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„. 'IE :mERTEL. Y Cl:R LIK" 

.Po1i:::1111 1dadca 111óglb11 1110±1! ::mu. k I o .. miil!Q' 
d 1iap1sa111a drua1ego ,.Wilhelma Tella'', al 
~ p wne nlt• udalc>by sii: mu zmusi!.' iło 11ap1~a-
1 a drugicoo „CyruliJ·a". 

(LJanll!l luhl!r 

z ze \\' l'Za. lc prac) nad W) taw!em m S\\ j 
e. · „Torwald i Dorliska„ Ro "ini przyjął od 

Ce arinicgo zam wicn c n komponowa
pcry komicznej. W myśl podpisanej urno\\ 

mp zytor i.abo viązywal ię ~a w:n~rodze

n em -11111 kud• w rz) mskl h napi. a(' operę do I -
br_ ta no 'cqo lub starego, w b an ,.,o pn.cz m
prc aria. do tarczyć gotową par :turę · ciągu 

m e fąca. prL prowadzić w niej zmian,·. które 
okażą ię konieczne dla dobrego wykonania i dla 
\\: ody .panów śpiewak6w"', kierowat· prlibam 
o:-a;:. wzią ·. udział w trzech pierw·zych przed ta
,. eniach d)'"ygując orki trą przy fortepianie. 

Tematu do nowego libretta dostar·zyla znana k -
:ned a „Le barbier de Seville" PlOTRA de BE.\t.:
. L\RCH.\JS'GO .• 'ie ulega wą lpliwo ·ci, że ema• 
:oodogał ·ię Rossiniemu, kli>ry zapalił się do 
c ! duszą . Lib ·ecista tcrbini podjął się zada
n a - jak sam o. wiadcz ·J - , niechętnie, jedyni 
n pro.~bę księcia i nalegania maestra Rossin1c-

o" i zobo\ ·iązal się do. tarczyc libretto w ·ią'.! 

1'.! dn!. 
Obietnicy dotrz:mał. Rozpocz<1ł pracę 18 slycz
n a. I akt ukoitczyl 25, a dru~i - 29 tegoż mi -
s1. ca (.„. 
romedia Bcaumarchais'go była dla wielu ów ze -

. eh kompozyt ni,. tematem szczeeólnie atrnk
c. Jll m. Z L:znych oper osnutych na jej tle. naj
.„. ęk. z: I najtrwalsi· sukces odn!11. I ,.Cyrul ·. 
- .dl ·ki" Giov:mniego Palstella. Opera ta po pre
m;c:-i;e w teatrze dworskim w Petersburgu opll
n \'ala \\'.z~ tki ·ważniejsze sceny w Europie. b. -
ła \\. tawiona z. dużym powodzeniem r wnież · 

Warsuiwie (w 1785 r.). Gdy Rossini przystępowal 
do komponowania nowej swej opery, „Cyrulik" 
Paisiella od pneszlo trzydziestu lat triumfowal 
na scenach włoskich i cieszyl się niezmiennymi 
względami publiczności. Wprawdzie komponowa
nie oper do tematów wykorzyslanych już przez 
innych muzyków było wówczas na porządku 

dziennym, to jednak zważywszy na wielką popu
larność opery powszechnle cenfonego kompozy
tora '1.arenckiego, krok Rossiniego mógł być po
czytywany za objaw zarozumiałości, a nawet 
zuchwalstwa ( ... ). Data premiery była długo kwe
stią sporną, gdyż - nieprawdopodobne, a jednak 
:prawd:tiwe - żaden dziennik rzymski daty tej nie 
zasygnalizował ani też nie zamieścił jakiejkolwiek 
recenzji z opery. Wi<:kszość autorów, opierając 

ię prawdopodobnie na brzmieniu kontraktu mię

dzy impresariem a kompozytorem, przyjmowało 
datę 5 lutego 1816. Inni przytaczają daty: 6 lutego, 
16 lutego, a nawet - jak Stendhal - 26 grudnia 
1816 roku. Właściwą datę: 20 lutego 1816 ustalJJ 
doplero muzykolog E. Celani na podstawie odna
lezionego diariusza melomana rzymskiego, księcia 
Agostino Chigi. Datę tę potwierdza cytowan) 
przez Radicloltiego diariusz hr. Cesare Gallo 
z Osimo, obecnego na prawykonaniu „Cyru
lika". 
W literaturze poświęconej Rossiniemu panują 

