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Z OKAZJI XV ROCZNICY DZIALALNOSCI 
TEATRU MUZYCZNEGO 

15 lat minęło od niezapomnianego dla pracowników Teatru i jego 
założycieli pierwszego przedstawienia, które rozpoczęło działalność 
Teatru Muzycznego w Szczecinie. W życiu instytucji nie jest to 
jeszcze rocznica, która upoważniałaby do szczegółowego rozpa
miętywania przeszłości łącznie z opracowaniem specjalnego wy
dawnictwa, w którym znalazłyby się fakty godne odnotowania dla 
przyszłych pokoleń oraz nazwiska ludzi prawdziwej dla teatru 
zasługi. Rocznica 20-lecia będzie dla Teatru Muzycznego na pewno 
ku temu godniejszą, a może również szczęśliwszą okazją. 
Ponieważ jednak każda rocznica skłania do zastanowienia, niech 

i nam wolno będzie wznosząc kielich za lata, które minęły chwilę 
się zadumać i spróbować odpowiedzieć na pytanie co osiągnę

liśmy? Jaka jest nasza sytuacja w chwili obecnej? Co nas czeka? 
Teatr Muzyczny powstał na fali tego samego entuzjazmu z ja

kim cale społeczeństwo polskie po wyzwoleniu przystąpiło do od
budowy zniszczonej ojczyzny. Każdy w swojej specjalności. Nie 
należy się więc dziwić, że w odbudowującym się z gruzów Szcze
cinie znalazło się grono entuzjastów, którzy nie mogli wyobrazić 
sobie, aby stolica Pomorza Zachodniego mogla prawidłowo ukształ
tować swe oblicze kulturalne bez Teatru Muzycznego. W walce 
o wysoką rangę kultury, jej upowszechnienie wśród najszerszych 
mas przeciwstawieniu się zalewowi chałtury i szmiry wszelkiej 
maści, poważną rolę obok innych instytucji artystycznych, odegrał 
Teatr Muzyczny i w tym jego niewątpliwa zasługa. A że sam przy 
tym nie zawsze mógł sięgać lotów najwyższych, to sprawa inna. 
· Już sam budynek teatru i jego lokalizacja przypominające ra
czej dzielnicę fabryczną i to z epoki początków kapitalizmu nie 
wpływa zachęcająco na decyzję złożenia wizyty w przybytku lek-



kiej muzy. Ale zdumienie ogarnia człowieka dopiero, gdy pozna 
tajemnice, które tak szczelnie osłania pruski mur. A oto one w ca
łej okazałości : 

Mikroskopijna, bez żadnego zaplecza i urządzeń technicznych 
scenka, takież garderoby dla zespołu artystycznego. Brak pomiesz
czeń na sale prób dla orkiestry, chóru, na pracownie techniczne, 
magazyny. Niewystarczające pomieszczenia na biura administracji 
i kierownictwa. Oto w skrócie obraz warunków pracy zespołu 

teatralnego. 
A publiczność? 
Więcej niż skromniutka salka widowiskowa, maleńkie foyer, ta

kiż bufecik, zarazem palarnia uniemożliwiają stworzenie atmosfery 
potrzebnej dla odbioru sztuki, zniechęcają widzów, którzy mają 
prawo spodziewać się w przybytku lekkiej muzy obok wzruszeń 
dla ducha również odrobiny wygody, a nawet komfortu dla ciała. 
Niewystarczające środki finansowe, daleko skromniejsze od tych, 
jakie otrzymywały inne podobne teatry w kraju, brak konse
kwentnej polityki zabezpieczającej mieszkania dla pracowników 
teatru, uniemożliwiały stworzenie sprzyjającego klimatu dla imi
gracji wartościowych sil z centrum kraju, a bywało przecież i tak, 
że wiele wychowanków szczecińskiego Teatru Muzycznego akto
rów, muzyków, tancerzy, opuszczało Szczecin. Są do dziś ozdobą 

