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LEON LANGER 

Pracę w Teatrze rozpoczął w Ope
retce Gliwickiej. 1 I 1956 r. został 
solistą Operetki Wrocławskiej. 
Pierws zą jego rolą we Wrocławiu 
była rola dr Falke w „Zemście Nie
toperza", następnymi były: Arystyd 
w „Balu w Savoy'u", Brazylijczyk 
w „Życiu Paryskim", Cunlight w 
„Wikt0irii i jej Huzarze". 

W 1963 r. przenosi s ię do Lublina, gdzie w tamtejszym Teatrze Muzycz
nym grywa wiele pierwszoplanowych ,ról. 
Równocześ nie reżyseruje . 

Tam też żeni s ię z Felicją Jagodzińską. 
Do Wrocławia wraca z żoną i Barbarą Kostrzewską, która obejmuje 
dyrekcję Operetki Wrocławskiej powierzając mu między innymi główne 
r ole w tnkich pozycjach jak: „My Fair Lady", „Król Włóczęgów", „Dzię
kuję Ci Ewo" i wiele innych. 
Reżyseruje na t erenie kraju, a w Operetce Wrocławskiej Leon Langer 
reżyserował t akie pozycje jak: „My Fair Lady", „Hello Dolly", „Kraina 
Uśmiechu'', „Wesoła Wdówka'', „Na szkle malowane". 
Reżyserował ta kże w ZSRR i NRD. 
Od 1980 r. piastuje funkcję dyrektora naczel nego i artystycznego w Ope
retce Wrocławskiej. 

Odznaczony wieloma nagrodami i odznaczeniami państwowymi: Medal 
Tysiąclecia, Zasłużony Działacz Kultury, Medal 40-lecia PRL, Srebrny 
Krzyż Zasługi , Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 
W maju 1984 r. za działalność artystyczną i organizators ką odznaczony 
Nagrodą Miasta Wrocławia, Zasłużony dla Sl ąskiego Okręgu Wojskowe
go, Odznaką 1000-leciaJ 



MARIA SUROWIAK 

Absolwentka Wy't.sz j S.!koly Tea
tralnej w Warszawie. 
Solistka Teatru Wielkiego w War
s · w ie i Tea~ru uzyczncgo - Gli
wice (Operetka). 
Długoletni pedagog Warszawskiej 
zkoły Bal towej. 

Od 1964-1974 r. kierownik baletu 
Operetki Sląsk iej. 

J .ako chor o~rar w ~orobku - przeszło 30 pozycji (operetki, rewie, mu
s:cale) w r óznych miastach P olski. Jest długoletnim \ . pólp racownikiem 
Telewizji Polskiej. 
Od 1956 r. gościnnie pedagog i baletmistrz \ V Szwajcarii Holandil NRD 
i Federalnej Republice Niemiec. ' ' 
Między innymi: 
1. jako Gastdozen t w Mi dzynarodow j Aka demii Tatka - Koln. 
2. pedagog w Wyższej Szkole Teatr alnej - Hannower. 
3. gościnnie baletmistrz w Operze Karlsruhe. 
4. pedagog w K onserwatorium Aruhem - H oland:a. 
5. gościnnie baletmistrz w Operze - Hannower. 
6. konsultant i ba letmistrz w zespole baletowym „Intro-Dans" - Arn

hem - Holandia - stała współpraca. 
7. gościnne wykłady, treningi i lekcje w wielu szkołach p,rywalnych 

i miejskich na terenach wyżej wymienionych. 
Odznaczona: 

1. „Złotą Odznaką Zasłużonemu w Hozwoju Województwa Kato-
wickiego". 

2. „Nagrodą Wojewódzką Kultury". 
3. ,.Medalem 200-lecia Baletu P olski go". 
4. Nagrodą Prezydenta Miasta Gliwic. 

TERESA KELM 

Studia ukończyła w Aka demii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, na Wy dzia
le Architek tu,ry Wnętrz. Dyplom 
otrzymała w 1968 r. W latach 1968-
-70 współpracuje z Zakładami Doś
wia dczalnymi Akademii Sztuk Pięk
nych w War szaw ie w zakresie p ro
jektowania architektoniczno-wnę
t rzar skiego. 

