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BARBARA WACHOWICZ 

LUCY Z WYSPY KSIĘCIA 

„Urodziłam się - bogom dzięki - na Wyspie Księcia Edwarda" -
napisała kiedyś Lucy Maud Montgomery. · 

Archiwa tej niewielkiej wyspy, oblanej zatoką świętego Wawrzyńca 
(której woda zimową nocą „lśni jak puchar napełniony winem i og
niem), pełne są nazwisk przodków Lucy, pionierów przybyłych ze 
Szkocji do Kanady w XVIII wieku. 
Urodziła się więc - bogom i protoplastom dzięki - na Wyspie 

Księcia Edwarda, 30 listopada 1874 roku. 
Biografowie doszukujący się zbieżności miQdzy życiem pisarza a je

go twórczością, nie mają w przypadku Lucy Maud problemów. „Ania 
z Zielonego Wzgórza" i „Emilka ze Srebrnego Nowiu" są właściwie 
autobiografią. „Blękitny Zamek" w pewnym sensie także. 

SIEROCTWO 

Matka Klara „śliczna i wiotka, delikatna i czula" umarła, gdy Lucy 
była małym dzieckiem. Ojciec zostawił ją na starej farmie Cavendish 
- dziedzictwie macierzystych dziadków Macne1llów. Babka Margaret, 
prawa, szorstka, zasadnicza, kazała jej klęczeć i literować .psalm po
kutny: „Dobry Boże, wybacz mi, że bytam uparta ... " Dziadek David, 
którego się bała okrutnie, nachylał się gdy chorowała, by powiedzieć: 
„Na wiosnę będziesz już w grobie". 

„W gtębi serca bylam małą, przerażoną dziewczynką" - napisze po 
latach w swoich .,Dziennikach". Z nutą żalu, że spaliła dzienniczki 
dzieciństwa, „w którym wszystko wydawalo się wieczne". 

Na samotnej farmie, w uczuciowej pustce, narażona na szyderstwa 
zasobnych krewniaków, potrafiła, obdarzona wyobraźnią i wrażliwoś
cią, stworzyć sobie świat, który żył i kochał ją. To były li ście, cienie, 
kwiaty, chmury, muszle, morski wiatr, ogród, gdzie każde drzewo 
miało swoje imię. • 
Były też książki. Poematy Longfellowa, Tennysona, Byrona, Scotta, 

Burnsa. Nade wszystko - baśnie Andersena. Wracała do nich ze 
szkoły, gdzie czuła się brzydka, źle ubrana, obca. Ona jedna wśród 
rówieśników miała, wedle własnych słów, „paszport do krainy czarów". 

Bolesne pragnienie domu stanie się leitmotivem jej całej twórczości. 
Ania z Zielonego Wzgórza - czy chce być mewą, wiatrem, różą czy 
pszczołą, zawsze marzy o powrocie do swojego domu, „gdzie bucha 
plamień u kominka, rzucając cieply czerwony żar w chłodną noc 
jesienną". 
„Calą mą milość przelalam na ojca" - napisze Lucy Maud, śląc 

długie t czułe listy do nieznanej macochy. Jechała do nich, drżąc ze 
szczęścia. Potem wszystkie notki w dzienniku są zamazane. Daje się 
tylko odczytać zdanie: „Musiałam siedzieć w domu i być niewolnicą 
pani Montgomery". 

Nie zobaczyła ich nigdy więcej. Wróciła na wyspę. „To wtedy zro
zu.mialam, że jestem już na zawsze jej cząstką ... " Miała 15 lat. Foto
gra!ia zatoki, którą nazwała Jeziorem Lśniących Wód, towarzyszyła jej 
do końca życia . 
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Jakaż była edukacja młodej dziewcz:Yny? Skromna. Rok uczęszcza 
do collge'u w Charlottetown, koilczy kurs literatury angielskiej w Ha
lifax. Zostaje nauczycielką. Szarymi, lodowatymi rankami pisze poema
ty o pięknie czerwcowych kwiatów. Czasem jej coś drukują. Bardzo 
rzadko. I nie płacą. 

„Wiem, że nigdy nie będę sławna - pisze w Dzienniku - Chciala
bym tylko mieć jakieś godziwe miejsce wśród ludzi pracujących w za
wodzie, jaki wybrałam„.". 

„„.Jestem niewielką osóbką, z bardzo drobnymi ry
sami„." 

Lucy Maud Montgomery - „Dzienniki" 

MIŁośC 

„„.kocham Hermana dziko, gwałtownie, ślepo„. (.„) ogarnia mnie 
straszliwa pokusa, aby być jego ciałem i duszą chociaż na jedną noc„." 
Tego wątku nie podaje jedyna, gładka i bezbarwna biografia L. M. 
Montgomery pióra Hildy M. Ridley. Wyeksponowano go dopiero w na
poły dokumentalnym filmie telewizji kanadyjskiej „Droga do Zielonych 
Wzgórz", gdy Stuart - syn Lucy Maud, zdecydował się w wiele lat 
po śmierci matki udostępnić jej „Dzienniki". 
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Długo wahała się, zanim napisała te obnażające słowa. Herman był 
prostym, krzepkim farmerem w wiosce, gdzie pracowała jako nauczy
cielka. „Pociągające, młode zwierzę„." - tak zobaczyła go po raz 
pierwszy. I urwała dziennik„. 