również rozbieżna ci na temat, ile czasu zajęło 

kompozytorowi pisanie tej opery. D'Ortigue („Di
etionalre de la conversation et de lecture") opie
rając się na relacji Manuela Garcii (odtwórca pre
mierowej partii Almavivy) podaje tylko osiem 
dni, śpiewaczka Righetti-Giorgi zaś zapewnia, że 
skomponowanie opery kosztowało autora „wiele 
czasu". Sam Rossini nie umial tego dokładnie 

określić. Zapytany kiedyś przez Fetisa odpowie
dział: „dwanaście dni". Wagnerowi natomiast 
podczas słynnej rozmowy w marcu 1860 r. oświad_ 
czy!: „trzynaście". Radiciotti słusznie zauważa, 

że skomponowanie i zinstrumentowanie sześcluset 
stron partytury „Cyrulika" w tak krótkim czasie 
jest fizyczną niemożliwością. Sterbini rozpoczął 
pisanie libretta 18 stycznia, Rossini zaś pisal ope
rę „na raty", w miarę otrzymywania gotowych 
fragmentów tekstu. Na prowadzenie prób należy 
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Fragment ri:kopisu 
ski ego" 

Libretta „Cyruli/.:.a Sewil-

odliczyć około 12 dni, a więc według Radiciottie
go - kompozytor miał do dyspozycji 19-20 dni. 
Okres ten można by przed ł użyć i przyjąć 24-25 
dni. Tak czy inaczej, skomponowanie „Cyrulika" 
nawet w ciągu 25 dni jest cudem muzycznym, ja
kich mało zna historia („.). 

H istoria opery zna niewiele przykładów tak cał
kowitego niepowodzenia premiery arcydzieła mu
zycznego, jak niepowodzenie „Cyrulika sewilskie
go" Rossiniego. Przedstawienie z trudem dobieg
Jo końca przy akompaniamencie okrzyków i gwiz
dów. Zawarte w libretcie „Wyjaśnienie dla pu
bliczności" nie dało żadnych rez.ultalów. Zwolen
nicy opery Paisiella nie dali się przekonać i po
stanowili „zuchwalcowi" z Pesaro dać odpowied
nią nauczkę. Czy sam Paisiello maczał w tym 
palce, nie wiadomo. Wydaje się lo jednak zbyt 
mało prawdopodobne. Paisiello był wprawdzie 
zarozumiały, zazdrosny l nie gardzil bynajmniej 
intrygą, jednakże w owym czasie, złożony ciężką 
chorobą, dogorywał w Neapolu i zmarł w kilka 
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zaledwie miesięcy po premierze oper~· swego ry
wala. 
Według relacji śpiewaczki Rlghetti-Gorgi picnv
szy incydent zdarzył się w momencie, kiedy n:i. 
scenie, po wyjściu z domu Don Bartola, Almaviva 
miał śpiewac kawatynę miłosną. Rossini nieopat
rznie się i.godził, aby Lenor Manuel Garcia, obda
rzony też pewnym talentem kompozytorskim, wy
konał zam iast kawatyny skomponowaną prze.1: 
siebie arię i aby sam komponował sobie na gita
rze. Garcia wyszedł na scenę z roztro joną gitarą 

l począł ją dopiero stroić na scenie, co wywołało 
huragany smiechu na widowni. Zdeprymowało to 
śpiewaka i aria W)'pad ła bardzo blado. Rozległy 
się gwizdy i ironiczne docinki. 

O takich incydentach, jak pęknięcie strun ~i

taTy w czasie śpiewu Garcii, przewróceniu slę Don 
Pasilio i wtargnięcie kota podczas finału I aktu, 
śpiewaczka nie wspomina, Wszystkie te zdanc
nla są prawdopodobnie tworem fantazji pófo :"j
szych biografów, a nie wykluczone. że w chwili 
dobrego humoru zmyślił je sam Rossini, lubiąc.:y 

koloryzować swe opowiadania ( ... ). 