Lata 1970-72 pracuje w b iurze a r ch itektonicznym - „FLYN, DALTON 
V N DIJK an d PARTNER S" w Clevelan d OHIO USA 
La.ta 1972-79 - praca pedagogiczna w K ated rze 'P rojek towania na Wy
dziale Architektury Wnę1;rz w Warszawskiej Aka demii Sztuk Pięknych. 
W tym czasie współpracuje z P olexpo (Przedsiębiorstwo Wystaw i Tar
gó~ Zagran icznych) - projekty ekspozycji p olskich w ramach T argów 
Międzynarodowych (m. in. Wiedeń, Mediolan, L ille, Sztokholm, Lizbona). 
Współpracuje z K om itet.em do Spr aw Ra dia i Telewizji - projekty 
scenografii i kostiumów, jak również dekoracj i do wielofunkcyj nego 
zastosowania i mebli. 
Lala 1979-83 - stały współpracownik K omitetu do Spraw Radia i Tele
wizji. Projekty scen ografii i kostium ów do szeregu programów rozryw 
kowych, muzycznych, r ewii sylwestrowych, jak również do spektakli 
teatralnych i filmów t elewizyjnych. Projekty zmiennych zestaw ów ele
mentów do zagospodarowania programów cyklicznych (m . in. Studio Bis, 
Blok Studia 2). 
Projekty scenografii i kostiumów dla tea~rów (Teatr na Targówku, 
Kwadrat) . 
Lata 1983-86 praca pedagogiczna na Uniwersytecie w Oranie ( lgieria). 
Wystawy indywidualn począwszy od 1968 r. 
l. „Galeria Współczesna" Warszawa - „Kompozycja Przestrzenno-Mu

zyczna" wraz z k ompozyt or em Z. Krauze). 
2. „Galeria Współczesna" Warszawa - „Kompozycja Przestr zenno-Mu

zyczna nr 2". 
:i. „Galeria Współczesna" Warszawa „Malarstwo i Kompozycje" . 
4. „Centre Culturel Francais D'Oran" - „Pej1aże Algierii" - malarstwo 

ornz prezentacja projektów. 



MARIA ORACZEWSKA 

-SKOREK 

Absolwentka Wrocławskiej Pai1slwo
wej Wyższej Szkoły Muzycznej. 
W 1961 r. uzyskała dyplom na wy
dziale dyrygentury w klasie prof. 
Adama Kopycińskiego a dyplom z 
fortepianu w 1967 r . w klasie pro f. 
Włodzimierza Obidowicza. 

W 1964 r. przebywała na studiach dyrygenckich w Związku Radzieckim 
(Leningrad) w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 
1961 r . pracuje w PWSM, a obecn:e w Akademii Muzycznej we Wroc ła
wiu. Najpierw pracowała jako nauczyciel, a następnie jako asysten t , 
wykładowca, adiunkt a od 1984 r. jako docent. 
Od 1964 r. pracuje na stanowisku dyrygenta w Państwowej Operetce 
we Wrocławiu. 
Przygotowała ponad 20 i:1remier, pr'owadz<1c równocześnie kilkanaści e 
innych pozycji. 
J ako dyrygent wys tępowała z różnymi orkiestrami w kraju i zag.ra nicą. 
Od 1964-1987 r. prowadziła Zespół Pieśni i Tańca „W,rocław", który 
odnos ił duże sukcesy w kraju i zagranicą. 
I miejsce na festiwalu w Paryżu oraz udział w koncertach i fesliwalach 
w ta kich kraj ach jak: NRD, Anglia, Włochy, Francja, Hiszpan ia . 
Jako pianistka bie,rze udział w koncertach organizowanych na terenie 
Dolnego Sląska. 

Wojciech Dzieduszycki 

Pechowiec, który rozdaje uśmiechy 

Miał stanowczo pecha! Straszliwego pecha. „Legenda rodzinna" głosiła. 
ie w chwili, gdy przychodził na świat, spadł ze ściany wielki zeg~r z ku
kułką i rozbił się na kawałeczki. W każdym razie było 13 minut po 
północy. trzynastego lutego w piątek. I nie wierzyć tu w zabobony, skoro 
j uż w szk ole koledzy nazywali Paula Abrahama „pechowcem" urodzo
nym pod nieszczęśliwą gwiazdą''. Był najzdolniejszy w klasie a zawsze 
obrywał dwóje i złe noty ze sprawowania za nie swoje przewinienia. 
Mia ł ogromną predestynację do muzyki poważnej, pisał opery, oratoria, 