Potem zrobi drwiącą, uwagę, że z gorącą krwią Montgomerych wal
czyło w niej purytańskie sumienie Macneillów, które nie potrafiło 
ochłodzić krwi, ale znakomicie zatruło przyjemność„. 
Nagła wiadomość o śmierci dziada Davida zmusza ją do „zdławienia 

nieprzyzwoitej namiętności" i przeżycia „udręki pożegnalnego uścisku". 
Wraca do Cavendish na Wyspę Księcia Edwarda. Klan zażądał by za
jęła się babką, chociaż ta ma pięć córek. 

„Herman nie żyje" - znalazła notkę w gazecie. „Nigdy żadna kobie
ta nie będzie leżala na jego sercu, ani całowała jego ust„.". 

Lucy Maud ma 24 lata. Przez 13 lat będzie opiekowała się babką. 
Pracowała w urzędzie pocztowym. Starzała się. 
„Wolałabym żebyś nie plakała - mówi babka. - To takie niesto

sowne!" „To jest mój dom! - mówi babka. - I nie życzę sobie, że
byś przyjmowała tu obcych ludzi". 
Wiosną 1904 r. Lucy Maud zaczyna pisać „Anię z Zielonego Wzgó

rza". Wieczorami, po pracy na farmie. Kończy jesienią złotą i purpu
rową 1905 roku. Osiem firm wydawniczych zwraca pospiesznie tekst. 
Lucy Maud wrzuca rękopis „Ani" do starego pudła po kapeluszach. 
Tam przeleży dwa lata. Kiedy na Scieżce Brzóz znów zakwitną kon
walie, podczas wiosennych porządków, odnajdzie go . 

• 

,„„w głębi 

czynkq„." 
serca byłam malą, przerażoną dziew-

Lucy Maud Montgomery - „Dzienniki" 
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Po sześciu tygodniach drżącymi rękoma otwiera kopertę. Firma 
L. C. Page and Company z Bostonu uprzejmie informuje panią Lucy 
Maud Montgomery, że rękopis jej został zaakceptowany do druku ... 

„Marzenie trwające od brązowej, starej lawki szkolnej - staje się 
prawdą nareszcie po tylu latach harówki i walki - pisze w pamięt
niku. - Książka może nie mieć sukcesu, wiem, lecz pisalam ją z mi
lości, nie dla pieniędzy ... ". 

„Ania z Zielonego Wzgórza" ukazuje się w roku 1908. Mark Twain 
pisze do Lucy, ,,że jest to najbardziej czarujące dziecko, jakie pojawiło 
się w literaturze od czasów nieśmiertelnej „Alicji w krainie czarów ... " , 

Montgomery ma lat 34. lata. W tym momencie biografowie następ
ny rozdział tytułują: 

SŁAWA 

„Nadeszla moja książka. Muszę wyznać, że byl to wzruszający i cu
downy moment. Trzymałam w dłoniach moje zrealizowane marzenie -
nadzieje - ambicje ... " - zwierzała się 20 czerwca 1908 r. w liście. 
Do kogo? 

To historia jak gdyby z jej książki. Pełna fin de sieclowego czaru. 
Gdy tęskniąc rozpaczliwie za Wyspą Księcia, beznadziejnie ślęczała 
nad korektą, pracując w jakiejś redakcji IIalifaxu, a za oknami marzec 
kanadyjski siekł drobnym deszczem, przyniesiono jej nagle list. Pisał 
mężczyzna z odległej o o setki kilometrów farmy, który przeczytał 
jej wiersz. 

Tak zaczęła się przyjaźń oddana, wieloletnia i niezwykła. Listowna. 
Nie byli w wieku młodzieniaszków. Ona miała lat 27, Ephraim We
ber - 31. Byli tak do siebie podobni. Biedni. Marzycielscy. Samotni. 
W listach - tytułowali się wedle kanonu epoki, oficjalnie - ale on 
pytał o jej ukochane kwiaty i prosił o fotografię, a ona pisząc, że ' 
śniła o nim, martwiła się, iż zdjęcia ofiarować nie może: „Jestem 
niewielką osóbką, z bardzo drobnymi rysami, zaś moje zdjęcie przed
stawia mnie jako masywną personę, z wielką, wyrazistą twarzą ( ... ) 
Wolę jednak być dziewczyną niż aniolem, bo kto wie, czy aniolowie 
miewają kwiaty majowe? ( ... ) Ktoś powiedział, że kwiaty to najsłod
sza rzecz, jaką Bóg kiedyś stworzył, jaka szkoda, że zapomnial dać 
im dusze. Ale ja nie wiem, czy zapomniał.„ Znam róże, które mam 
nadzieję spotkać w niebiosach„." 