Następnego dnia Rossini nie poszedł do teat··u 
symulując chorobę. Jakżeż musiał b\'ć zdumionv 
gdy późnym wieczorem przed jego d~mem zebr~~ 
ły się tłumy wiwatujące na jego część, a wielu 
przyja ·iół przybyło. aby pogratulować mu ,.Cy
rulika". Oka:Lało się, że drugie przedstawienie 
zmieniło zupełnie sądy i uczucia publicznof. ci. 
Opera wysłuchana w spokoju odniosła ~ lelki 
sukces ( ... ). Oddając pełną sprawiedliwość walo
rom .:.wielnej komedii autora francuskiego I wkła
dowi Sterbiniego, trzeba jednak uznać, że o wy 
sokiej randze artystycznej opery „Cyrulik se~ li
ski" zadecydował genl usz Rossmiego. Kome:ha 
Beaumarchais'go była tematem atrakcyjnym dla 
wielu kompozytorów zarówno przed Rossinim, 
jak i po nim, a na jej tle powstało aż 12 oper. 
Nie brak \'Śród nich dzieł wartościowych, jak 
opery Paisiella i Morlacchiego, żadne jednak nie 
wytrzymało próby czasu. Tylko dz.leło Rossiniego, 
wieczriie młode, świeci pełnym blaskiem. 

(fragm enty ::: rozdziału ks ir ~ l•i 
W. Sandelewskiego „Rossini" PWM, 196 .~) 
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GIOACCHINO RO INI (1792-1868) 

MAŁA KRONIKA ŻYCIA I TWORCZOS I 
GJOACCHJ O RO SINIEGO 

1792 - 29 lutego w Pesaro urodził się Gioacchino 
(Joachim) Rossini, syn Józefa, miejskiego 
trębacza i Anny Guidarini 

1799-1803 - pierwsze lata nauki 
189-1 - Rossini kontynuuje naukę śpiewu i forte 

pianu w Bolonii 
1807 - wstępuje do Licea F ilharmonico w Bo

lonii, gdzie rozpoczyna naukę kompo
zycji 

1809 - powstaje pierwsza opera ,.Demetriusz 
i Poli bi usz" 

1810 - premiera opery „Weksel małżeński" 
w Wenecji 

1812 - teatry w Wenecji, Rzymie, Mediolanie 
i Ferrarze wystawiają 5 oper Rossiniego 
oraz oratorlum „Cyrus w Babilonie" 

1813 - powstaje dalszych pięć oper, wśród nich 
„Włoszka w Algerze" . Początki sławy 

1815 - Rossini obejmuje funkcję kierownika 
muzycznego teatrów w San Carlo i Ne
apolu. W grudniu podpi.suje umowę na 
skomponowan:e „Cyrulika sewilskiego" 

1816 - 20 LUTEGO PREMIF.RA „CYRULIKA 
Sewilskiego" 

1821 - Rossini poślubia piewaczkę Izabelę Col
bran 

1823 - zostaje zaangażowany do Teatru Włoskie
go w Londynie 

1826 - obejmuje kierownictwo Grand Opera 
w Paryżu 

1829 - prapremiera ostatniej opery Rossiniego 
„Wiilhelm Tell" Wyjeżdża z Paryża i osia
da w Bolonii 

1842 - wielki sukces „Slabat mater" w Paryżu 

1848 - Rossini przenosi się do Florencji. Początki 
choroby i wyczerpania nerwowego 

1855 - kuracja w Paryżu . Początek długoletniej 
bezc.-zynności artystycznej kompozytora 

1868 - powstaje ostatnia kompozyc.-ja Rossiniego: 
,,Fanfara" pt. „Korona Włoch. 13 listopa
da umiera w Paryżu na zapalenie płuc. 
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llJ BARBlERE Dl SI\ IG UA 
\lf.Htl)R\\1\1\ lilOCINI I\ 111 1: q-n 

,., 

CESARE STEBDINI 

111r ,, r1 

Okładka part) tury z Cyrulika Sewll kiego z ad
notacją cenzury zezwalaJącą na \\ystawienie opery 

Zamieszc::ony obok tekst jt?st „Slotrem u· tęp
nym" zamieszczonym u· pieru·s::ym tq;damu li
brerra „Curuliha $eu: llsl lego". 

