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JÓZEF KLIMANEK 

!Piotr Czajkowski 

dr Jerzy Młodziejowski 

MUZYKA BALETOWA 

Nie tu miejsce na muzykologiczne rozważania o pierw• 
szeństwie muzyki czy tańca. Co zjawilo się wpierw? 

Czy taniec czy muzyka? Dziś ten temat rzs.zedł do pracowni 
naukawych i równie poważnych dyskusji. Jako widzowie 
1 słuchacze baletowego przedstawienia interesujemy się „wy. 
niklem" nie zaś „drogą". Wszelako niechże będzie wolno 
przypomnieć tę i ową muzykę, do której tańczono przed 
„Jeziorem łabędzim" i po jego narodzeniu aż do naszych 
czasów. 

Wiadomo dokladnie, że znane nam dziś widowisko zwane 
(mocno niewłaściwie) „operą" - niewłaściwie, bo całkiem 
ndelogicznie - powstało we Florencji bardzo blisko roku 
1600. Wkrótce z zabawki bogatej arystokracji stało się 

własnością ogółu, przynajmniej w Italii we Francji - rileco 
później w Niemczech, lecz nie zawsze w purytańskiej Anglii. 
Gdy Katarzyna Medycejska opuszczała rodzinną Italię -
woziła ze sobą ddeje ,,drama per musica". Urodzona we 
Florencji, wk.rótce zadomowiła się pod charakterystycznie 
zmienioną postacią we Francji. Małżonek Katarzyny na· 
miętnie kochał ieeyczme spe~e baletowe - sam nie raz 
brał w nich osobiście udział. Włoskiego pochodzenia kom· 
pozytor francuski Lully (zresztą z „zawodu" królewski pono 
kuchcik) zachwycił uszy Słonecznego Majestatu znakomitą 
muzyką, do której Uczni baletmistrze układali powabne tań· 
ce. O ile w Italii na pierwszym miejscu zmajdowało się „bel 
canto" - tu we Francji pnzodował balet. Stąd z licznych 
oper Ramean, Lullego i całego zastępu kompozytorów do 
dnia dzis:lejszego „wybiera się" symfoniczne suity baleto· 
we. Ze szczególną predylekcją czynił to „wagnerianin" Fe· 
l!ks Mottl, odpOWiednio wzbogacając szatę instrumentalną 

tych powabnych tańców, między którymi na jednym 
z pierwszych miejsc zmajdowal się zapomniany późlliej ga-
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wot. Jak bavdzo balet wszedł w krew francuskim miłośni
kom scenicznej muzyki niech świadczy sławny skandal na 
paryskiej premlevze wagnerowskiego „Tannhausera" miej
scem upnzywilejowanym do wstawiki baletowej był zawsze 
drugi akt. Osławieni „painowie z Jackey-Klubu" zjawiali się 
w teatme dopiero na drugi akt, a tu Wagner (nikomu wtedy 
w Paryżu nie 2ll1any !) urządza psikusa znudzonym pani
czom, gdyż balet umieścił zaraz w pierwst1:ym akcie. Pa
n!c2lkowJ.e nie byli ciekawi „Tannhausera" - chcieli zoba
czyć jeszcze raz swoje faworytki w niemieckiej operze i... 
nie zobaczyli ich wywołując sławną w historti opery burdę 
z kocią muzyką, gwizdami, wrzaskami i obelgami. 

Od obyazaju baletowego nie wolny był nawet Verdi. 
W jego ~laznych operach znajdują się ta.kle „wl<Jadki" cho
reograficzne, często nawet naruszające logicmy ciąg opery. 
Balet Wszelako począł Wlelltim głosem wołać o swe prawa 
- jak to się dziś modnie pisze: Interesujące. Chciał samo
istnych przedstawień i u.zyskał je wl.aśnie we Francji. Naj
typowszym i jednym ze stosunkowo najstamzych baletów 
byla „Glselle" A.dama - wciąż jeszcze utrt1:ymująca się 