Listy od Webera przynoszą jej oddech szerokich pól i wieści o ulu
bionych zwierzętach z farmy, które Ephraim presonifikuje, jak ona 
drzewa i kwiaty. Imiona ich zapamięta i nada. je ptakom z książki, 
którą zadedykuje w przyszłości swemu przyjacielowi, już jako stara 
kobieta. 

„8 kwiecień 1906 
Mój drogi panie W. 
Jest zmierzch. Pada zimny deszcz. Powietrze przesycone mglą, zie

mia biotem. A ja wlaśnie wróciiam z dlugiej wizyty w mym hisz
pańskim zamku„. Godzinę leżalam na dywanie przed plonącym og
niem („.), a moja dusza byla daleko. 

Czy jest Pan także wlaścicielem zamku w Hiszpanii? 1 jak często 
bywa pan tam? ·Ja biegnę doń o zmierzchu, w pozostalych chwilach 
zbyt zapracowana, by pamiętać o swych obowiązkach księżniczki...". 
Książka, którą Lucy Maud dedykowała Ephraimowi w dwadzieścia 

lat potem (1926), jedyny jej utwór dla dorosłych, o miłości, przemie
niającej starą, nieładną pannę w szczęśliwą kobietę, nosi tytuł: 
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„BŁĘKITNY ZAMEK" 

Nie wiedziała, że Ephraim zwierzał się kiedyś przyjacielowi: „Gdy 
piszę do niej, moja izdebka wygląda nie jak smutna graciarnia, lecz 
jak zamek w powietrzu ... " 
Ożenił się na Boże Narodzenie 1908 roku z nauczycielką imieniem 

Annie. 
A Lucy Maud? Była już wówczas od dwóch lat zaręczona. Z Ed

wardem Macdonaldem, pastorem, który zobaczył ją po raz pierwszy 
w roku 1901, gdy mu sprzedawała znaczki, pracując na poczcie w Ca
vendish. 

Wieloletni narzeczony Lucy Maud Montgomery, 
a potem jej ma~onek, wielebny pastor Macdonald, 
w niczym nie przypominał mężczyzn, o których ma
rzyła w swych książkach.„ 

REZYGNACJA 

„Mlodość wkrótce się skończy. Nie mam nikogo, kto by coś dla 
mnie zrobil, albo zabrał mnie dokądkolwiek („.). Przeraża mnie przy
szla samotność. Nie mogę ryzykować". 
żadna z jej 22 powieści nie zdobyła takie popularności jak „Ania 

z Zielonego Wzgórza". Pierwszy tom z całego długiego cyklu „Ani" 
przetłumaczono na 36 języków. Dwukronie filmowano. Była sławna. 
Czy była szczęśliwa? 
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. „Zdecydowała się jednak na mariaż... „m!odość 
wkrótce się skończy - pisała L. M. Montgomery -
Przeraża mnie przyszla samotność ... " 

„Jestem zmęczona, śmiertelnie zmęczona ... " - ta skarga powtarza 
się nieustannie. Nagle otoczyła ją zawiść. Odwrócili się niektórzy przy
jaciele. „Nie wiele warta to była przyjaźń, zapewne - ale poczulam 
ból serca ( ... ). świat slyszy o moich sukcesach. Nie wie nic o sztur
chańcach". 

Po śmierci babki, na mocy krzywdzącego testamentu, ukochana far
ma przechodzi na rzecz jednego z wujów Lucy Maud. Wtedy decy
duje się. Po dziesięciu latach narzeczei1stwa wychodzi za mąż. żegna
jąc Zielone Wzgórze ma 37 lat. ,;Bylam tak nieszczęśliwa, jak jeszcze 
nigdy dotąd". 
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Zamieszkali pod Toronto, Jeżdz1li nad jezioro Mistawis, które opisze 
w „Btękitnym Zamku". Urodziła dwóch synów: Stual'ta, który został 
lekarzem i Chestera, potem znanego prawnika. 

Po Jatach „powszedniej szczęśliwości", okazało się, że pastor cierpi 
na „powracające ataki melancholii". Sama wychowywała dzieci. Zaj
mowała się parafią i domem. „Sława n ie ułatwia mi wyrzucania po
piołu z pieca ... " Czer•pie siły z powrotów na Wyspę. „Powracam do 
życia. Czuję się przynależną tylko tu! ... " Stała długo przed drzwiami 
zamkniętego, starego domu. „Nie mogłam się od n iego oderwać. Prze
cież nigdy stąd nie ode~zlam". 

W 1939 roku Stuart zauważył, że matka gwałtownie osiwiała, a dło
nie jej drżą tak, że nie może utrzymać pióra. 

W ostatnim swym liście do Ephraima Webera z roku jej śmierci -
1942, zamykającym ich wzruszającą, czterdziestoletnią korespondencję 
pytała: „Jakie będą losy świata?" 