oper poznańskiej, bydgoskiej, krakowskiej, zaangażowali się do 
NRD, lub zasilili zespól operetki warszawskiej. Wyjechali w po
szukiwaniu lepszych warunków dla rozwoju swoich talentów, zdo
bycia zasłużonego rozgłosu, osiągnięcia ustabilizowanej egzystencji 
dla siebie i swoich rodzin. Entuzjazmem bowiem można wiele 
zdziałać, ale tylko w doraźnych zrywach, na dłuższą metę ko
nieczny jest widoczny cel, konstruktywny program i mocne fun
damenty ekonomiczne. A tego niestety zabrakło. 

Muzykalna publiczność szczecińska znosiła początkowo fatalne 
warunki teatru, traktując je jako przejściową prowizorkę, kwitu
jące pierwsze przedstawienie muzyczne z niekłamanym zadowo
leniem i entuzjazmem. Ale z biegiem czasu zaczęła patrzeć na 
osiągnięcia teatru poprzez pryzmat co lepszych filmów, programów 
telewizyjnych, gościnnych widowisk muzycznych, wreszcie wyróż-

niających się scen krajowych i zagranicznych. Przy rosnącym po
ziomie innych i braku możliwości rozwoju własnego teatru po
równania te musiały wypaść na niekorzyść Teatru Muzycznego. 
Spłycenie i wypaczenie w minionym okresie poglądów na rolę 

sztuki w kształtowaniu kultury socjalistycznego społeczeństwa, po
pieranie i przyjęcie nieomal za program oficjalny muzyki „lekkiej, 
łatwej i przyjemnej" z jednej strony zaś niedoskonale metody 
i brak zdecydowanego programu docierania do masowego widza 
i II].łodzieży z bardziej wartościowym repertuarem z drugiej do
prowadziło do zmniejszenia się zainteresowania i zobojętnienia, 

a w pewnych sferach nawet lekceważenia dla pracy i osiągnięć 

Teatru Muzycznego. «C'est la vie». 
„Powołane do życia z inicjatywy społecznej dziecię, pomimo po

czątkowej żywości", jak pisał kronikarz, pozbawione przez dłuż
szy okres racjonalnej opieki, wykazywać zaczęło z czasem nie
bezpieczone odchylenia od normy. Przeprowadzona w okresie 
pogrudniowym diagnoza stwierdziła źródła niedomagań i co naj
ważniejsze, odpowiedzialne czynniki zdecydowały przeprowadzić 

radykalną kurację i zabezpieczyć środki gwarantujące choremu 
dziecięciu, a właściwie dziś już wchodzącej w wiek dojrzały dzie
woi powrót do całkowitego zdrowia. Przechodząc od metafory 
do rzeczywistości oznacza to, że w roku 1975 Teatr Muzyczny 
otrzyma na przejściową siedzibę scenę w prawym skrzydle Zamku 
Książąt Pomorskich, gdzie pracując w nieporównywalnie lepszych 
warunkach będzie mógł oczekiwać na gmach wolnostojący. Za
bezpieczone zostaną finanse a) na powiększenie zespołu, b) popra
wę egzystencji pracowników teatru, c) poszukiwania twórcze 
i wzbogacenie formalnych środków wyrazu widowisk muzycznych. 

Do dyspozycji teatru oddana zostanie stała pula mieszkań dla 
potrzeb już pracujących i nowo angażowanych artystów i wybit
nych specjalistów teatru. 