w światowym· repertuar.ze choreograficznym. Zawędirowala 
aż do Japonii! Przed tvzema laty widziałem ten piękny ba
let w Moskwie, tańczony przez Ja,poń&k1 zespól baletowy! 
Po „GJ.zelle" nastąpiły lrme, „wieczory taneczne" - gdyby 
je tak motna było nazwać. z Polski przywiózł sobie ao 
Francji żonę Delibes i jej to „wpływowi" możemy zawdzię
czać świetne divertimento w „CC>PIP81JI" na temat krako
wiaka Moniu~ („Poleć pleśni z miasta") i balet „Kasia". 
Nadszedł nasz wiek, a z nim rewolucje w dziedzinie mu

zyki baletowej. Już nie błahe libretta -z licznymi okazjami 
do splotu najrOl2llllaitazych tańcó (nieraz o lodowym zabar
wieniu), lecz glębeze ideje i atasowanie dp nich gtębs"ta 

muzyka. azWisko :Lgora StMW!ńskiego należy tu na czele 
tych us owań postawić. ,,Ognisty ptak" I „Pietruszka" (tyle, 
co Piotruś nie zaś „jarzyna") były calkoWi.cle zroctit.one ze 
świata rosyjskiej bajkll i ~wiata ludowyCh teatrzyków ma
rionetlroWych. Dopiero „S ięto wiosny" stialo się zwrotnym 
punilttem w nowoczesnY!IIl balecie. Niejasne podanja starej 
RU.Si o ofierze z ludzkiego życia w dniu powrotu wiosny 
daly strayłiń91lemu asumpt o nowego „spoj,["zenia ' na rolę 
tańce wyrz,wol<nlego i stosowanej dlań muzyki. partytura 
„Swięta Wiosny" jest z wielu względó"\V bardzo trudna dla 
wykona"'ców tak tancl!'l'ZY, jak członków orkiestry I dyry
gen: a. z .biegiem lat muzyka tego baletu „ yzwolila się" od 
obrazu choreograficznego t została nader częstym gościem 
na sym;fonioonel estradzie. Nie dy.ś tak .,.niemożliwa" do 
pnzyjęcl,a p112ez słuchaczy - .stała się klasycz,nośclą awan
gai:xJy sprzed 60 lat i mało który dyrygent w{eLk!ej klasy nie 
ma jej w stalym repertu.anze. 

W Zwlµku RadzlEbklm ~alet jest ulubion~ formą wido
wislm-'SłuchoWwka., j o że widzi się go i w równej mierze 
słucha. Zadztwiająca jest różnorodność treściowa nowo 
powstających tam baletów: zawsze rozwijająca głębokie nur-
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ty humanizmu. Czy to będzie „Miedziany jeździec" lub 
„Czerwony mak" Gliera, czy „Gajane" Chaczaturiana, czy 
serie baletów Kara Karajewa („Siadem gromu") względnie 
jeden z najnowszych poematów choreograficznych Słonim
skiego („lkar") - zawsze idea sprawiedliwości jest naj
ważniejszym elementem treści. Są ludzie, którzy w tańcu 

widzą nadzieję nowych czasów. Skłaniamy głowę przed 
tymi poglądami, lecz ... z nietajonym zachwytem słuchaczy 
prawdziwie nieśmiertelnej muzyki Piotra Czajkowskleio 
w jego trzech baletach - w bajce o „Jeziorze łabędzim" 
w szczególności. I tu zlo spoty'ka się ze zwycięstwem dobra. 
A że owej pięknej idei towarzyszy Piotr Czajkowski - to 
już nasza wielka radość, że i w tej dziedzinie dal ludziom 
tyle pięknych wzruszeń. 