W jakim ś dniu „mglistym i purpurowym", młoda i pełna sił pi
sała: „Gdybym miala odejść, chciałabym żegnać moją Wyspę wlaśnie 
w listopadzie". 
Umarła w kwietniu. 
Zielone Wzgórze zrekonstruowano tak jak je opisała. Na Wyspę 

Księcia Edwarda przyjeżdżają jej czytelnicy z całego świata, bowiem 
„miejsce, które nazywała domem, musialo być najpiękniejszym zakąt
kiem . na świecie, choćby nie w i adomo ile pięknych krain znajdowało 
się pod obcym niebem ... " . 

„Blękitny Zamek" i „Zielone Wzgórze" - czyli zre
konstruowana według opisów w powieściach L. M. 
Montgomery farma Cavendish na Wyspie Księcia 
Edwarda, dokąd wracała przez całe życie ... 
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„„.Jestem niewielką osóbką z bardzo drobnymt 
rysami ... " 

Z listu L. M. Montgomery do Ephraima Webera, 
któremu dedykowała „Błękitny Zimek" 

PAŃSTWOWY TEATR MUZYCZNY 
WE WROCŁAWIU 

Sezon 1978/79 

KRYSTYNA SLASKA - BARBARA WACHOWICZ 

BŁĘKITNY ZAMEK 

musical w 3 aktach (17 obrazach z uwerturą) 
na motywach powieści 

LUCY MAUD MONTGOMERY - „THE BLUE CASTLE ' 

Muzyka 

ROMAN CZUBATY 

Kierownictwo muzyczne 
MARIA ORACZEWSKA-SKOREK 

Inscenizacja i reżyseria 
RYSZARD KUBIAK 

Asystent reżysera 
ALICJA SZESKA 

Kierownictwo chóru 
PIOTR FERENSOWICZ 

Korepetytorzy 
BOŻENA WRZOSEK 

HANNA CIEŚLIŃSKA 
JERZY WĄSOWICZ 

Inspicjent 

Scenografia 
JÓZEF NAPIÓRKOWSKI 

Choreog-rafia 
HENRYK RUTKOWSKI 

Współpraca choreograficzna 
ALICJA SZESKA 

Asystent choreo:rafa 
STEF ANIA KOŁODZIEJCZYK 

Kontrola tekstu 
EWA KAMBERSKA 
ELEONORA SZULC 

W ANDA TOKARZ 
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JOANNA 

EDD! 

CIOTKA TEKLA 

CIOTECZKA IZABELLA 

OLIWIA - córka Izabelli 

GEORGINIA - kuzynka 

BENIAMIN- - mąż Tekli 

BURMISTRZOWA 

RYCZĄCY ABEL - zdun 

DOKTÓR TRENT 

STARY REDFERN 

PARSIVAL - narzeczony Oliwii 

LISTONOSZ 

CHŁOPAK I 

CHŁOPAK II 

CHŁOPAK III 

DZIEWCZYNA 

OBSADA: 
- Maria Ciclewicz, Krystyna Wawr7yniak-Kubiak, Barbara Pyrkosz 

- Jerzy Krobicki, Marian Ogorzelec 

- Janina Krynicka, Barbara Urbańska 

- Krystyna Ilrehorowicz, Maria Wostowska. 

- Barbara Iwanicka, Regina Żurakowska, Janina Garbińska 

- Ewa Kambcrska. Alicja Szeska 

- Leon Langer, Henryk Teichert 

- Barbara Kostrzewska 

- Z. Skorek, \V. Grochowski. 

- Bolesław Ke er, Witold Puźniak 

- Andrzej Leg,tko, Władysław Szeptycki 

- Leszek Kow11lski, Jerzy Szostakowski, Krzysztof Pajączkowski 

- Krystian Buszkiewicz, Krzysztof Pajączkowski 

- Bogdan Dmowski, Janusz Tclejko 

- Antoni Cembrzyński, Andrzej Trzeciak 

- Andrzej Kopański, Janusz Wocial 

- Janina Czaplicka, Alicja Saga.dyn 

GOSCIE NA ZABAWIE 

o r a z 
CHÓR - BALFT - ORKIESTRA 

SOLISC. BALETU: 
STEFANIA KOŁODZIEJCZa ELZBIETA WOJCIECHOWSKA, 
KAZIMIERZ KESSLER, B DAN KSIĄŻCZYK, BOGUMIŁ 

SLI IŃSKI 

DYRYGENCI: 

MARIA ORACZEWSKA-SKOREK, 
ZDZISŁAW KOPAC, 
JAN SLĘK 
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KRYSTYNA SLASKA 
Krystyna Ślaska - współautorka musicalu „Blękitny Zamek", uro

dziła się w Warszawie, gdzie mieszka do tej pory. Niestety, nie mo
żemy podać roku urodzenia, ponieważ pani Krystyna twierdzi, że nie 
ma pamięci do dat... 
Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła Wydział 

~istorii i Filologii Polskiej, ze specjalizacją w zakresie wieku XVIII. 
Debiutowała w latach pięćdziesiątych na antenie Polskiego Radia 

w Katowicach, pisząc słuchowiska. Jest autorką książek dla młodzeży, 
z których jedna była transmitowana przez Rozgłośnię Warszawską PR 
w odcinkach; na podstawie tej twórczości została przyjęta do Związku 
Literatów Polskich. 