Na dobro piętnastoletniej działalności teatru należy zapisać 56 
premier, 2143 OOO widzów, zróżnicowany repertuar. Obok ambit
nych pozycji, jak opera Kurpińskiego „Zamek na Czorsztynie", 
pełnospektaklowy balet „Coppelia", wartościowe operetki klasycz
ne: „Zemsta nietoperza", „Baron Cygański", „ Bal w Operze", mu-



sicale „My Fair Lady", „Can Can", polskie operetki „Panna Wod
na", „Inez" i wiele innych popularnych operetek i komedii lepsze
go lub gorszego autoramentu. Większość spektakli na poziomie 
„~gólnopolskim", a wszystkie na pewno realizowane z poświęce
niem_ zapałem, z myślą o lepszej przyszłości. Z wdzięcznością i sza
c~nkiem należy odnieść się do postawy tych wszystkich pracowni
k~~ Teatru Muzycznego, którzy nie opuścili placówki w najtrLJd
meJsz~ch sytuacjach i od chwili narodzin do dnia dzisiejszego 
pr_a~uJą wytrwale i z przekonaniem, że Teatr Muzyczny przez 
numone 15 lat w stworzonych mu warunkach spełnił swoje zada
nie i że zasłużył się dobrze w rozwoju kultury miasta Szczecina 
~li~a~, kt?ry. odczuwa się ostatnio wokół spraw kultury, fakty: 

ktore JUZ ~a1stmaly, pozwalają wierzyć, że dla kultury Szczecina, 
~ . "". ~Y~ i dla Teatru Muzycznego rozpoczyna się nowy lepszy 
i JasmeJszy etap działalności. 
Chyląc dziś z szacunkiem czoło przed zespołem Teatru Muzycz

nego -~~nieśmy toast za J;ego trudną przeszłość, za optymistycz
ne dz1s i pełne twórczych nadziei jutro. 

T. B. 

PATRIOTA GORLIWY JAK I SWIETNY AKTOR 

Johann Gottfried Seume - Niemiec w służbie rosyjskiego am
basadora Igelstroema - przybył do Warszawy w 1793 roku. Se
kretarz wszechwładnego dyplomaty, który groźbą i bagnetami dyk
tował warunki chylącej się ku upadkowi Polsce, był niemieckim 
poetą i mimo oficjalnego stanowiska, jakie piastował na dworze 
ambasadora, całym sercem sprzyjał warszawskiej insurekcji. Opi
nię o Wojciechu Bogusławskim - jego zdaniem patriocie gorliwym 
i aktorze świetnym - pozostawił w wydanych w 1796 r. „Wich
tigen Nachrichten uber die Vorfiille in Polen 1794" i była to opi
nia człowieka uczciwego, uważnie spoglądającego na wzburzoną 
stolicę podupadającego państwa. 

Johann Gottfried Seume zauważył bezbłędnie, że sztuka Bogu
sławskiego, którą oglądał: „jest narodowa, z wielkim talentem 
i zręcznością ulożc~a ... , a autor ... " pan Bogusławski , który igra 
ludzkimi namiętnościami niczym piłką, a jest równie gorliwym 
patriotą jak świetnym aktorem, rozwinął w samej sztuce, a jeszcze 
bardziej w samej grze całą swą umiejętność i talent"... Imć pan 
Seume - jak łatwo zauważyć - oglądał KRAKOWIAKÓW I GÓ
RALI i widział Wojciecha Bogusławskiego, twórcę narodowej sce
ny, u szczytu popularności i wpływu. Wielkie poruszenie umyslćiw 
zapanowało w Warszawie po wystawieniu tej sztuki, kuplety śpie
wała warszawska ulica, komedia z pozoru łagodna i beztroska -
rozpaliła umysły, inspirowała antyrosyjskie paszkwile i otwarte 
pogróżki pod adresem zdrajców. Wojciech Bogusławski znalazł się 
u szczytu powodzenia - trafił znakomicie swym utworem w waż
ną chwilę dziejową, w moment prawdziwie historyczny. 

Powodzenie wcale zresztą niedługotrwale - poprzedziła praca 
wyjątkowo ciężka, do nadzwyczajnych zmuszająca ofiar i wyrze
czeń. 