IO 

" 

• 

DO PUBLICZNEJ WJADOMO Cl 

Komedia pana Beaumarchais pt. „Cyrulik z Se
willi albo .,Zb;i.teczna przez.ornoś1." jest opraco
wywana'"' Rzymie jako dramat komiczny i wy
stawiana pod t;i. tulem „Almaviva albo Zbyteczna 
przezorność'·. JC?st to ione po to, by przeko
nać publiczność o szacunku i poważaniu, jakle 
OŻ)\ iają twórcę muzyki w stosunku do lak bar
dzo sławnego Paesiello, który ten temat już opra
<.'Owal muzycznie pad pierwotną naZJwą. 
Pan ::vraestro Rossini powołany do p!"Zejęcia tego 
uciążliwego zadania, aby nie być wciągnięty do 
śmiał j rywalizacji z nieśmiertelnym Autorem, 
:zażądał wyraźnie aby „Cyrulik z Sewilli" od no
wa został opracowan. · wierszem i aby niektóre 
sytuacje, które są wymagane przez nowoczcsm· 
gust scen. zostały włączone do opracowania mu
zycznego. Zawiadamia się o tym publiczno · ć. aby 
odciąży(- autora nowego dramatu, który bez tych 
tak ważnych pcwodów me odważyłby się nigd~· 

przeprowadzać najmniejszych zmian tematu fran
cuskiego, który został już usankcjonowany przez 
teatralne uznanie na wszystkich scenach Europy, 
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REALIZATORZY 

Kierownictwo muzyczne 

i reżyseria 

JÓZEF KLIMANEK 

Dekoracje 

MARIAN STAŃCZAK 

Kostiumy 

STANISLAW BĄKOWSKI 

Przygotowanie chóru 

ANTONI RYBKA 

Asystent reżysera 

KRYSTYN A TESARZ 

Asystent dyrygenta 

JAN JACKOWICZ 

Przygotowanie solistów 

A. GALANTOWICZ, G. GREISER, 

T. KURCZEWSKI, I. SZM1DT 

I. LEWINSKA 

FIORJLLO . 

AL:\1.\ VTV A . 

FIG RO 

ROZYNA . 

BARTOLLO 

B.\SJL10 . 

BERTA. 

OFICER . 

SL UG A 

NOTARIUSZ . 

ORKIESTRA I CHÓR :.V1ĘSKI OPERY l OPERETKI 

OSOBY 

. Jan Mana Dyga 

Alc-ksander Gramzińsk1 

Zdzisław Jeżak 

Zdzisław Bany 

Henryk Herdzin 

Tadeusz Kapałka 

. Piotr Stępowski 

Zygmunt Wąsicki 

. Bożena Betle~· 

. nna Kowalska 

Zofia Pa·luchov:ska 

. Janusz Purol 

Eugeniusz Wodzyn ki 

. Aleksander Giemski 

Jerzy Sobcz:ński 

. Barbara Paprocka 

Wącława Rann 

Aleksander Gramziński 

Leonard Korsa 

Aleksander Gramziń k 

* * * 



T CARO BEAU ~ARCllAI 
( 1732-1799) 

„ YR LIK EWIL KJ" BEA MARCUAl 'GO 
·w MUZYCE OPEROWEJ: 

FRIEDRICH 
LUDWIG BENDA Drezno - 1776 

GIOV NNI PAISIELLO Petersburg - 1782 

JOSEPH WETGL Wlecieli - J782 

ZACHARISA ELSPERGER Salzbach -1783 

PETER SCHULZ Rhein berg - 1786 

ICOLAS ISO ARD Paryż - 1796 

GJOACCHIJ'O ROSSI I Rz~·m - 1816 

FRAJ CESCO :\IORLACCHI Drezno - 1816 

CON ST A. TIJ O 
D.\LL'ARGrnE Bolonia - 1868 

„\CHILLE GRAFFIGN Padwa - 1879 

LEOPOLD CASSOJ E Turyn - 1922 

. \LBERTO TORAZZ.A Genua - 192-1 

1;; 