OLGA SAWICKA jako Odetta 



RAJMUND SOBIESIAK 

RYSZARD STRZEMBAŁA 

Ba~ń o .!laziorza. ~a{,qdzim 

Historia, którą tu oPOWiadamy zdarizyła się bardzo 
daWIIlo temu: Książę Wli1fryd miał k'ilku synów 

i. jedyną córkę Kati, którą kochał nade w:szys!Jko. 
Pewnego letniego dnia Kati zapragnęła popły.wać 
łódką po pięknym jeziorze rozciągającym się wokół 
ząmku jej ojca. Kiedy była już dale!ko od brzegu, 
łódka przechyliła się nagle i klsiężni~a wipadła do 
wody. Z pewnością utonęłaby, gdyby na rozkaz Ru
do'brodego - władcy podzamkowego jeziora - nie 
wspieszyło jej nat;Ychmiast z pomocą stado dzdkich 

' łabęd"lli, żyjącY'Ch od niepamiętnych czasów nad je
ziorem. Łabędzie wyłowiły ksliężniczkę z jeziora 
i przy i<:h pomocy Ka!ti dopłynęła szczęśliwie do 
brzegu. 
Następnego dnia kllllążę Willryd, ał>y w jakiś sposób 
wyirazić swą wdzięcmość za -uratowanie córki, przy
rzekł ll1"oczyście Rudobrodemu - władcy jeziora -
że am on sam - książę WH!ryd - ooi nikt ·inny 
w całym księstwie me bęcme już nigdy wtięcej polo
wać na dzikie ła.bę&:ie. Gdyby zaś przyiro;eczenie to 
zostało złamane prze-L kX>golrolwie!k, wówczas Rudo
brody będzie mógł użyć swyoh wszys!Jkich tajemnych 
mocy - nikomu dotąd n~rawdę nieznanych. 

Ponieważ SZICZęśliwe uraiflowanie księżnlicziki wyda
rzyło się w dniu imienin Odetty, imię to nadał k:siążę 
Wilfryd królowej łabędziego stada, zaś samo jezioro 
od tego dnia nosiło nB7lWę: „Je7lioro łabęd7Jie". Od 
tego tej dnia życie na zamku płynęło w dostatku 
i srezęściu. 
Aż nadszedł. czas, kiedy księżniC'Zkę Kati miano wy
dać za mąż. O rękę jej starał się książe Gotfryd. Gdy 
ty<lk:o przybył na zamek, PQS1tanowił - nikogo o tY'Il' 
upn:edzając - zapolować na stado dzikich łabędzi, 
aby łabędzim puchem ozdobić ś:liubny strój kstlęż
ni~ i swój własny, by piękno ich ślubnY'Ch strojów 
przeszło wszystlro co do tej pocy lądały ludzJkie 
oczy. Alle niestety nie wiedział, że polowaniem na 
dzikie łabędZie łamie przyr.zeczenie księcia Wilfryda 
dane ongiś Rudobrodemu, to też uka<rany został na
tychmiast. Bowiem, gdy wracał k:onno na zamek 
z polowania ·- wioząc pmyitroczone do siodła ustrze
lone ptaki - zmylił drogę i nikrt już hie odnalazł ani 
k\9ięcłi.a, ani upolowanyeh łabędzi, zaś koń Gotfryda 
SMll wrócił do zamkowej stajni. Jeszcze tego samego 
dnia, na brzegu „Jeziora łabędziego" znaileziono je
dynie kapelusz G;otliryda z wpiętym weń pękiem bia
łych łabędzich piór. Od tego też dnia zniknęły z je
ziora wszystkie dzliiklie łalbędzie. 
Ale to ni wszystko - bo po tajemniczym zndknięciu 
Gotfryda i jego fatalnego łupu na „Jeziorze łabę-
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dcim" zaczęły się ooiać dziwne rzeczy. Oto, gdy któ
ryś z młodzianów próbował wypłynąć na jezioro, 
zrywał się nagle wiatr i tak potęima fala, iż musiał 
c:zym prędzej zawracać na brzeg by nie utcinąć. Po
wiadano w okolicy, że to gniew Rudobrodego tak 
WZJbunza jezioro od czasu owego nieszczęśliwego po
lowania Gotfiryda na łabędzie. ZauwaŻO'Ilo również, 
że od pewnego czasu na „J eZJiorze łabędzim" zaczęły 
znów pojawiać się dzilcte łabęcbie. Ale zauwaŻOJlo 
i to, że ilelqoć młoda dziewczyna Wypłynie sama na 
jezioro, nigdy już z niego nie wraca, a stado dzikich 
łabędzi powięk&a się o jednego łaDęc:lz.ia. 

