVRS KI 
P1~uhno , Gbunano 
CAŁY ZESPÓŁ SPEKTAKI.l l 



Reżyseria-

WOJCIECH KĘPCZYŃSKI 
Adaptacja i opracowanie tekstu -

ZYGMUNT WOJDAN 
Teksty piosenek -

ZYGMUNT WOJDAN 
Muzyka-

EWA KORNECKA 
Choreografia -

WOJCIECH KĘPCZYŃSKI 
Scenografia -

MAŁGORZATA TREUTLER 
Przygotowanie muzyczne -
. JADWIGA STĘPKOWSKA 

Opracowanie wokalne -
ROMANA KREBSÓWNA 

Asystent reżysera 
Asystent choreografa 

DANUTA DOLECKA, 
ANDRZEJ BIENIASZ 

Sufler-
ELIZA KRUPSKA 

Inspicjent-
MARIA CHODOR 

-. 
•r,_ - ----

Pierwsz czarom Rózi uleg ł dobrze znany nam Bulbulek 



Prózno jednak się .oapala, gdy" w Lul jce ma rywala 

Ach te konie! 
Białe konie! 

NOCNY SONG 

Ten zimowy chłodn.\ wi;itr 
Kiedy konie się rozgonią 
1\fkną przez zanvec, 1ak żar pt;ik 
Okna świecą latarniami 
Może w wietle znajdę ślad 

Wiśta male - pan zapłaci 
Zakochany jest ten pa.ii 

Coś tam widać za zakrętem 
z,vje ·oczy - jakis kszt1/I. 

To są tylko ll'ilka .oĘJepia 
A wilk zle zamian· ma 

Ktoś Róż.\•czkę w Je ie wrdz1al 
Ja nie wierz~ ale gnaj! 
Dukatami cię obs.1·pię 
Gdy trafimy na }<'j ślad 
Pędźc.:re konie - trzeba gonić 
Pannę która szla pod n•i. 11 · 

Dobry k!Jenl w dyliżansie 
Zakochany jest ten pan 

Jeden kocha - drugi chrapu:> 
Równowaga mu,·i b1·c~ 

ie śpi ktos - by inn za.,nąl 

Los jednako z wszy tkich drwi ... 
Wiatr, za\ •iej;1 -zamieć, zamicl' 
Jakoy :>ię powiesił czart 
Ploną. światła dyliżansu 

Le z woźnica dJ·ogę zna. „ 
Co tam wilki, o lam czarty 
Wsz. stko si<; rozwikła wszak 
W baśni pana Thackeraya 
A prześliczna to j<->.'it baśń (bi ) 
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\Vaćpa.n m1 sit ni~ wykn:c1. \.'>'s-.wk mam w ręku ok:umenc1k Biedna Rózlil boi stacza z zalotami brr' Brodacza 
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Trzeba su: w·od41~ 7 1:2epk1em z b_,. tpką nu torebkę 

SONG SENTYMENTALNY 

Za chwilę wstanę i pójdę da lej 
Przez las, przez chaszcze, przez wiatr i śnieg 
Tak, jak dziewczynka z zapałkami 

Może zamarznę ... 
Ratuj mnie! 
Może gdzieś krąży. z niedaleko 
Latami palisz , patrzysz w m rok 
Żeby w zawiei mnie odnaleźć 
Mój dobr książę, 

Pewnie tak. 
Ale się pospi z, nagie drzewa 
Nie chcą przed wiatrem ostrym kiyć 
Same się martwią , że nie wiosna 
I gdzieś się zgubił drzewom liść. 
Ja zaraz wsta nę, pójdę dalej, 
Lecz przedtem zasnę-
Nie gniewaj się. 
To ta d:dewczynka z zapałkami 
Idzie tuż za mną 

1 cz gośchce 
N ie, to nie ona - to tylko cienie 
Tych nagich, dobrych, smu tnych drzew 
Ja przecież jestem z innej bajki 
Mnie nie napisał Andersen 
Zasypiam z woln a - jak biało, biało 

Na śniegu widzę dziwny slad -
To ta dziewczynka z zapałkami idzie do nieba -
To ni e ja.„ 
Jakie sny barwne, koloro we 
Czerwi ń i zło to, lila-biel. 
Na drzewach liście, liście, liście 

I już za chwilę znajdziesz mnie. 



. i "alopem ku granicy Za mną moi porucznicy " 

l l c-iego sam Masz, Pad~ o, . Bc>rrl.,·sz, na ni\' pancerz chcu;z, na nu.: . 