K01\1POZYTOR 
„C YRULIKA EWIL KIEGO" 

W ANEGDOCIE 

Pewnego razu Rossini kładal wizytę znakomite
mu pisarzowi Alfonsowi Daudet \\ jego Podpa
ryskiej rezydencji. Po kończonej wizycie gospo
darz odprowadzając gościa na dworzec kolejo vy, 
na którym lokomotywy czyniły ogromny balas. 
rzekł do Rossiniego: „Wyobrażam sobie drogi mi
strzu, jak pan kie uszy muszą cierpieć!..." 
Na to Rossini : „Kto był na premierze mego „Cy
rulika sewilskiego" - tego już żadne świsty i sy
ki nie przerażą". 

* * * 
Pewien młody kompozytor zaprosił Rossiniego na 
prem erę swojej opery Mistrz siadł w loży -
według włoskiego zwyczaju w cylindrze, kt ry co 
chwila zdejmowal i wymachiwał nim z gracJą. 

„Co pan robi" - zapytuje siedzący obok Rossi
niego młody autor opery. Na to Rossini z uśmie
chem· „Witam moich kolegó\v, których spotykam 
co krok w pańskiej muzyce." 

* * * 
Gd: operę Rossiniego „Wilhelm Tell" usłyszał po 
raz pierwszy w Paryżu Donizetti, pełen entuzjaz
mu wykrzyknął: „Pierwszy i trzeci akt opery 
skomponował niewątpliwie Rossini, ale akt drug · 
na pewno jest dziełem amego Boga". 

* * * 
Rossini nie znosił kolei żelaznej, wolał dyliżanse. 
Kiedy po przedwcze nej śmierci Belliniego prze
wożono zwłoki kompozytora z Paryża na Sycylię. 
wówczas biorący udział w tych uroczy tościach 
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Rossini pov.•iedz.iał: , Kiedy umrę, pochmvajcie 
mnie we Francji, nie przewożąc mnie nigdzie". 
Dopiero 23 lala po mierci Rossiniego, kledy ogół 
już o tym zapomniał, zdecydowano, by doczesne 
szcz.ątki znakomitego kompozytora przewieźć do 
ojczyzny. 

* * * 
W ostatnich dniach życia Rossiniego, gdy zdawa
lo się, że lada dzień może nadejść 'mierć, przy
jaciele zapytali go, czy nie chciałby księdza. Na 
to usły zeli: „Kto skomponował „Stabat Mater" 
sądzę, że ma drzwi do raju na pewno otwarte". 

* * * 
Ro sini w ciągu 20 lat skomponował 39 oper. Zda
rzało się, że w ciągu jednego roku napisał ich 
dwie, trzy, a nawet i więcej. Przez ostatnie dzie
siątki lat Rossini oper nie pisał. Zapytany o po
wód odpowiadał: ,,Pracuje się właściwie dla 
trzech celów: ławy, zysku i prz) jemności. Sławę 
mam, za zyskiem nie gonię, a przyjemności już 
mnie dawno znudziły." 
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TRESć LIBRETT A 

AKT I. Odsłona 1. 

Wczesnym rankiem hrabia Almaviva wraz z gru
pą wynajętej „straży przybocznej" pojawia się 

przed domem doktora Bartolo, by pod oknami 
jego ',\'ychowanicy Rozyny odśpiewać miłosną se
renadę. 

~ieoczekw:anle zjawia się Figaro, popularna 
w calej Sewilii postać cyrulika i golibrody. Figaro 
zna Rozynę: jako fryzjer i opiekun Don Bartoła 
czę to przebywa w jego domu i możliwo'ć po
znania dwojga mlodych nie wydaje mu się rze
czą zbyt trudną . 

Za radą Figara hrabia raz jeszcze śpiewa swą se
renadę. Pojavłia się Rozyna, lecz w lej samej 
eh w1h staje obok niej zazdrosny · podejrzli w~· 

Bartolo. Rozyna zdążyła jednak upu.scic na zie
mię liścik. Z jego lreści hrabia dowiaduje się, że 

stary doktor zamierza paślubić swą wychowani
cę. Sprytny Figaro podsuwa pomysł dostania się 
do domu Bartola w przebraniu oficera, który po
trzebuje kwatery. 

