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Klasyk wiedeńskiej operetki 
jego „polskie" arcydzieło. 

Pod pojęciem klasycznej operetki wiedeńskiej rozumie się twórczość 
trzech kompozytorów działających w drugiej połowie XIX stulecia 
w najmuzykalniejszym mieście Europy, w Wiedniu. Franz von Suppe 
(1819-1 895), Johann Strauss (1825-1899), sławny „król walca" 
(wielki syn założyciela dynastii Straussów, Jana Straussa) oraz naj
młodszy z nich - Karl Milli:icker (1842-1899) - oto „ wielka trójka" 
twórców wiedeńskiej operetki w jej klasycznym okresie. 

Pierwszy z nich to autor m.in. „ Lekkiej kawalerii", „ Boccaccia" 
i „ Pięknej Galatei"; drugi - twórca nieśmiertelnych arcydzieł: „Zemsty 
nietoperza" i „ Barona cygańskiego" . Trzeci, rodowity wiedeńczyk KARL 
MI LLOCKER. po ukończeniu w wieku 16 lat studiów w Konserwatorium 
Wiedeńskim , przez szereg lat pracował w rozmaitych teatrach i teatrzy
kach Wiednia, Budapesztu, Grazu: grał na flecie, dyrygował i - co 
najważniejsze - poznając od wewnątrz tajniki sceny muzycznej, zdobywał 
praktykę . Wcześnie zaczął komponować muzykę do komedii, wodewi
lów, a wreszcie do operetek.które pod względem wartości muzycznej oraz 
zastosowania bardziej rozbudowanych form gatunku operowego, często 
zbliżały się do „wyższego" artystycznie rodzaju opery komicznej. 

Lekkość i płynność melodyki, śpiewność partii solowych, pełna dowci
pu i pikanterii rytmika, barwna instrumentacja wykorzystująca wszelkie 
możliwości ówczesnej orkiestry symfonicznej, wielka staranność w u
kształtowaniu form muzycznych - to cechy charakterystyczne operetek 
Milli:ickera. Od opery komicznej różnią się tylko większą ilością mówio
nych dialogów oraz szerszym użyciem rytmów tanecznych: polki, kadryla, 
marsza, a nade wszystko porywającego, upojnego wiedeńskiego walca. 

Mimo przychylnej opinii publiczności, mimo żywego poparcia; jakiego 
udzielał Milli:ickerowi jego mistrz - Suppe, pierwsze większe operet ki 
tego kompozytora nie zyskały trwalszych sukcesów. Zapomnieniu uległ 
„Zaklęty zamek" („Das verwunschene Schloss", 1878); „Hrabina Dubar
ry" („Grafin Dubarry", 1879) odżyła dopiero w 1931 roku, przerobiona 
muzycznie przez Theo Mackebena, kompozytora popularnego w swoim 
czasie fokstrota „ Bel-Ami". 

W dniu 6 grudnia 1882 roku w wiedeńskim Theater an der Wien 
wystawiono po raz pierwszy nowe dzieło Milli:ickera, które w ciągu jednego 
wieczora postawiło go na równi ze Straussem i Suppem. Był to „Student 
żebrak" („Der Bettelstudent") , znany w Polsce również pod tytułerri 
„ Palestrant" . Jak pisze historyk operetki Bernard Grun: „„.partytura jego 
jest tak oryginalna, pełna życia i melodii, że zaliczyć ją można do najlepszych 
w swoim rodzaju ." Ta właśnie operetka przyniosła swemu twórcy nieśmier
telność, zdobywając sensacyjne, nie blednące z biegiem lat powodzenie: 
wraz z „Zemstą nietoperza" J . Straussa i „Wesołą wdówką" F. Lehara do 
dzisiaj jest najpopularniejszą w świecie operetką wiedeńską. 

Pierwsze 57 całkowicie wyprzedanych przedstawień spotkało się 
z entuzjastycznym przyjęciem wiedeńskiej publiczności i krytyki; 150-te 
przedstawienie odbyło się już w dwa lata po prapremierze. Niemal 
natychmiast „Student żebrak" znalazł się w repertuarze teatrów całego 
ówczesnego cesarstwa Austro-Węgier, a także w innych krajach, m.in. 
Niemiec, Anglii , Ameryki . Polska premiera odbyła się w półtora roku po 
prapremierze: w dniu 15 czerwca 1884 r. w Warszawie. Warto przypo
mnieć, że w tej właśnie operetce w 1893 roku debiutowała 17-letnia 
Wiktoria Kawecka, późniejsza warszawska gwiazda pierwszej wielkości. 
Powstało kilka wersji filmowych operetki Milli:ickera, m.in. w 1936 r . 

. z węgiersko-niemiecką aktorką Mariką Ri:ikk w roli Laury; dwadzieścia 
lat później, w 1956 r. nakręcono w NRD film oparty o „Studenta 
żebraka", w którym wzięli udział artyści Polskiego Zespołu Tańca . 