Historię tę ()po.Wiedział książę Wilfryd swemu wnu
kowi Zywrydowl, dooając przy tym, aby nigdy o hi
storii tej nie zapomniał. A gdy dorośnie, by postarał 
się - jeśli bęchie to w jego mocy - napratWić nie-
szczęście s.po owane lekkomyśLnością Gotfryda. 
I w tym ejsou k_ończy się oa.Jze opowiadanie. Dal_ 
szy ci~ tej h rii t.obaczymy na sceQie w ez'asie 
trw:anła !S'ieljsz0g() ~ia. 

LECH 
CHMIELIŃSKI 

Kazimiei:Z~oaek 
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Treść libretta. 

AKTi 

KSiążę Zygfryd nie jest' już małym chłopcem, ale we
sołym i skorym do wszelkiej zabawy młodzieńcem, 
urozmaicającym sobie życie na zamku festynami, ba
lami kostiumowymi, konną ja7ldą, polowaniem na 
nlied:hwi:edZiie i rozlic7lilym~ przygodami, w organizo
waniu których niezasltąpiO'Ily jest Celbor - dl'Uh 
księcia Zyg:firyda i jego pietiWSzy dworzanin. Dworaa
nie prześcigają się w uprzyjemnieniu życia tak księ
ciu jak i sobie. Jedynie książęcy błazen Orlik nie jest 
tym zbytnio zachwycony, bow'iem pamięta on dobrze 
o ;wszystlkich tajemniczych wydani:eniach dziejących 
się od daiwna na „Je7Jiorze łabędzim". lliiś książę 

Zygfryd wydaje swój ostaltni kaiwa1erski bal, zaś 

Cell.bor obiecał księciu - że na koniec balu przygo
tował specjallinie atrakcyjną nies,podziankę, poka;zuje 
zebranym pęk białych łabędztich piór ·i oświadcza, że 
po zapadnięciu zmroku 1WSzyscy razem pójdą zapolo
wać na dzik~e łabędzie. 

Radość tej PTOpozycji przerywa wejście błazna Or
lika. Otliik przypomina księciu smutną historię Got
fryda. Książę Zygfryd postanawia sam wyruszyć nad 
„Jezioro łabędzie" by zbadać ostatecznie tajemnicę 
jeziora i dzikich łabędzi. 

ANNA RUTKOWSKA 

MARIA KIJAK 



Obsada: 

Książę Zygfryd: Kazimierz Wrzosek Trzy dworki: Elżbieta Kukla 

Jacek Jakimiak V Urszula Brogowska 
Lech Chmieliński Regina Kruszecka 

Zofia Kempińska 

Odetta: Olga Sawicka Maria Skałecka 

Anna Rutkowska Nina Górzyńska-Droszcz 

Maria Kijak Jolanta Duotkiewicz 
Zuzanna Kalozyńska 

Rothart: Kazimierz Przyibylski Kryistyna Radajewska 

Henryk Kańciak • Dwie księżniczki Ewa Henke 

Piotr Jacek Mania Kijak 
Anna Rutkowska 

Odillia: Liliana Kowalska-
Ewa Lewandowska 

Wrzosek 
Elżbieta Kulda 

Nina Modzelewska 
Nina Modzelewska 

Ewa Henke · Trzy łabędzie: Anna Rutkowska 

Anna Rutkowska .,.. Urszula Brogowska 
Ewa Lewandowska ' 

Celbor-dworzanin Henryk Adamski 
Nina Górizyńska 

Jacek Jakimiak 
Maria Kijak 

Lech Chmieiliińslci 
Ni·na Modzeilewska ; 

Stanisław Krawiec 
Helena Tobolska 
Zofia Kempińska 
Ewa Henke 

Orlik Trefniś Henryk Adamski Cztery łabędzie: Zuzanna Kail.czyńska 
książęcy Ryszard Polus Elżbieta Kukła 