msze, symfonie i kantaty a tymczasem sławę mu przyniosła pogardzana 
przez poważnego kompozytora fug i sonat operetka„. 
Ale nie uprzedzajmy wypadków. Po kolei... 
Już w szkole podstawowej wykazywał niezwykłe uzdolnienia muzycz

ne. U miejscowych małomiasteczkowych pedagogów nauczył się jako 
tako grać na skrzypcach, fortepianie i.. . puzonie, ale nie wystarczało mu 
to, gdyż zawsze marzył o dyrygenturze. Aby usłyszeć orkiestrę symfoni
czn ą z prawdziwego zdarzenia trzeba było z rodzinnego miasteczka Abra
ha ma jechać lokalnym, wąskotorowym pociągiem, sześć godzin. Aby 
s tudiować dyrygenturę, trzeba było wyjechać aż do stolicy, do Buda
peszt u. Ojciec Paula wysupłał więc wszystkie zapasy gotówki, kupiono 
bilet czwa rtej klasy do Budapesztu, obdarowano podróżnika na drogę 
pieczonymi kurczakami i„. zaczęła się wielka przygoda. 

a wstępie katastrofa. Jak przystało na pechowca. przesiadaj ąc z 
wąskotorówki na normalny pociąg wsiadł do złego wagonu, który od
czepiono na jakieiś stacji i mały Ab.raham zamiast do Budapesztu za
wędrował do jakiejś zabitej deskami dziury na pograniczu. Nie miał 
pi e niędzy na powrót koleją, musiał więc wędrować piechotą przez dwa 
dni. zanim dostał s ię z powrotem na ową stację węzłową, na której 
przesiadł sie w złym kierunku. Wreszcie zawędrował do Budapesztu 
i tu zgłosił si e z listem polecającycm do jednego z profesorów Konserwa
tor ium Królewskiego. I znów pech. Profesor wyjechał na kilka dni do 
Wiednia. Kandydatowi na dyrygenta zbierało się już na płacz. gdy zjawił 
sio. nagle syn profesora. kilkunastoletni chłopak, któremu Paul bardzo 
przypadł do serca. Obaj chłopcy uprosili więc służącego, aby pod nieo
becność profesora pozwolił małemu podróżnikowi przenocować w przed
nokoiu. Przyjechał wreszcie profesor, sprawa się szczęśliwie wyjaśniła 
i mały Abraham został umieszczony w bursie konserwato.rium. 

Na studiach muzycznych zrobił nadzwyczajne postępy. Każdy rok na
uki uwieńczony był złotym medalem za nadzwyczajną pilność i wybitne 
uzdolnienia a dyplom posiadał adnotację: „cum summa laude". 

Nie na wiele .iednak owe „cum summa laude" przydało się młodemu 
muzykowi. Zamiłowany w muzyce operowej i kościelnej pisał ogromne 
dramaty muzyczne i potężne kantaty, których„. nikt nie chciał wysta
wiać. Tymczasem stypendia się skończyły, a dorywcze zarobki za prze
pisywanie na czysto nut dla orkiestry budapeszteńskiej operetki nie 
wystarczały nawet na najskromniejsze życie . Wtedy to jeden z przyja
ci ół Abrahama, skrzypek z „Operettenhausu" poradził mu napisać ope
retkę. 



Nie był to okres szczęśliwy dla „Lekkomyślnej s iost ry opery". Hałaśli
we, zamerykanizow ane rewie wyrugowały z teatrów l i ryczną muzyczki: 
wiedeńską , przepych spektakli w „music-hallach" zaćmił wystawę ope
retek. Coraz mniej ludzi odwiedzało teatry operetkowe, które obracaJf!C 
się n iezmiennie w tym samym reper t uar ze, odsuwane zostały powol utku 
na boczny tor życia wielkich miast. Abraham n ie by! miodzikiem, mia! 
już trzydzieści sześć lat i widział upadek oper etki , zdając sobie sprawę, 
że w starej formie operetka nie wytrzyma konkurencji z rewią. P osta
nowił więc wykorzystać w operetce wszystkie te feeri e, efektowne w ys
tępy girlasek, tricki świetlne i blichtr oprawy scenicznej , które przyniosły 
popularność amerykańskim „music-hallom". Myśl byln doskonała, al 
znów „tradycyjny pech" nie pozwolił na dobre jej zreal izowanie. Abra
ham nie mógł znaleźć librecisty z prawdziwego zdarzenia i dy w reszcie 
udało mu się ulokować pierwszą swoją operetk ę na scenie berl ińskiej, 
głupie libretto przysłoniło wszystkie uroki muzyki. 
Pi rwsza operetka Abrahama wystawiona w roku 1928 padla, mimo 
:frapuj ącego tytułu „Malżonek panienki". Dopiero w dwa la ta późn ie j 
„W ikto r ia i jej huzar" przynosi naszemu kompozytorowi sukces, Ś\viato 
wą sławę i pieniądze . 
Wtedy to po r az pierwszy ze sceny operetkowej popłynęły obok rytmów 
walca , polki i kankana, rytmy najnowszych „szlagierów" i tańców. 