Pisze sztuki muzyczne. Musicale - to jej specjalność, niektóre w 
ko.nwencji czysto komediowej, jak „Genialny kamerdyneer" lub „Sprze
dany talent", inne w klimacie poważniejs.zym, jak „Zawisza Czarny", 
w której to sztuce doszła do głosu historyczna wiedza autorki. 
Może się nasunąć pytanie, dlaczego osoba po studiach historycz

nych, zamiast pisywać rozprawy naukowe albo powieści historyczne, 
zabrała się do pisania takich utworów, jak komedie muzyczne? 
Odpowiedź jest dość prosta: Krystyna Ślaska, będąc żoną dyrektora 

teatru muzycznego, aktora i reżysera w jednej osobie, miała okazję 
przypatrzeć się z bliska procesowi powstawania sztuki muzycznej 
w oparciu o scenariusz poprzez wszystkie etapy realizacji, aż do skoń
czonej formy widowiska scenicznego. Była to znakomita sposobność 
do zaobserwowania praw, rządzących tym specyficznym gatunkiem 
dramaturgicznym, jakim jest musical, czy w ogóle sztuka muzyczna. 

Obdarzona muzykalnością i wyobraźnią, , Krystyna Ślaska zaintere
sowała się tą dziedziną sztuki i postanowiła spróbować swoich sił na 
tym polu, co czyni od lat dziesięciu. 

Czy z powodzeniem? 
O tym zadecydują widzowie! 
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BARBARA WACHOWICZ 

Krzysztof Teodor Toeplitz nazwał ją „współczesną sawantką, która 
we własnej kreacji osobowościowej potrafila doprowadzić do szczęśli
wego polączenia przedsiębiorczości osoby nowoczesnej z urokiem staro
świecczyzny" (Teatr 1973, nr 4). Absolwentka Wydziału Dziennikar
skiego UW, Studium Historii i Teorii Filmu PWSTiF. Autorka ksią
żek: „Filmowe przygody małego rycerza", „Malwy na lewadach" (cykl 
reportaży szlakiem: Szekspira, Conrada, Chopina, Sigrid Undset, Mic
kiewicza, Reymonta, Kasprowicza i innych), „Marie jego życia" (bio
grafia Sienkiewicza, aktualnie adaptowana na film). Scenarzystka te
lewizyjnych portretów Reymonta, Żeromskiego, Sienkiewicza. Autorka 
popularnego cyklu TV „Kobiety ich życia", programów: „Godzina mi
łości" (panorama polskiego losu miłosnego), „Polita - gwiazda gwiazd" 
(o Poli Neiri), pierwsza adaptatorka „Trędowatej". Reportaże z wę
drówek szlakami wielltich Polaków drukuje stale w tygodniku „Prze
krój". Książkę „Ciebie jedną kocham" (o ziemi Żeromskiego - I na
groda na ogólnopolskim konkursie literackim w 1975 r.), drukuje wy
dawnictwo Iskry. Tytuł zaczerpnięty ze zdania Żeromskiego: „Ciebie 
jedną kocham, cudowna rodzinna ziemio ... ". 
Przygotowując dokumentację do planowanych książek przemierzyła 

Szwajcarię, Włochy, Litwę tropem romantyków, Kościuszki, Sienkie
wicza. Była w Narviku, Szkocji, Anglii. Chciałaby jeszcze kiedyś popły
nąć na Wyspę Księcia Edwarda. 
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ROMAN CZUBATY 
KOMPOZYTOR 

Fascynację muzyką wyniósł z domu, mając ojca wybitnego 
skrzypka. Był to jego pierwszy nauczyciel, wtajemniczający w arkana 
gry na fortepianie i skrzypcach, tajemnice solfeżu, harmonii. 

Studia na wydziale kompozycji PWSM w Warszawie ukończył z wy
różnieniem: za symfonię - pierwszlł i jak dotąd ostatnią. 

Pasją jego życia staje się teatr muzyczny. Toteż obok współpracy 
z Polskim Radiem (kompozycje i aranżacje dla orkiestr: Rachonia, 
Czernego, Klimczuka), przygotowuje szere~ premier na scenach war
szawskich (teatr, komedia, operetka). Są to m. in.: „Ferdynand Wspa
nialy" wg powieści Kerna, „Co tu jest orane" wg Pietrzaka, „Tam
-Tam" (z Figlem i Orłowem), wreszcie wielki sukces, jakim stała się 
jego oprawa muzyc:zma do musi<:ialu według słalWlilej powieści Dumasa 
- „Trzej muszkieterowie". 