Roman Bossy Ewa Henke 

( Regina Kr.uszecka 

Maski Ryszard Polus • Maria Kijak 

Florian Mojżeszewicz Elwira Derdzińska 

Zenon Woroniecki Maria Skałecka 

Roman Bossy Barbara Kosińska 
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Narzeczone: 
Księżniczka z Węgier: 

Księżniczka z Polski: 

Księżcznika z Włoch: 

Taniec Neapolirtański: 

oraz: 

Tainiec Polski: 

oraz: 
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Nina Modzelewska ... 
Ewa Henke i 

Anna Rutkowska 
Maria Kijak 

Elżbieta Kukla 
R~na Kruszecka 
Ewa Lewandowska t,,. 

Ryszard Polus "' 
Zenon Woronieciki 

Maria Skałecka 
Ewira Derdzińska 
Krys1tyna Kwapiszewska 
Danuta Powideł 
Irena Kl"uszeoka 
Elżbieta Kukla 

Zuzanna Kaki1:yńsk1a v 
Helena Tobolska 
Stanisław Krawiec 
Florian Mojże.szewicz 

Hanna Ekwińska 
Urszula Brogiawska 
Jolanta Durtkiewicz 
Ewa Lewandowska 
Reg~na Brogowska 
Tadeusz Kolanowski 
Roman Bossy 
Zenon Woroniecki 
Janusz Gałziński 

Taniec Węgiierskii: 

oraz: 

Taniec Hiszpański: 

\I 
rystyna Radajewska 

Zofia Kempińska 
Henryik Adamski 
Jacek Jakimiak 
Stani.słaiw Krawiec 

Barbara Kosińska 
Elżbieta KorY'balska 
Urs~ula Brogowska 
Ewa Lewandowska 
Ryszard Szy'iński 
Grzegorz Szwarc 
Tadeusz Kolanowski 
Roman Bossy 

Nina Górzyńska-Droszcz 
Krystyna Radaijewska 
Lech Chmieliński 
Henryk Kańcialk 
Kazlimierz Przybylski 
Piotr Jacek ~ 

Dworki, dworzanie, łabędzie, goście, świita, pazio 
- wyik. art. chór Opery i Operetki 
adepci baletu i zespół baletowy. 

Korepetyltor baletu: 
Andrzej Gwo:l'Jdeckd 
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AKT II 

Nad brzegiem Jeziora pojawiaJą się pierwsze łabę
d:zJie. Książę oczarowany jest ich pięknem i nie
zwykłą łagodnością. Ałe i oto zjawia się (poprzedzona 
pojawieniem się samego Rudobrodego) królowa stada 
dzikich łabędd. Zygfryd z radością ro:zipoznaje w tym 
pięklilym ptaku znaną mu z opowiaqań Odettę i na 
Zlnak sympaitii ofiarowuje jej przyllliesiooy ze sobą 
pęk białych łabędzich piór. Odetta opowiada księciu 
swą i ·swego stada hi&torię. Zygfryd przekonuje się 
już niezawodnie, że to Rudobrody władca „Jezion 
łabędziego" - :z,aczarował w łabędzJie wszystkie zagL 
nione niegdyś bez śladu dz'iewczęta samotnie pływa
jące po jeziorze. Ale książę dowiaduje się od Odetty 
jeszcze jednej ważnej rzeczy, mianowicie: że gdyby 
on - książę Zygfryd - potrafił pokochać jedną z za
czarowanyich dziewcząt i jeśli przysięgnie, że bęc:kie 
jej wierny i ZJWycięsko przetl."Wa .próbę i wienności na 
jaką WY,Stawi go Rudobrody - w ciągu tY'lko 24 go
dzin - wówczas, wszystkie łaibęd7Jie-dziewezęta zo
staną odczairowane i 2'lnów powrócą do ludzkich po
staci, a i Rudo'brody zaiprzestanie UŻY'Wać swych ta
jemnych mocy. 
K!Siążę jest tak zachwycony i oszołomiony, że bez wa
hania przysięga Odecie miłość i wierność i zgadza się 
poddać każdej próbie wie=ości. 
Za'czyna już śwLtać - Rudobrody zabiera ze sobą 
stado łabędzi i przed odjeściem pokazuje Zygfrydowi 
raz jeszcze pęk łabędz'ich piór i przY'PO'ffiLna mu, że 
niebawem nadejdzie czas próby. 