W roku 1931 nowy sukces odnosi „Kwiat Hawai" , mimo iż libretto 
te.i ,.el!Zolycznej operetki" jest po prostu idiotyczne. Powodzenie zapew
nia ją jednak fan tastyczne dekoracje, przepych wystawy, egzotyczny ty ul 
i nrz d w szystkim urocza muzyka Abrahama. 

\V. da je s ie. że osławiony pech opuścił twórce .,Kwiatu Hawa i" . Abra 
h:-tm iPst teraz ub6slwiany, opływa w dostatkach . pr zenosi si<' do Be li
na. i:rdz iP zamieszkuje luksus ową wille w dzi eln icy milionerów. P ozyc ·e 

hr .... hama ' IT świ ecie oneretkowvm utwierdz ił a ieszcze następna premie
ra „Ba 1 Sawo uu". która odb:vła się 23 grudnia 1932 roku. Tmceniza c ię 
i<> i nrzvP"otował największy wówczas r;eniusz teatru niemieck iego Maks 
RPinhardt. 

Nic rl lugo .i ednak cieszył się Abraham powodz ni E'm w s tolic:v Nie
rnif'r . W pi ć tvJ!odni po p remierze „ Ba l'll w Savo11'u" . którv zdobvwal 
'obie j uż sceny operetkowe w ca łe .i • urooic. płoni e w Derli n ie Reich
sta r:. Do wła rlzv dochodzą „nacjona l socialiśc i" . Ponieważ Abraham „n ie 
może udowodn ić aryj sk iego pochodzenia jednej ze swo ich babek' '. musi 
opuścić i me . Przenosi s ię do Wiednia l!:dzie odbvw a s ię ."eszcze jedna 
premiera jego operetki „Przygoda w Grand Hotelu" - osta tni sukces 

brahama. 
a <;t puje „Anschluss" . Niemcy wkraczają do Au ·tri i. Abraham mu >i 

ucieka d Nowego Yorku. W Ameryce oneretki n iemieck ie n ie r:iP~7;i 
fi" nowodz n iem. Abrahamowi za zy na s i ę co raz gorzei pov,orl z i ć . Po-
1adto tantiem:v za spe daklc grane w Europii::: . przestaj ą zas i lać s.n]pó\ 
.ase ompozvtora. 

Jak s· późn ie · okazało , tan t iemami Abraha ma .. zaopiekowali" siq 
d aj jeg amerykańsc „przvjac iele" radca praw n:v i lekarz. Oni to po -

ara li się umieścić zgorzkn ia łego kompozytora . k tórego pr;:eciwno 'ci 
życiowe przyprawiły o lekką melancholię, w dom u dla umysłowo c 10 -
rych. bezwłasnowolniony kompozytor przebywał w szpi talu dla um ys 
łowo chorych aż do 1952 roku , gdy los m jego zainteresowa ła si grupka 
ak orów słynnego operetkowego teatru wiedeńskiego .. Thealer an der 

ien". Uwolniono wówczas Abraha ma z zakładu dla nerwowo chorych 
i przewieziono do Europy. Okazało się jednak, że pobyt w szpitalu d la 
umysłowo chorych wywarł fatalny skutek na psychikę hrah::nn. i P'> 

przybyciu do Europy trzeba było twórcę „Balu w Savoy'u" umieścić 
w klinice chorób nerwowych. 