.Marzenie życia - teatr muzyczny, w którym chór świetnie tańczy, 
balet znakomicie śpiewa, a nagłośnienie sali równe jest stereofoniczne
mu studiu„. 
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MARIA ORACZEWSKA-SKOREK 
KIEROWNICTWO MUZYCZNE 

Dyrygent w spódnicy? 

Nie! Nie! W spo~niach! Maria .Oraczewska-Skorek frapuje elegancją 
wytw~rnego spodnium! Pro~adzi z kobiecym wdziękiem i intuicją, 
ale te~ z męską stanowcz?ścią, ze zdecydowaniem i znajomością dyry
genckiego zawodu. Studia muzyczne ukończyła we Wrocławskiej 
PWSM: dyrygenturę u prof. Adama Kopycińskiego fortepian u prof. 
Włodzimierza Obidowicza. W Państwowym Teatr~e Muzycznym dy
ryguje od 1964 -. jeszcz.e kiedy ta instytucja nazywała się Dolnośląską 
Operetką. Jako k1erowmk muzyczny przygotowała 15 premier - ope
retek, musicali, komedii muzycznych... Prócz tego dyrygowała 17 in
nym! po~ycj~mi. Występowała jako dyrygent z orkiestrami symfonicz
nymi, kieruJe stroną muzyczną Zespołu Pieśni i Tańca Wrocław" 
z którym dała 400 koncertów w kraju i za granicami, m. i~. w NRD' 
w Anglii, Hiszpanii, Francji, we Włoszech. Jako pedagog pracuj~ 
w PWSM we Wrocławiu na stanowisku adiunkta, wykładając dyry
gowanie. 

Marz:y o ~spaniałym, nowoczesnym musicalu, z ogromną orkiestrą 
symfomczno-Jazzową, na nowoczesnej scenie, w ogromnej sali teatral
nej nowego teatru muzycznego„. naturalnie we Wrocławiu/ 
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RYSZARD KUBIAK 
REŻYSER 

Aktor, dziennikarz, reżyser. 
Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Tea

tralnej w Warszawie, Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu War
szawskiego, Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Aktorskiej w Łodzi. Jest m. in. uczniem tak znakomi
tych aktorów jak Jan Kreczmar, Janina Romanówna, Aleksander 
Bardini. 

Jako aktor debiutował na scenie wan;zawskiego Teatru „Ateneum", 
którego dyrektorem był wówczas Aleksander Bardini. Ryszard Ku
biak grał wtedy wiele interesujących ról, m. in. Harryego w „Zaba
wie jak nigdy" Williama Saroyana, Lizandra w „Snie nocy letniej", 
Hastingsa w „Ryszardzie III" Szekspira. Grał w sztukach reżyserowa
nych przez tak znakomitych reżyserów jak Konrad świnarski, Kazi
mierz Dejmek, Aleksander Bardini. Przez wiele lat był asystentem 
prof. Marii Wiercińskiej w PWST w Warszawie. 
Związany od lat z telewizją, był współtwórcą Telewizyjnego Ekra

nu Młodych, reżyserował wiele widowisk muzycznych i rozrywkowych, 
m. in. Festiwale Polskiej Piosenki w Opolu, Festiwale Piosenki Ra
dzieckiej w Zielonej Górze. Na stypendium TVP wyjechał do Paryża, 
gdzie współpracował z najwybitniejszymi twórcami teatru francus
kiego. Przy realizacji „Krzysztofa Kolumba" Paula Claudela współ
pracował z Jean Louis Barrault. 
Specjalizował się w inscenizacji i reżyserii wielkich widowisk. Był 

m. in. głównym reżyserem Festiwalu Mlodzieży w Havanie w 1978 
roku i „Kantaty Polskiej" - widowiska zrealizowanego w Moskiew
skim Pałacu Zjazdów na XXXV-lecie PRL w Dniach Kultury Pol
skiej. 

Marzenia jego życia - to teatr muzyczny ogromny, który byłby wy
nikiem harmonijnego współdziałania autora, wykonawcy, reżysera, har
monią doskonałej muzyki, ruchu, światła, koloru„. Tym razem b i ę
k i t n e g o„. 
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JÓZEF NAPIORKOWSKI 
SCENOGRAF 

Uczeń Władysława Daszewskiego i Aleksandra Kobzdeja. Absolwent 
Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (wydział malarstwa, specja
lizacja - scenografia). Debiutował jako student oprawą sceniczną do 
„Fedry" Racine'a i „Swiętoszka" Moliera w Koszalinie. 
Współpracuje z teatrami w Łodzi, Szczecinie, Kielcach, Warszawie. 

Największe dotychczasowe realizacje w teatrach muzycznych to: „Zem
sta nietoperza", „Rose-Marie", „Bal w operze" ' i oprawa plastyczna 
XVI! Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie, urzekająca widownię 
malarskością i klimatem polskości. 

Realizacje w dramacie m. in.: „Ożenek" Gogola, „Sluga dwóch pa
nów" Goldoniego, „Powrót posta" Niemcewicza, „Ha;rnlet" Szekspira 
i na 60-lecie niepodległości Polski - „Róża" Stefana Żeromskiego 
w teatrze kieleckim, noszącym imię pisarza. 