Wojciech Bogusławski (1757-1829) organizował bowiem trupę 
teatralną, a potem scenę warszawską, w warunkach specjalnie 
trudnych. Syn ubogiej szlacheckiej rodziny, uczeń warszawskiego 
Collegium Nobilium, potem paź na dworze krakowskiego biskupa 
Kajetana Sołtyka, wreszcie żołnierz gwardii litewskiej, aktorem 
został z rozpaczy, gdy pominął go zasłużony awans w wojsku. 
W roku 1778 osiemnastoletni chłopak wstąpił do teatru warszaw
skiego i grywać począł role amantów a w komedyjkach ze śpie
wakami śpiewał pięknym barytonem. Przerabiał jednocześnie na 
język polski sztuki obce, adaptując je do polskich warunków oby-
czajowych i politycmych. • 
Bogusławski występował zrazu w Warszawie, nawet po ban

kructwie paryskiego aktora Montbruna, który kierował wtedy 
teatrem stołecznym. W roku 1779 po WYbudowaniu nowego gma
chu teatralnego dalej WYStępował pod dyrekcją Bizestiego, by 
w roku 1780 wraz z Osińskimi i Truskolaskimi przenieść się do 
Lwowa, gdzie jako osobna trupa dawali przedstawienia · lwowskie 
n!epow~dzenia ~niechęcily -poważnie Bogusławskiego i j~ż był go
:ow pozegnać się z zawodem aktorskim, gdy namówiono go raz 
Jeszcze'. by. spróbował szczęścia pod kierownictwem ks. Marcelego 
Lubom1rsk1ego. Potem sam prowadził przedsiębiorstwa teatralne 
plajtował, wyjeżdżał na prowincję do" Grodna, Dubna, Wiln~ 

Lwowa, krzewiąc kulturę teatralną. Powróciwszy do Warszawy 
w 1790 roku, objął kierownictwo tamtejszej sceny i prowadził ją 
znakomicie aż do roku 1794. 

Był to wtedy świetny czas w rozwoju polskiego teatru: grali 
zn~~o~i~i aktorzy, sejm czteroletni zgromadził w stolicy najbar
~Zl~J sw1~tłą część polskiej szlachty, scena współuczestniczyła w 
z~c~u politycznym, dawano sztuki patriotyczne, wpływające na 
b1~z~ce WYPa~~ polityczne, narodowe. Ale po upadku insurekcji 
kosclUszkowskieJ nastąpił już schyłek: znowu wyjazd do Lwowa 
i wegetacja tam w roku 1799, walka z niemieckimi przedsiębior
stwami teatralnymi, z dłużnikami, kti:irzy coraz bardziej zaciskali 
P~tlę wokół szyi biednego JUŻ wtedy aktora i dyrektora. Potem 
z~ów po:ivrót do WarszaWY, przerywany od czasu do czasu wy
c1eczkarm do Poznania, Kalisza, Krakowa i wreszcie w roku 1814 

' 

przekazawszy teatr zięciowi, Ludwikowi Osińskiemu, odszedł w 
zacisze domowe, by dokonać życia w roku 1829 nękany długami, 
w które popadł prowadząc najbardziej ambitny narodoWY teatr. 

W jego dorobku dramatycznym - tak bogatym i różnorod

nym - tylko właściwie jedna sztuka obdarzona została przywi
lejem długowieczności - „CUD MNIEMANY, CZYLI KRAKO
WIACY I GÓRALE". I to sztuka, komedyjka właściwie, posiada
jąca fabułę słabiutką, charaktery ledwie zarysowane, akcję nie 
wymyślną, komizm ledwie sytuacyjny - a karierę zrobiła zadzi
wiającą. Trafiła bowiem w samo sedno politycznych nastrojów, 
grała na rozbudzonych uczuciach narodowych, przypominała lud, 
w który wierzyć zaczynano, że już bez niego nic się nie obejdzie, 
nawoływała do wolności. Nasz świadek naoczny, Johann Gottfried 
Seume powie wzruszony: „Ja sam bylem obecny na dwu z trzech 
przedstawień i muszę WYZnać, że nigdy w życiu nie obserwowa
łem ani też doznałem większych, głębszych i mocniejszych wra
żeń". Aluzje w tel sztuce były dość odlegle i mało konkretne, ale 
przemawiały do uczuć patriotycznych. Niektórzy z wybitniejszych 
aktorów brali niewątpliwie udział w sprzysiężeniu, bo śpiewali 