Stan zdrowia Abrahama po pewnym czasie znacznie się poprawił. 
Kompozytor nie tylko grał na fortepianie, ale brał ~ównie~ u~ział w za
improwizowanych koncertach dla chorych. Jednakze p~zezycia, któr!c~ 
doświadczył w przeszłości nie pozwoliły mu powrócić do całkow1teJ 
równowagi. Zma,rł w Hamburgu 6 V 1960 r . 

Wojciech Dzieduszycki 



O BSADA 

Markiz Arystyd - RYSZARD KLANIECKI Mercedes 
de Faublas MARIAN OGORZELEC z Madrytu 

ZBIGNIEW SASS Truda z Berlina 
MIECZYSŁAW BŁASZCZYK 

(Akad. Muz.) Ilonka 
z Budapesztu 

Madeleine - ANNA DĘBSKA-MOLENDA 
Tango lita CJA 

SAGADYN-BARAN WSKA 
MARIA ZVGMANIAK ' WIERA FIRA 
(Akad. Muz.) Pomard 

Daisy Darlington - ELŻBIBTA CIEŚLAWSKA 
EWA KLANIECKA 
EWA SZYDŁO Archibald 
ELŻBIETA BRUŚ 
(Akad. Muz.) Bebe 

Mustafa-Bej - DANIEL KUSTOSTK 
KRZYSZTOF PAJĄCZKOWSKI 
MAREK KĘDZIERSKI 
(Akad. Muz.) Albert 

Celestyn Formant - JERZY SZLACHCIC 
PAWEŁ WRONA 

Mizzi z Wiednia - DANUTA TYBORSKA 
KRYSTY A GULKA 

Blanka z Pragi - MARTA BIELIŃSKA 
Łucja z Rzymu - ALINA LUBIŃSKA 

Inspicjent: 

WANDA TOKARZ 

Maur ice 
~ 

SPEAKER 

Dyrygują : 

MARI 
ORACZEWSKA-SKOREK 

BOGUSŁAWA 
ORZECHOWSKA 

- BARBARA KROBICKA 
EWA MĄDRY 

- ELŻ'.BIETA KSIĄŻCZYK 

- JUSTYNA 
RYMWID-MICKIEWICZ 

- MARIA CIELEWICZ-GISICZ 
MAŁGORZATA 
PIOTROWSKA-CZICHY 
MARIA ZYGMANIAK 

~ ZBIGNIEW GOCMAN 
PRZEMYSŁAW MARIA 
PRZE SŁAWSKI 

- BOGDAN RYNCARZ 
KRZYSZTOF OSMĘDA 

-MAŁGORZATA 
PIOTROWSKA-CZICHY 
JANINA 
GARBIŃSKA-BUDZIŃSKA 

- ZBIGNIEW GOCMAN 
BOGDAN RYNCARZ 

- JANUSZ KUJANEK 
PRZEMYSŁA W MARIA 
PRZESLAWSKI 

- PRZEMYSŁA W 
MARIA PRZESLAWSKI 
KRZYSZTOF OSMĘDA 

Kontrola tekstu: 

ELEONORA SZULC 



Muzyka i miłość - oto dwa podstawowe elementy każdej „szanującej 
się" operetki. Muzyką i miłością rozpoczyna się więc „Bal w Sawoyu" 
Paula Abrahama. 
Na tle słynnego z tradycyjnych karnawałów weneckiego Placu Sw, 
Marka, przy akompaniamencie chóru gondolierów, dość świeżo upieczo·· 
ne małżeństwo, po rok trwających urokach podróży poślubnej imć pan 
markiz Arystyd de Faublas i pani małżonka Madeleine, raz jeszcze wyz
nają sobie wierność i dozgonną miłość. 

I AKT 

Czy ta miłość zda egzamin w zetknięciu się ze światem, do którego 
trzeba przecież jednak powrócić? Otóż i ten światek. Goście i przyjaciele 
czekają przybycia Faublasów. 
A oni, ciągle w siebie zapatrzeni, pojawiają się i oczywiście kochają. 
Tyle, że wierny służący Archibald przynosi depesze. Gratulacyjne. Tylko 
jedna jest inna. Tajemnicza. Arystyd chowa ją do kieszeni. Za późno. 
żoneczka dostrzega manewr. 