W telewizji - stała oprawa Tele-echa, a także m. in. scenografia 
do: „Zielonego gila", „Porwania Sabinek", „Koncertu" Fredry, biografii 
Poli Negri, serialu filmowego „1809 rok", programów poetyckich, wi
dowiska „Zawisza Czarny", portretu Elżbiety Barszczewskiej, wido
wisk o Kasprowiczu („Harenda - moja mUość"), Słowackim („Syn 
Salomei"). 

Lubi opracowywać bajki. Były już: „Chtopiec z gwiazd", „Królewna 
Snieżka", „Kot w butach". Pisano o nich (Express Wieczorny, 12.XI. 
1978): „Bohaterem prawdziwym spektaklu jest scenografia. Swiat de
koracji i kostiumów niezwykle pięknych i pomyslowych„.". 
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HENRYK RUTKOWSKI 
CHOREOGRAF 

Karierę artystyczną zaczynał w · słynnym Polskim Zespole Tańca 
pod kierownictwem tak znakomitych tancerzy i choreografów jak Eu
geniusz Papliński i Miła Kołpikówna. Od 1960 roku związał się na stałe 
z zespołem baletowym Teatru Wielkiego w Warszawie, gdzie miał 
sposobność zetknięcia się z najwybitniejszymi choreografami i peda
gogami, jak: Kuźniecowa, Borkowski, Konius, Czanga, Miszczyk, Ro
driquez, Andree„. Pod wpływem tych wspaniałych tancerzy i twórców 
rozpoczynał w latach 60 samodzielną pracę choreograficzną. Zaczynał 
w telewizji, układając tańce do tak popularnych cykli programowych 
jak „Muzyka lekka, latwa i przyjemna", „Kabaret Olgi Lipińskiej" 
oraz do licznych niecyklicznych widowisk muzycznych i estradowych. 
Od kilku lat współpracuje z teatrami muzycznymi i dramatycznymi 
w Warszawie i w innych miastach polskich, opracowując choreografię 
do wielu spektakli muzycznych, operetek, musicali, rewii. Znajdując 
w spektaklach telewizyjnych ogromne możliwości twórczego wyko
rzystania tańca, związał się od kilku lat na stałe - jako choreo
graf - z Telewizją Polską„. 

Marzy o wielkim, stałym teatrze telewizyjno-muzycznym, w któ
rym widzowie mogliby uczestniczyć w nowoczesnym widowisku mu
zyczno-tanecznym, podziwiając równocześnie najnowszą technikę sztu
ki telewizyjnej. 
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ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 
SO LIS CI 

Lucyna Artyszuk 
Maria Oielewicz 
Janina Czaplicka / 
Irena Gałuszko 
Krystyna Hrehorowicz 
Barbara Iwanicka 
Felicja Jagodzińska 
Krystyna Wawrzyniak-Kubiak 
Ewa Kambers.ka 
Maria Mostowska 
Danuta Płocka-Zabłocka 
Barbara Pyrkosz 
Barbara Urbańska 
Regina Żurakowska 
Krystian Buszkiewicz 
Zbigniew Gocman 
w ,itold Grochowski 
Stanisław Hijewski 
Gustaw Kusek 
Bolesław Kellner 
Leszek Kowalski 
Paweł Kubiak 
Jerzy Kr.obickl 
Leon Langer 
Andrzej Legutko 
Marian Ogorzelec 
Krzysztof Pajączkowski 
Zdzisław Skorek 
Stanisław Stelmaszek 
Władysław Szeptycki 
Jerzy Szostakowski 
Henryk Teichert 

CHOR 

Janina Baczyńska-Krynicka 
Ewa Ferensowicz 
Janina Garbińska-Budzińska 
Izabela Grochowska 
Małgorzata Kobylańska 
Halina Laszczyńska 
Gertruda Reichert 
Krystyna Soś 
Bronisława Scholz 
Renata Staszczyk 
Alicja Sagadyn 
Elżbieta Tatarek 
Ewa Żurakowska 
Antoni Cembrzyński 
Tadeusz Chołoniewski 
Tadeusz Chudzlkowskl 
Bogdan Dmowski 
Zenon Gemza 
Zdzisław Goclon 
Leszek Kruszewski 
Andrzej Kopański 
Andrzej Trzeciak 
Janusz Telejko 
Janusz Wocial 

Kierownik chóru - Piotr Ferensowicz 
Inspektor chóru - Witold Grochowski 

BALET 
SOLISCI 
Stefania Kołodziejczyk 
Elżbieta Wojciechowska 
Kaz.imierz Kessler 
Bogdan Książczyk 
Bogumił Sliwiński 

KORYFEJE 
Ewa Billing 
Jerzy Rumak 
Barbara K.robicka 
Julian Zychowicz 
Walte< Polednik 