Odsłona 2. 

Do pokoju Rozyny przychodzi Figaro i proponuje 
jej napisanie listu do Almavivy. Okazuje się, że 
Rozyna już wcześniej napisała bilecik, w którym 
zapewnia hrabiego o swych uczuciach. 
A tymczasem Bartolo wiedząc już o obecności 

Almavivy w Sewilli radzi się nauczyciela śpiewu 
Don Basilia. w jaki sposób Poz.być się rywala . 
Don Bastil!o, chciwy i przekupny ,Intrygant uwa
ża, że najlepszą bronią jest potwarz i plotka, przy 
pomocy której można oczernić każdego. 
Do domu doktora przybywa przebrany z.a ofice
ra hrabia Almaviva I bez pardonu domaga się dla 
siebie kwatery. Głośna sprzeczka z Bartolem po
woduje interwencję wojskowego patrolu. 
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AKT II 

Almaviva próbuje nowego sposobu dostania się 

do mieszkania Bartola. Tym razem przychodzi 
w przebraniu nauczyciela, by w zastępstwie „cho
rego" Don Basilia dać lekcję śpiewu Rozynie. Nie
oczekiwanie zjawia się sam Don Basilio. Ogólną 
konsternację rozładowuje sprytny Figaro. Po 
odejściu Don Bas.ilio Figaro zaczyna golić dokto
ra, zaś Rozyna i hrabia korzystają ze swego sam 
na sam. W końcu Bartolo orientuje się, że padł 

ofiarą podstępu„.Wypędza Almavivę z domu, Ro
zynę zamyka w pokoju na klucz, sam zaś posyła 
po notariusza, by jeszcze tego samego dnia wziąć 
ślub. Nad miastem rozszalała się burza. Nie :DWa
żając na ulewny deszcz Figaro i Almaviva przy
chodzą pod dom Barlola i wchodzą do środka, by 
uprowadzić Rozynę. Z chwilą, gdy trójka bohate
rów chce opuścić dom, okazuje się, że chytry Bar
telo zabrał spod okna drabinę. Po chwili do po
koju wkracza notariusz i Don Basilio, który ma 
wystąpic w charakterze ~wladka ślubnej cerc
mon~i . Ale spryt i dowcip F1igara raz jeszcze zdają 
egzamin. Cyrulik o wiadcza notariusz.owi, że prz ·
był po to, by dać ślub Roz)"nie i hrabi mu, za.s 
gar · ć złota p wnduje, że Don Basilio składa swój 
podpis na ślubnym kontrakcie. Gdy Bartolo zja
\\.·ia się \V salonie, jest już za późno - Rozyna 
została żoną Alma\•ivy. Chcąc nie chcąc stary 
doktor przyłącza się do ogólnej radosc1 zebranych 
osób. 
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~OLJSCI OPERY 
I OPERETKI W BYDGOSZCZY 

SOPRANY 

Bożena Betley 
Helena Kobusińska 
Gizela Mączkowska 
Barbara Nitecka 
Zo!ia Paluc:howska 
Wanda Wolańska 
Ewa Wyczólko"\\"Ska 

~EZZOSOPRANY 

Teresa Czarnecka 
Kryst) na Drews 
Anna Kowalska 
Barbara Paprocka 
Wacława Rann 

TENORY 

Zdzisław Bany 
Henryk Herdzin 
Stanisław Iżela 

Tadeusz Kapałka 
Paweł Leoniec 
Jerzy Lodziński 
Piotr Trella 

BARYTONY 

Jan Dyga 
Aleksander Gramziński 
Leonard Korsak 
Piotr Stępowski 
Zygmunt Wąsicki 

BASY 

Aleksander Giemski 
Ferdynand Kotov:ski 

Janusz Purol 
Eugeniusz Wodzyński 

Artyści chóru 

Tenory 

Jerz) Azjan 
Janusz Barczyński 
Kazimierz Bojakowski 
Witold Bronicki 
Czesław Kleibauer 
Konrad Michałek 
Eugeniusz Olszewski 
Ryszard Piekarski 
IIarian Polaszewski 
Bogumił Rogowski 
I-Ileronim Stefański 
Zygmunt Witucki 
,Tózer Wollsc:hliigcr 