- Od kogo? 
- Prefekt miasta Nancy ... 
- E„. to urzędowe ... Chwała Bogu 

Dziwny to urząd. Pan prefekt okazuje się w intymnej rozmowie prze
prowadzonej między Arystydem a jego przyjacielem, dyplomatą turec
kim Mustafą Bejem, eks ... przyjaciółką Arystyda - Tangolitą. Egzotycz
na kobieta domaga się przybycia pana markiza dziś na godz. 24 na bal 
do Sawoy'u ... 
Co robić? Iść - a żona? Nie iść - a Tangolita? ... 
Szukajmy rozwiązania. 
Na scenie pojawia się nowa postać. Jest nią ekscentryczna kompozytorka 
jazzowa, przyjaciółka Madeleine - Daisy Darlington. P,rzyjaciółki pra
wią sobie - zywczajna to rzecz - komplementy, ale w tej paplaninie 
wyjaśnia się także, iż popularny w całym „hajlajfie", przez nikogo dotąd 
osobiście nie znany, ale żyjący na ustach całego świata mistrz kompo
zycji jazzowych Jose Passodoble to właśnie Daisy. Trochę w tej misty
fikacji konieczności a trochę kaprysu. Ale dość już. tego. Właśnie dziś, 
na balu w Sawoy'u sprawa się wyjaśni: Daisy odkryje przyłbicę: To ja 
jestem Jose Passodoble. 
Passodoble? 
To nazwisko słyszymy za chwilę po raz drugi. 
Mustafa Bej szukając dyplomatycznego wyjścia z opresji, w którą wpadł 
przyjaciel („żona czy Tangolita") mówi tak: 

- Powiemy twojej żonie, że musisz pójść na bal, gdyż stary twój 
przyjaciel, Passodoble, prosi Cię abyś spędził z nim wieczór ... 
Co powiedziała Madeleine dowiedziawszy się, iż pan małżonek musi 
koniecznie zobaczyć się ze starym przyjacielem, który uratował mu 
życie, niejakim Passodoble? 
To co mówią, w podobnych okolicznościach bohaterki operetki. 

- Przysięgam, że się zemszczę. 
Hasło: prędzej na bal! - porywa wszystkich. I Daisy, która pragni~ 
zdekonspirować swój kompozytorski pseudonim i Mustafę Beja, który 
w Daisy widzi kandydatkę na swoją siódmą i.onę i Arystyda, na którego 
czeka Tangolita, i... Madeleine, której zemsta będzie sroga. 

A więc: do Sawoy'u. 

II AKT 

W operclcc obowiązu ją żel :izne prawa . Akl II musi zakor'tczyć się mro
żącym krew w żyłach konfli ktem. Żeby ser a zadrżały . Żeby gdzieś lam 
na widow ni co t kliwsza duszyczka dyskretnie chusteczkę przyłożyła do 
załzawionego oczka. 

No to brnijmy w ów dramat. 
W gabinecie n r 8, na balu w Sawoy'u rysiy d i Tangol ita . Men u na 
kolacje:: oslrygi, ka wior, pasztet, Bordeaux 19 13- ty„. Dokładn ie to samo 
menu dla gabinetu nr 9, w którym widzimy Madeleine (oczywiście w 
masce i w stroju kokoty - przecież to operetka) i przypadkowo p,rzez 
nią spotka nego raczej porwanego, Celestyna, ubożuchnego i fajtłapowa
tego prawnika. 
Usłuż.ny P omard, oberkelner Sawoy'u informuje Madele ine o tym co się 
dzieje w sąsiednim gabinecie. I to t en że P om ard nie pozwala by intryga 
zerwała się przedwcześnie. 
K iedy Arystyd, dla świętego spokoju (na z'lodz ie ju czapka gor e) posta 
nawia za dzwonić do żony ... w gabinecie Ma deleine pojawia się aparat 
a telefon ista wie jak ma postąpić. Rozmowa uspokaja Ąryslyda. Możemy 
brnąć dalej, 
A wokół zabawa. Szampańska zabawa , w której rej wod zi Mustafa Bej. 
I oto sensacja numer jeden: - Pani e, panowie !.„ jury przyznało jed
nogłośn ie nagrodę ... znakomitemu k ompozytorowi J ózefow i Passodoble_. 
a pan P assodoble to Da isy Darlington . Or kiest ra - tusz.! A z.a chwilę 
s nsac ja numer dwa: 

- Dzisiaj jest tuta j konk urs sensac j i i ja chcę wziąć w nim udział. 
J estem mar kiza de Faublas, w przeszłości a ktorka „. która przed chwilq 
(akord w orkiestrze) zdradziła swego m-:ża . 