ZESPÓŁ BALETOWY 
Maria Kott-Tomczyk 
Mirosława Kupisińska 
Anna Lisak 
Iwona Łachan 
Emilia Łopato 
Małgorzata Metelska 
Ewa Prokopczuk 
Jolanta Symonowicz 
Krystyna Tarnawska 
Elżbieta Witwicka 
Marek Iwanaszko 
Andrzej Klag 
Grzegorz Kawalec 
Andrzej Musiał 
Bogusław Sankowski 
Krzysztof Woronko 
Władysław Wnuszyńskl 

Kierownik baletu - Klara Kmitto 
Inspektor baletu - Kazimierz Kessler 
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ZESPÓŁ ORKIESTRY 

I skrzypce 

Włodzimierz Gulka - I koncertm!strz 
Anna Bachurska - II koncertmistrz 
Erna Lepszy 
Grzegorz Kasperski 
Józef Fr.eus 
Zenon Markowski 

II skrzypce 

Edward Musiał 
Janina Łuczak 
Henryka RoJska 

Altówki 

Antoni Tatarczyk 
Lech Kwapisz 
Swietla Kołosz 

Wiolonczele 

AlekSander Kowalow 
Stanisław Małek 
Dorota Nowak 

Fagoty 

Władysław Baran 
Edward Baran 
l.IUcjan Szereda 

Trąbki 

Zdzisław Grela 
Jerzy Majchrzak 
Władysław Janiszyn 

Waltornie 

Jan Flude r 
Janusz Jacyszyn 
GUnter Szymkowiak 

Kontrabasy 

Henryk Szymecki 
Cyryl Banlcki 
Aleksander Furgała 

Jarosław Tomin 
Stefan Dolata 
Renata Schubert 

Flety 

Oboje 

Roman Zieliński 
Czesław Wojciechowski 

Klarnety 

Lech Stasiak 
Józef Kozieł 
Ryszard Stadnik 

Puzony 

Andrzej Wierzbiński 
Marian Maciejewski 
Leonard Ciosiński 

Perkusja 

Henryk Birkman 
Marek Tomczyk 

Fortepian 

Andrzej Gisicz . . 
Danuta Bowtruluew1cz 

Gitary 

Andrzej Dendura 
Stefan Cenkowski 
Henryk Szymecki 

Inspektor orkiestry - Stanisław Małek 
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PRACOWNIE PAŃSTWOWEGO TEATRU MUZYCZNEGO 
WE WROCLA WIU 

Kierownik techniczny 
KAZIMIERZ SOBCZAK 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej 
EMILIA BUDA 

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej 
JÓZEF MUCHA 

Kierownik pracowni perukarskiej 
CELINA JURCZYSZYN 
Kierownik kostiumerni 

STEFANIA KOTT 
Kierownik pracowni elektrycznej 

RYSZARD ZURAKOWSKI 
Akustyk 

ZYGMUNT GAJDA 
Brygadier sceny 

WŁADYSŁAW MICIŃSKI 
Rekwizytor 

ALEKSANDER LEU 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
GRAŻYNA LISIECKA-ŚLESAK 
Koordynator pracy artystycznej 

KRYSTYNA GAŁKA 

PAŃSTWOWY TEATR MUZYCZNY WE WROCŁAWIU 

Adres dyrekcji: ul. Świerczewskiego 72, 50-020 Wrocław, 
tel. 380-51, 380-52, 44-49-16 

Zamówienia i sprzedaż biletów zbiorowych: ul. Świerczew
skiego 67, 50-019 Wrocław, tel. 356-52 

Indywidualnie bilety można nabywać na trzy dni przed 
przedstawieniem. Kasy czynne codziennie oprócz wtorków 
w godz. 9-13 i 17,15-19,15. W niedziele i święta od go
dziny 12-15. 

W dni powszednie początek przedstawień o godz. 19,15. 
W niedziele i święta o godz. 15. 
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REPERTUAR 
PAŃSTWOWEGO TEATRU MUZYCZNEGO 

S. Jones 
GEJSZA 
K. Zeller 

P-TASZNIK Z TYROLU 
E. Bryll, K. Gartner 

NA SZKLE MALOWANE 
J. Jurandot, F. Leszczyńska 

PANI PREZESOWA 
FI. Herve 

NITO U CHE 
E. Kialman 

HRABINA MARICA 
A. Markowski, J. Tuwim 

ZIELONY GIL 
U. Hadżibekow 

DZIEWCZĘTA W ZASŁONACH 
R. Friml 

ROSE MARIE 
A. Marianowicz, R. M. Groński, J. Wasowski 

MACHIAVELLI 
F. Lehar 

CAREWICZ 
T. Kierski, A. Jarecki 

NIE KŁAM KOCHANIE 
K. Zeller 

SZTYGAR 

Zdjęeia: L. M. Montgomery i Wyspa Księcia Edwar4a z archiwum Barbary 
Wachowicz 

Reprodukcje: Adam Płuciennik 
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Opracowanie programu 
WOJCIECH DZIEDUSZYCKI 



CENt\ 10 ZŁ 

·..i.·zG af Z-d 2, lt17nG - ! OM - T-9 