od razu przy ariach aktualne kuplety, które szybko wypady wła
ściWY tekst i były powtarzane wśrod oklasków. Kuplety rozeszły 
się jak błyskawica wśród ludu i historia spod Krakowa zmieniła 
wszystkich warszawiaków w śpiewaków operowych. Nawet rosyj
skie orkiestry wojskowe grały ulubione arie z popularnej opery. 

Zrozumiano aluzje i nawoływanie do WYZWoleńczej walki; na 
fali dziejowych wydarzeń ZWYkla komedyjka przeradzała się w 
narodową śpiewa-grę, w utwór, który odtąd w życiu polskiego 
teatru odgrywać miał rolę zasadniczą. Lud, który w insurekcji 
kościuszkowskiej grać miał rolę decydującą i w Warszawie i pod 
Racławicami, wystąpił tutaj po raz pierwszy bez panów-łaskaw
ców w barwnym korowodzie, w stroju prawdziWYm, już nie prze
brany za francuskich berżerów czy Turków, ale w roli własnej, 

autonomiczny, samodzielny, godny i zdolny do wielkiej ofiary, kti:i
rą ponieść miał w przyszłości niedalekiej. Pamięć Wojciecha Bo
gusławskiego to pamięć o nim jako dyrektorze i animatorze pol
skiej sceny narodowej przede wszystkim. On rozwinął szacunek 



dla polskiej sceny, on wygrał konkurencję z obcą operą, on 
wreszcie w czasie ponurego upadku ducha uporem i ofiarą własną 
ocalił teatr polski od zguby i zapomnienia. On zapełnił polską 

publicznością polski teat r i on nauczył miłości do teatru. 
On wreszcie wyrobił szacunek dla zawodu aktora, a nisko ce

niono w jego czasach aktorską kondycję . „Komedyantów" za ludzi 
prawie nie uważano: jeszcze w roku 1779 aktorki Skurczyńskiej 
na- cmentarzu nie chciano chować, choć była jedną z najsławniej
szych w Warszawie, a gdy sławny swego czasu komik Swieżawski 
podbił swą grą serca publiczności, rzucano mu na scenę sakiewkę 
z pieniędzmi nie umiejąc inaczej wyrazić uznania. 
Bogusławski wydobył z poniżenia stan aktorski, aktora uczyni!: 

sługą polskiego słowa a teatr świątynią i przytułkiem narodowej 
kultury w czasach mroku i niewoli. 
Stąd pamięć nieustanna o tym pat riocie gorliwym i mistrzu 

pierwszym polskiej sceny, jej twórcy i orędowniku. 

WITOLD NAWROCKT 

WOJCIECH BOGUSLAWSKI, JAN STEF ANI 

Spiewogra w 2 ak tach (4 odsłonach) 

Realizatorz y: 

Reżyseria 

Kierownictwo m uzyczne 
Choreografia 
Scenografia 

TADEUSZ BURSZTYNOWICZ 
EDMUND BOROWSKI 
EUGENIUSZ PAPLmSKI 
MARIAN STANCZAK 
ZYGMUNT RYCHTER Chórmistrz 

Reżysera 

Choreografa 
Chórmistrza 

Asystenci : 