Ogólne poruszenie. Na widowni emocja. 
. - N~ scenie. wśc i ekły, zazdrosny Arystyd. I finałowa p io cnka 'J'ou
iours l amour„. 

Ili AKT 

Wiadomo. Happy end. To tak że praw o operetki. 
Oczywiśc ie z t ą zdradą Madeleine to był bluff. Gdzieżby ia kiś tam 
f' eleslyn ... 
Oka7.u .i e sie równ ież, że i w gab inecie n r 8 n ie .stało si" nic zdrożnr";n 
ho w Arystydzie zwycieżyła m iłość do żony . 
ObojC'. i mar kiza i mar k iz. zdo li swói egz,amin - wi"c 7~ vcic~ka milo~ ." 
'- wiPci t r yumfy w tym uroczym stadle. 
Tvlko zda.ie s ię Mustafa Be j, tym razem iak ko!':ci . trafił n1 '1i f' ?hr 
k:amie11. 
Daisy da sobie z n im radę łatwo i chyba na d łużej n iż to prze·widywnl 
svm r:ia tvczny dyplomata turecki. 
Scena feeryczna z lampionami pTzyjemna . łatwo w ucho wpndaiacn 
JnU?'.yka P m1 L1 Ahrnh am<'! „. 



SOL'IśCI 

Justyna Biernacka 
Maria Cielewicz-Gisicz 
Elżbieta Cieślawska 

Anna Dębska-Molenda 

Janina Garbińska-Budzińska 
Felicja Jagodzińska 
Ewa Kamberska 
Ewa Klaniecka 
Małgorzata Piotrowska-Czichy 
Alicja Sagadyn 
Alicja Szeska 
Ewa Szydło 
Maria Zygmaniak 
Zbigniew Gocman 
Ryszard Klaniecki 
Jerzy Krobicki 
Janusz Kujanek 
Daniel Kustosik 
Leon Langer 
Marian Ogorzelec 
Krzysztof Osmęda 

Krzysztof Pajączkowski 
Przemysław Maria Przesławski 

Bogdan Ryncarz 
Zbigniew Sass 
Zdz i sław Skorek 
Jerzy Szlachcic 
Stanisław Stelmaszek 
Henryk Teichert 
Krzyszto f Tysnarzcwski 
Paweł Wrona 

CHÓR 

J a nina Cza plicka 
Iwona Demska 
Anna Dobrzańska-Mróz 

Mar ta Kasek 
Małgorzata Kobylańska 

Renata Krauze 
Elżbieta Kuc 
Regina Rzeczkowska 
Jolanta Serednicka 
Elżbieta Sikora 
Da.ria Sobin 
Krystyna Soś 
Bronisława Scholz 
.Jadwiga Znajdowska 
Ewa Żurakowska 
Zenon Gemza 
Witold Grochowski 
Tadeusz Gudzio 
Paweł Gąsior 

Zbigniew Kośnicki 
Zbigniew Kumme.r 
Ada m Szczęśniak 
Ireneusz Świercz 
Jaros ław Zalewski 

Kierownik chóru: Inspektor chóru: 

PIOTR FERENSOWICZ TADEUSZ GUDZIO 



SOLISCI BALETU 

Mar ta Bielińska 
Danuta Tybor~ka 

arbara Krob icka 
L idia Procha rska 
Elżbieta Wojciechowska 
Sławomir ć:wikliński 
Kazimierz Kessler 
Anton i Żydek 
J u lian Zychowicz 

BALET 

K rystyna Gul ka 
J u tyna Rymw id-Mickiewicz 
Elżbieta W itwicka 
Marek I w an aszko 
Grzegorz Ka walec 
Andrzej Klag 
W it old Wojtas 
Mirosl wa S tocka 
Alin Lubińska 

Monika Tar nogrodzka 
Ewa Mądry 
Jarosław J ózefczyk 

Kierownik ba letu: Inspektor baletu: 

KRYSTYNA Di\BROWSKA-MROZ KAZIMIERZ K ESSLER 

ZESPOŁ Oltl IESTU Y 

I Skrzypce 
Włodzimierz Gulka 
- koncert mistrz 
Toma~z • locki 
- z- ca konccr lmislrza 
.Janusz D uda 
- z-ca km certmistn:a 
Grze14or z Kasperski 
Magd alena Chlebowska 
Zenon Markowski 
Mirosława Domagała 