SONG DO ŻOŁN1ERZY 

Przysięgaliście na konstytucję 
Wierność narodom wielkiej Paflagonii, 
Której to prawa lamie najbezczelniej 
Faworyt króla , minister Mrukiozo! 
To dzięki niemu w knju lęk i słabość 
Już nawet smutne są czasami dzieci 
Więc wam przysięgam ja - Następca tronu: 
Gdy tron odzyskam -
Wszystkim będzie lepiej! 
Na czele rządu mego - o żolnierze 1 

Staną poeci i matematycy: 
Pierwsi - by śmiało kraj wielki wymarzyć 
Drudzy - by w cyfry marzenia przeliczyć 
Bo nic nie znac?.y ten , co cyfry ty lko 
Liczy w kolumny, choćby się zgadza~y, 

Jeśli nie umie marzeń wspólnych wyczuć, 
Które poeci (ylko wielcy znają ... 
Więc za mną! 
Za mną 1 

Na gwiazdy przysięgam 
CyfI}' z marzeniem 
Zespolić, wymieszal' 
Żeby nam w sercach stara moc zagrała 
A w rękach siła, żeby moc tę wskrzesić! 

-·---

'o. na kwinto:. mina struta - ot ~ Kar 1 Pokula 



A ty Wróżko / n mt J•'Ou<, nn Lule1k1 ślub w ka ledh<.' 

Kierown ik iura Informacji i Kontaktu z Widzem 

KRZYSZTOF MĄCZYŃSKI 
Ki rownik Techn iczn 

TADEUSZ KOBIAŁKA 
Kierownik Pracowni 

El ktroakustycznej i O ·wietlenia 

MAREK ZIELONKA 

Kierownicy pracowni 

krawieckiej d amskiej 

DANUTA DZIARMAGA 
krawi ck iej męskiej 

MARCIN MIŚTAL 
malarsko-modelatorskiej 

WOJCIECH WERYK 
·tolarskiej 

CZESŁAW LEW 
fryzjersko~perukarskie] 

BOGUMIŁA CIECIELĄG 
tapicer kiej 

KRZYSZTOF SZAŁAPSKI 
śl usarskiej 

ROMAN KUCHARCZYK 
łówn Brygadier Sceny 

JANUSZ MŁYNARCZYK 
Rekwizytor 

LESZEK ROMANEK 
wiatło 

HENRYK P ANIEC 
Akustyka 

DARIUSZ KOWALCZYK 
Garderobiane: 

ANNA KOŚCIELNIAK, 
HALINA MŁYNARCZYK, 

JADWIGA ŁOŚNIAK, 
GRAŻYNA OWCZAREK 



Auto r m rysunkó umieszczonych w programie> 
j st V. M. Thackeray 

opracowani graficzne - WOJCIECH WERYK 
redakcja prngramu - H LI A BOG~Z 

Zakład.'• Gra 11c1nc Rudom Zam. 15619 1 20011 v. l. B6 

Musical „Pierścień i róża" , spekt kl 
kosztowny i przygotowany z wielkim 
rozmachem został sfinansowany przez 
Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji 
w Organizacji i Technologii, Sp. z o.o. -
„KONTAKT". 

Po r az pierwszy radomski teatr reali
zuje spektakl korzystając z prywatnego 
mecenatu. Nieczęsta to jeszcze w Polsce 
praktyka. Starym i nowo powstającym 
firmom rola sponsora przedsięwzięć pla
cówek kultury jest wciąż, niestety, obca. 
„KONTAKT" należy do nielicznych jesz
cze, chlubnych wyjątków. 

I 

Oglądając spektakl pamiętajmy zatem, 
iż był on możliwy do zrealizowania dzięki 

„KONTAKTOWI" - firmie, której na
stawienie na zysk nie przysłoniło szer
szego spojrzenia na naszą kulturę, wyma
gającą właśnie teraz finansowego wspar
cia. 

Dziękujemy 



ytut Teatralny 
~~Oboclbm 

Spólka z o o 

OFERUJEMY W ILOŚCIACH H URTOWYCH: 
- świetlówki: 6, 8, 13 , 20 i 40W 
- zestawy kluczy : płaskich , oczkowych, nasado-

wych 
- narzędzia dla hydrauli ków 
- telewizory kolorowe 
oraz wiele innych artykułów przemysłowych 

Biuro Handlowe 
26-600 Radom 
Plac Zwycięstwa 15 
tel. 238-36 
telefax 269-65 
tlx 067746 KONRA PL 

UWAGA!!! 

Dział Zbytu 
26-600 Radom 

ul. Tartaczna 16/ 18 
tel. 286-48 

tlx 067 571 DOMON PL 

Kupon dołączony do biletu bierze udział w losowa
niu atrakcyjnych nagród 
UWAGA!! ! 
Na kupon ie należy wpisać imię, nazwisko i adres , 
wrzuc i ć go do przygotowanego na foyer pojemnika 
i czekać na swój szczęśliwy los. 