IRENA BRODZIŃSKA 
MAGDALENA DRACÓWNA 
BOHDAN SZYLKIEWICZ 

Kierownik wokalny: 
HALINA MICKIEWICZÓWNA 

Konsultant programowy: 
WALERIAN PA WLOWSKI 

Praca nad słowem: 
KRYSTYNA MAZUR 



BARTŁOMIEJ, młynarz 

DOROTA, jego druga . żona 
BASIA, córka młynarza 
WAWRZYNIEC, furman 
STACH, syn jego, kochanek Basi 
JONEK, przyjaciel Stacha 

ZOSIA } 
PAWEŁ państwo młodzi 

BRYNDAS, góral, narzeczony Basi 

MORGAL } 
SWISTOS górale drużbowie 
KWICOLAP 
BARDOS, ubogi student z Krakowa 
MIECHODMUCH, organista 
Stara Baba 
Pastuch 

OBSAD A: 

TADEUSZ JARCZYŃSKI - BOHDAN RZESZOWSKI 
BARBARA PODCZASKA - ALEKSANDRA CIECHOLEWSKA 
-RENA BRODZIŃSKA - MONIKA MYSZKOWSKA 

GMUNT ŁUCZAK 
ENRYK TRYBUS - LECH SMERECZYŃSKI 
RYSTIAN BUSZKIEWICZ - JERZY DOROSZ 

'"'ECH SMERECZYŃSKI 
'ELEONORA WALLNEROWNA 
ZBIGNIEW FRYZE - HENRYK CZUJKOWSKI (adp.) 
EDWARD NEWADA 
BERNARD ZGORZELSKI 
HENRYK CZUJKOWSKI (adp.) 
WŁADYSŁAW ŻYDLIK 

KONRAD STRYCHARCZYK 
KRYSTYNA BROSZNIOWSKA - KRYSTYNA CZARNECKA 
JERZY DOROSZ - STANISŁAW MASŁOWSKI (adp.) 

BALET: 

MAZUREK - T. Zarzycka - B. Wlodarska-Hanl - H. Bukowska - J. Trzcionek 
PAS DE TROIS - M. Dracówna - H. Walentynowicz - S. Krawiec 
TANIEC GÓRALI - H. Walentynowicz oraz męski zespół baletowy 

Dyr ygują: 

EDMUND BOROWSKI - l\NTONI POPIALKIEWICZ 

Przygotowanie muzyczne: 
solistów - Ivo Dudarenko 

Idzi Izydorek 
baletu - Jerzy Sternalski 

Inspicjent: 
Czesław Twarowski 
Kontrola tekstu: 
Elżbieta Alama 
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Cl2 Waltornie 

Trąbki 

Puzon 
Perkusja 

Fortepian 

• 

Zespół orkiestry: 
Tadeusz Mocek (koncertmistrz) 
Roman Wolf (koncertmistrz) 
Henryk Widera · 
Romuald Kazimierczak 
Bolesław Kalisz 
Joachim Ludwikowski 
Jan Waraczewski 
Bolesław Kuik 
Stanisław Parobczy 
Teresa Bajon 
Halina Nawrocka 
Stanisław Sikora 
J an Lubkowski 
Grażyna Piecyk 
Witold Sawaszkiewicz 
Antoni Kotwiński 
Danuta Kostyniak 
Tadeusz Wesołowski 
Stani.sław Hackiewicz 
Zacharian Trocha 
Leopold Kaźmierski 
Kazimierz Marszałek 
Bronisław Krzemiński 

Waldemar Ogonowski 
Rajmund Gronowski 
Kazimierz Karpiński 
Franciszek Zalewski 
Jerzy Bogdziewicz 
Kazimierz Zieliński 
Franciszek Michalski 
Juliusz Broszniowski 
Tadeusz Machynia 
Ivo Dudarenko 

Inspektor orkiestry: 
Antoni Kotwiński 



Z espół chóru: 