Basy 

Bogdan Dymarkowski 
Józef Frankowski 
Krzysztof Harmaclńsld 
Zdzisław Jeżak 

Henryk Kiełpiński 
Janusz Kujawski 
Alojzy Kurek 
Kazimierz Różycki 
Edward Stasiński 
Roman Talkowski 
Andrzej Wojtalewicz 

Kie•ownik chóru: Antoni Rybka 

v· 'I!' nl churu. Czesław Kaczmarek 
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2 
3 

l. 
fi. 
7 
8. 
9 

1 

Orkie tra 

;olino I 

Gurna Seweryna 
KTamski B gdan 
:\lalek Elżbieta 
Siudziński "\ndrzej 

tarkowska Gabriela 
Dondalski Jan 
ambor~ka Kryslvna 

Donar ki Edmund 
R szak Slani ła\\ 
\"BCa 

Violino li 

Gosz.ka Ole.ierd 
2. Herman Józef 
3. halska Danuta 
·ł. Kamińska 1rena 
- . fyga Will' 

\'a cal 
i vacat 
B va ·at 

Vola 

1. żurek Bolesław 

2. Zygma1\. ki Mariat1 
3. Ol zcwska Halina 

Obój 

1. Korvbalski Zb gnie\ · 
2. KrUkiewicz Anna 
:1. Lisiński Kaz:lmlcrz 

Klarne 

I. ~Ialinow ki Jnnu z. 
2. Brzeziński R~· zard 
3. Zlelh1ski Tad usz. 

Fagot 

Hilla KaZJmlerz 
·> SawiL'7 .l\nton 
3. Szostak St~n l ława 
-!. \"aCaL 

Waltornia 

1. Porcski Z\·gr.o·d 
2. Katafiasz Jerz. 
3. \Vieczorek Józe 
-!. Talaśka Henr~ k 
5. Suchomski 

Kazimierz 
vacat 

Trąbka 

2 Ciszewska li.Jarla 
3 Sieradzki Ludwik 

Rumiński Franciszek 6. 
- • ·owicki Franciszek 
6. vacat 

V1olonczela 

1. Pa ,·low kl Zenon 
2. Olnyko\\ ka Edyta 
:i. Cerkaska Bożena 

Powideł Miecz~ Jaw 
,j, Bilik Wojciech 
6. Szolc 
7. \'acat 
8. \"acat 

K ntrab<l' 

1. ndrzejczak 
Kazimierz 

2. Oleksiak Stanisław 
:i. vacat 
4. vacat 

Ha.fa 

1. Sawicz Ludmiła 

Flet 

I. . 1:.Jkula Ewa 

I. ()para Ryszard 
2. Chr< ci1iski Bolesłn\\ 
3. Watorowskl 

Zbigniew 
·I. Sz,·mczak Kazimierz 
~- Siudzil1ski s cfan 

Puzon 

1. Pieniążek Tadc z 
2. Wiśniewski .Jan 
3. Pi' rek Edward 
'1. \·ai:at 

Tuba 

I . vacat 

Perkusja 

Dobrzy1'lska \'iol a 
2. vacat 
3. \·acat 

Inspektor O"kiestn· 
.Janu z Malinow·ki 

•l 



PRACOWNIE 
OPERY I OPERETKI 
w BYDGoszczy 

Kierownik techniczny: RYSZARD BARCZEWSKI 

Kierownictwo pracowm krawieckiej: 

B~ EDYKTA i :vIICHAL WERA 

Kie~ownictwo pracowni szew kiej 

ST \NISLAW BERK_-\ 

Prace plastyczne 

WLADYSl'..A W G CKI 

Metc:.loplaslyka 

JÓZEF KROPIELNICKI 

Pracownia stolarska 

KAZIMIERZ SZELĄGOWSKI 

MARIA."'7 BĄK 

Oświetlenie: Sylwester Kowalczewski 

Brygadier sceny: Henr:·k Galiński 

ur Ob.·tugl Widzów 
·dg szct, Al. 1 Maja 20 telefon 2~9-SO 

l<t \\'n\k Biura: Gnegon; S!er dr.kl 