Il Skr zypce 
Edward Musiał - kom:crtmistr 1. 
Janina L uczak 
Bernar d Śniadecki 
Henryka Rolska 
Adek Fidelman 

Altówki 
Wiktor Wojcied10wski 
~wietła K olosz 
Henryk B inkowski 

Wiolonczele 
Fel iks Talarczyk - koncertmistrz 
Ryszard Michnowski 
- z-ca koncertmistr za 
Stanisław Małek 
D orota owak 

Kontrabasy 
Henry k Symccki 
Cyryl Banicki 

Puzony 
A ndrzej Wierzbiński 
Leonar d Ciosiński 
Wacław K opa 
Mirosław Linetle 
Marian Maciejew:;k i 

Perkusja 
Ma re k T omczyk 
Jan Kamisiński 
Henryk B irkma n 

Gital'y 
He nryk !:lzymccki 
Cyryl anicki 
Andrzej Dend ura 

F I ty 

i"ro~law Tomin 
itenala Sch ubert 
Joanna Wagner 

Oboje 
Mirosława Paj;1t:zkowska 

licj<1 aro.i.na 
Betlata WiGclewsk<t 

Klarnety - Sa ksofony 
Józef Kur k 
Barbara Baran 
.Józef Kozieł 
.Tanusz Buliński 
R yszard Stadnik 

Fagoty 
Cdward Baran 
Władysław Baran 
Piotr Baran 
Andrzej F iutek 

Trąbki 

Vladysl w Bortkicwic2 
Zdzisław Grela 
Urrmis law Grodzicki 
Włady~ław Janiszyn 

Waltornie 
Jan Fluder 
Janusz Jacyszyn 
Henryk Lis 
.Jan Misiewicz 

Fortepian 
Andrzej G isicz 
Danuta Bowlrukiewicz 

I nspektor or kiestry : 
STANISŁAW MALEK 



PRACOWNIE OPERETKI WROCLA WSKIEJ 

Kierownik techniczny 
Ryszard Pluciński 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej 
Bogusława Zalewska 

Ki erownik pracowni krawieckiej męskiej 
Włodzimierz Bezulski 

Kierownik pracowni per ukarskiej 
Alicja Góra 

Kostiumernia 
Zofia Starzyk 

Kierownik prac owni elektrycznej 
Ryszard Żurakowski 

Bryga dier sceny 
Wiesław Hutnik 

Rekwizytor 
Stanisław Maćkowiak 

Koordynator pracy a rtystycznej 
Elżbieta Dąbrowska 

Kierownik Biura Obsług i Widzów 
Grażyna Lisiecka-Slcsak 

OPER TEKA WROCLA WSKA 
W SEZONIE 1986/87 

PRZEDSTAWIA 

dla\ dorosłych 

F. Lehar 

WESOŁA WDÓWKA 

J. Gilbert 

CNOTLIWA ZUZANNA 

J. Offenbach 

PODROŻ NA KSIĘŻYC 

St. Renz 

DZIĘKUJĘ CI EWO 

F. Locwe 

MY FAIR LADY 

F. P. Schonthan 

PORWANIE SABINEK 

dla dzieci 

B. Pawłowski, S. Piotrowski 

KRÓLEWNA SNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW 

wg W. Żukrowskiego 
J. Szajna-Lewandowska 

PORWANIE W TIUTIURLISTANIE 



Okładka wg projektu plakahi 

ELŻBIETY TERLIKOWSKIEJ 

Opracowanie graficzne 

JOANNA BARYLIŃSKA 

Adres d yrekcji: ul. ŚwiE\rczew~kiego 72 , 50-020 Wrocław 
tel. 380-51, 44-49-16 

Zamówien ia i sprzcda.ż biletów zbiorowycb : 
Biuro bslugi Widzów, tel. 356-52, ul. Świerczewsk iego 67 , 

50-019 Wrocław 

Kasa biletowa czynna: codzien nie oprócz pon iedzia łków w godz. 13- 19, 
w wolne sobo ty w godz. 16-19. W niedziele w godz. 9- 11. W dn i po
w-szednic początek pr zedstawiet'I o godz. 19, w niedziele o goclz. 11.00. 
W poniedzia łki i wlorki operetka nieczynna . 
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