Bożena Andruszkiewicz 
Danuta Dąbrowska 
Teresa Dudarenko 
Krystyna Dziechciarz 
Genowefa Falkowska 
Krystyna Holub 
Dorota Jarzembowska 
Zofia Krawczyk 
Anna Klimek 
Helena Lesiewicz 
Hanna Melinger 
Zdzisława Sieg 
Wiesława Sawicka 
Bożena Trajdecka 
Edeltrauda Żengota 
Barbara Żmudzin 
Mnciej Brodziński 
Jozef Czapiewski 
Rudolf Dudek 
Zbigniew Geburt 
Jerzy Gomol 
Adam Jeleń 
Zdzisław Przybylski 
J an Sulikowski 
Henryk Wdowiak 

Inspektor chóru: 
Adam Jeleń 

Z es p ól ba le tu: 

Soliści: 

Magdalena Dracówna 
Barbara Włodarska-Han! 

Teresa Zarzycka 
Henryk Gucz 
P iotr Hanl 
Henryk Walentynowicz 

K oryfej : 

Eugeniusz Szopik 

Zespól : 

Halina Bukowska 
Aleksandra Góral 
Bożena Kowalska 
Izabela Lysak 
J ulia Ossowska 
Grażyna Pac-P om arnacka 
Alicja Reniewicz-Ploszejowska 
Eligia Tomicka 
Jolanta Trzcionek 
Stanisław Bigus 
Stanisław K rawiec 

Inspektor baletu : 
Piotr Hani 

Kierownik techniczny: 
LUDWIK PIOSICKI 

Główny elektryk : 
Bolesław Trojanowski 

Brygadier sceny: 
Włodzimierz Stasiw 

K ierow n i c y p racow n i: 

K rawieckiej dam skiej 
Krawieckiej m•skiej 
P erukarskiej 
Plastyczno-modelarski ej 
Tapicerskiej 
Rekwizytornia 

I rena Wurch 
Walenty Zacharewicz 
Maria Szyszkowska 
Wacław Wysznacki 
Zygmunt Rzymkowski 
Danuta Kowalska 

NASZA KRONIKA 

W dorocznym plebiscycie czytelników „Kuriera Szczecińskiego" 

na najpopularniejszych aktorów Teatru Muzycznego w roku 1971 
„Bursztynowe pierścienie" otrzymali: Krystyna Demska i Zygmunt 
Luczak. Gratulujemy! 

+ 
W roku 1957 - 25 stycznia odbyła się w Operetce Szczecińskiej 

premiera w nowo powstałym teatrze. Była nią „Kraina uśmiechu" 
F. Lehara. Obecnie jak i piętnaście lat temu w roli Mi - wystą

pili Irena Brodzińska, a w roli Gustawa - Edward Newada. 

+ 
W marcu br. odwiedzili nasz teatr goście z Czechosłowacji: re

żyser Bedrich Kramosil i choreograf Borys Slovak z Teatru Nowa 
Scena w Bratysławie. 



W REPERTUARZE: 

Franciszek Lehar 

„CYGANSKA MILOSC" 

Reżyseria 

Kierownictwo muzyczne 
Choreografia 
Scenografia 

ALEKSANDER DLUGOSZ 
WALERIAN PA WLOWSKI 
ZOFIA KULESZANKA 
ROMAN BUBIEC 

Mith Leigh, Dale Wasserman 

„CZŁOWIEK Z LA MANCZY• 

Reżyseria 

Kierownictwo muzyczne 
Choreografia 
Scenografia 

JANUSZ MARZEC 
EDMUND BOROWSKI 
TERESA KUJAWA 
BARBARA JANKOWSKA 

Franciszek Lehar 

„KRAINA USMIECHU" 

Reżyseria 

Kierownictwo muzyczne 
Choreografia 
Scenografia 

TADEUSZ BURSZTYNOWICZ 
ANTONI POPIALKIEWICZ 
BORYS SLOV AK (gościnnie) 

MARIAN STAŃCZAK 

NASTĘPNA PREMIERA 

JERRY HERMAN 

HELLO DOLLY 
musical 