AKT III 

Dzień 1I1aistępny jest wyjątkowo lllroczysrty, a bal tego 
dnia wyjątkowo wspaniały. To właśnie drziś książę 
Zygfryd ma ogłosić oficjailnde swe zaręczyny z księż
nkz!ką, kitóirą wybierze sobie podczas balu na przy
szłą wnę. Goście z,jeż;dżają się ze wszystkich stron 
paradnie i tłumnie. Cały nastrój wspaniałego balu 
zdaje się księcia męczyć i drażnić, cóż, kiedy nikt 
jakoś tego nie dostrzega. Jedyinie błazen Orlik nie 
spuszcza księcia z oka i orientuje się, że w między
czasie musiało zdarzyć się coś bardro ważnego, że 
księcia coś napraiwdę gnębi. I{s,iążę Zyg:fu'yd ciągle 
szuka okazji do wymknięcia się z balu. Podczas, gdy 
wszyscy zajęci są tańcami książe sadza na s-wym 
tronie OI'lliika i sam niepostrzeżenie opuszcza bal. 
W czasie balu, przez nikiogo niezaPQWiedziani przy
bywają niesPodziewanie z hi&:®ańska ubrani goście. 
Nikt nie wiie kim są. Zaniepokojony tym OrJdk bieg
nie odszukać Zygfryda. Książę wraca i po chiwilowej 
dezorientacji staje się nieodłącznym adoratOTem 
przybyłej na bal tajemniczej himpańskiej grandessy, 



kitórej na imię Odyllia. Książę tańczy tylko z nią, 
a gdy ta chce odejść Zygfryd błaga ją by została. 
Wówc"llas jej hris2lPański partner pc;wdada: 

„dobrze! Odylia :wstanie, ale WiIJ11'26d przysięgnij, że 
nie kochasz innej tyllw ją, i że decydujesz się Odylię 
ipośilubić". Książę Zygfryd olśniony urokiem hliM.pań
skiej giraindeuJ p.r.zysięga w obecnośdi ca.lego dworu. 
Nie znajomy Hiisza>an zdejmuje maskę z twarzy 
i rzuca bięciu ipod nogi pęk białych łabędzich piór. 
Tak - to Rudobrody talką właśnie wymyślił próbę 
wlieroości dla kaięcia Zlwiązanego słowem z mcrzaro
waną w łabęd'7lia Odettą. 

AKT IV 

Na „Jeziorze łabędrzim" panuje spokój i cisza. Są 
wszyStikie łabędzie, nie ma tylko Odetty. Po chwili 
pajaw'ia się wres7.eie i ona, aie przepełni'Ollla nie
szczęśC'iem - wie już bowliem co zaszło na 
zamku. 
Nad je?Jioro prozyt)iega pogpiesmrle książę ZygĘ-yd, 
chce jak naijrędzej wbac.zyć Odetitę, odwołać wsrzy
stllcie przysięgi złożone na balu, chce przekonać ją, że 
rwstal podstępnie :llWiedzony przez Rudobrodego, że 
kocha tylko Odettę i że będzie jej wierny. Niestety za 
późno, przYBięga dana Odettcie wczoraj została zła
mana na zav.rsze, to też Rudobrody nde ,pozwala księ
ciu spo1lk:ać się Ponownie z Odettą. Książę Zygfryd 
wzyiwa W'ięc Rudobrodego do walld, k!tórą toczą obaj 
podczas szalejącej na „Jeziorze łabędzim" bUiiZy. 
Z wa1kii obaj wychodzą poturbowani, ale obaj żYiWf. 
Rudobrody rozgniewany na dobre tą zuchwałością 
Zygfryda postanawia go ukarać. oto rooka?Juje Odet
tcie odpłY1I1ąć na głębiny jeziora, a księciu Zygfry
dowi podążać za nic wciąż dalej i dalej ... 

Nad bm:eg „Je"iliora łabędzie~" przybyiwa grupa 
dworzan poszukujących księcia Zygfryda, ale nie 
znajdują tu nikogo. Błazen Orlik na dowód bytności 
tutaj kSięcia mą.jduje pęk białych łabędzich piór. 

JAN BERSKI 



Liliana Kow,alska-Wrzosek Piotr Jacek Zuzanna Kalczyńska 

Kazimierz Przybylski 
Kórystyna Radajewska 

Ewa Henke Henryk Kańclak Nina Górzyńska 
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Orlkiesitra 

Violino I Kontrabas 

1. Górma Seweryna 1. Andrzejczak 
2. Kramsk'i Bogdan Kazimierz 
3. Małek Eilżbieta 2. Oleksiak Stanisław 
4. Siudzińsk~ Andrzej 3. vaca,t 
5. Markowska Gabriela 4. vacat 
6. Donarski Jan 
7. Samborska Krystyna Harfa 
8. Donarski Edmund 

1. Sawicz Ludmiła 
9. Roszak Stanisław 

10. vacat Flety 

V:iolińo II 1. Makula Ewa 

1. Goszka Olgtierd 2. Zygmański Marian 

2. Herman Józef 3. Olszewska Halina 

3. Suchalska Danuta 
4. Kamińska Irena Oboje 

5. Myga WOO 1. Korybalski Zbigniew 
6. vacat 2. Krulciewlicz Anna 
7. vacat 3. Disiński Kazimierz 
8. va cart 

Kla~nety 

Vioła 1. MalinoWISki Janusz 
1. Żurek Bolesław 2. Brzeziński Ryszard 

Nina Modz!"lewska 2. Ciszewska Maria 3. Zieliński Tadeusz 
3. Sieradzki Ludwik 
4. Rumiński Franciszek Fagoty 
5. Nowicki Franciszek 1. Hilla Kazimierz 
6. vacat 2. Sawic.z Antoni 

3. Srostak Stanisław 
Violonozela 4. vacat 

1. Pawłow.ski Zenon 
2. OlczykOl\Vska Edyta Wailtornie 

3. Cerkaska Bożena 1. Poceski Zygfryd 
4. Powrideł Mieczysław 2. Kaita:fiasz Jerzy 
5. Bilin Wojciech 3. Wieczorek: Józef 
6. Szolc 4. Talaśka Henryk 
7. vacat 5. Suchomski Kazimierz 

Henryk Adamski 8. vacat 6. Tacat 

2'3 



1. 
:2. 
3. 

4. 
5. 

1. 

\ 

Trąbki 2. Wiś.niewski Jan 

Opara Ryszard 3. Piórek Edward 

Chróściński Bolesław 4. vacat 

Watarowski Tuba 

Zbigniew 1. vacat 
Szymczak Kazimierz 
Siudziński Stefan Perkusja 

Pw:ony 
1. Dobrzyńska 

2. vacat 
Pieniążek Tadeusz 3 vacat 

Inspektor Orkjiestry 
Janusz Malinowski 

dSVZDZ 
tCoeluawn}"foQ nre~za 
.. M9l0~QZ az 

Biuro Obsługi Wlidzów 
Bydgosz.cz, Al. 1 maja 20 tel. 259-50 

Kierownik Biura 
Grizegorz Sierad.mi 

Violetta 

! 
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Kierownik techniczny 
Ryszard Barczewski 

* * * 
Pracownia krawiecka 

Kierownictwo: Benedykta i Michał Werowie 

* * * 
Kierownik pracowni szewskiej 

Stanisław Berka 

* * * 

Pracownia stolarska 
Kazimierz Szelęgowski 

Marian Bąk 

* * * 

Prace plastyczno-malarskie 
wykonano pod kierunkiem 
Władysława Gackiego 

* * * 

Metaloplastyka 
Józef Kropielnicki 

* * * 

Oświetlenie: Sylwester Kowalczewski 
Brygadier sceny: Henryk Galiński 