Niewiele mniejsze powodzenie zyskała następna operetka Karła 
Milli:ickera - „ Gasparone" (1884), pełna romantyzmu i sycylijskiej 
barwności . Z wielu innych dzieł twórcy „ Studenta żebraka" warto 
jeszcze wymienić : „ Kapelana polowego" („Der Feldprediger", 1884), 
„Wiceadmirała" („Der Vizeadmiral", 1886) i „Biednego Jonatana" 
(„Der arme Jonathan", 1890). Ale kiedy w sylwestrowy wieczór 1899 
roku we własnej willi w eleganckim Baden pod Wiedniem umierał 
Milli:icker, operetka wiedeńska już od pewnego czasu przeżywała kryzys. 
Coraz słabsze pod względem literackim, banalne i schematyczne libretta, 



wpływały na obniżanie się poziomu muzycznego. Upojenie wiedeńs
kim walcem przygasało, szal francuskich „offenbachiad" przechodził do 
historii . Na widownię muzyki lekkiej rozpo~ynającego się XX wieku, 
zrazu nieśmiało, wkraczały nowe rytmy taneczne, zrodzone w dalekiej 
Ameryce. A w samym Wiedniu - światowe sukcesy Franza Lehara, Leo 
Falla i Oscara Straussa - miały przyjść dopiero za kilka lat ... 

Jedno ze szczytowych osiągnięć klasycznej operetki wiedeńsk i ej 
- „Student żebrak" Karla Millockera - dla nas, Polaków, jest utworem 
szczególnie interesującym , ponieważ jego akcja rozgrywa się w Krako
wie, w czasach Augusta li Sasa (zwanego Mocnym) i Stanisława 
Leszczyńskiego, dokładnie w 1704 roku. Tło historyczne stanowi 
rywalizacja pomiędzy obydwoma pretendentami do polskiego tronu. 
Bohaterem operetki jest ubogi (do czasu .. . ) student krakowskiego 
Uniwersytetu, a jeden z głównych przebojów tego dzieła opiewa uroki 
i czar „pięknych Polek". 

Podobnie jak w większości operetek, i tutaj libretto oraz przebieg akcji 
scenicznej nie grzeszą nadmiarem logiki czy prawdopodobieństwa, co tym 
bardziej zaskakuje wobec tematu rzekomo historycznego .. . . Tylko i wyłą
cznie natchniona muzyka Karla Millockera jest w stanie zatuszować wszys
tkie niekonsekwencje i słabości tekstu: tak wielka jest potęga melodii ... . 

Stanisław Prószyński 

AKT1 
Obraz 1: 

Pod bramą krakowskiego więzienia, żony polskich więźniów czekają 
na widzenie z mężami, podczas gdy naczelnik więzien i a Enterich raczy 
się skonfiskowanymi smakołykami , nieoczekiwanie pojawiają się ofice
rowie sascy. Wezwał ich tutaj Ollendorf - Gubernator miasta. Widzenia 
przmwaM!. · 
Wpada rozsierdzony Ollendorf. Opowiada oficerom, jakiej zniewagi 
doznał na wczorajszym balu od Laury - hrabianki Nowalskiej. Spolicz
kowała go publicznie, gdy w tańcu pocałował ją w ramię. Ollendorf 
przechwycił list jej matki, zubożałej Palmatyki - hrabiny Nowalskiej. 
Odrzuca w nim ona plany księżnej cioci, wydania „perły rodu" Laury za 
Ollendorfa. Hrabianka może wyjść tylko za Polaka i to za arystokratę. 
Saski pułkownik jest według niej prostakiem i łgarzem, a oficerowie 
- bandą śmierdzących stajnią pachołków! To wymaga zemsty! Ollendorf 
ma gotowy, perfidny plan: wybierze z więźniów krakowskiej Cytadeli 
przystojnego włóczęgę, wytwornie go wystroi, zaopatrzy w pieniądze 
i podstawi Laurze jako bogatego księcia. Pragnie doprowadzić do ich 
ślubu, aby następnie publicznie skompromitować . W ten sposób odpłaci 

. i zmaże zniewagę, której doznał od zarozumialej hrabianki . Ollendorf 
wybiera studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, który odsiaduje wyrok 
za kłusownictwo. Szymon proponuje, aby dla większego splendoru 
przydzielić mu adiutanta - sekretarza. Ollendorf nieopatrznie zgadza się 
aby tę rolę zagrał Jan - polityczny więzień Cytadeli, przyjaciel Szymona. 

Obraz 2: 
Jarmark na krakowskim rynku, staje się dla Ollendorfa okazją do 

przedstawienia hrabinie Nowalskiej i jej córkom rzekomego księcia 
Wybickiego oraz jego sekretarza. Palmatyka i Laura dają się zwieść 
fascynującym opowieściom Szymona o jego dalekich podróżach i pod
bojach miłosnych . Najbardziej jednak ujmuje damy stwierdzeniem, iż 
Polki są najpiękniejsze w świecie: 

„Bo Polka wzięła od natury, 
Co w każdej najpiękniejsze jest -
Od cór Albionu kształt figury, 
Od Paryżanek piękny gest. 
Klasyczny nosek od Rzymianek, 
Od dziewcząt z Fiordu - zloty włos, 
Hiszpański też ma temperament 
I Gejsz uwodzicielski głos .. . " 

Rzekomy książę Wybicki, ogniście adoruje Laurę, wyznaje jej miłość. 
Intryga rozwija się wspaniale. Szymon gra wirtuozerska swoją rolę i. .. 
zakochuje się w pięknej hrabiance. 

AKT li 
Obraz 1: 

Hrabina i jej córki przygotowują się do ceremonii ślubnej. Bronisława 
jednak jest smutna, bowiem zakochała się w sekretarzu księcia. Zjawia 
5ię Jan, aby zaanonsować hrabinie przybycie księcia Wybickiego. 

Zamiast wykonywać swoje obowiązki, gdy zostają przez chwilę sami 
- wyznaje jej miłość . Uskrzydlona tym wyznaniem Bronia, biegnie do 
matkL '-:\'chodzi zrozpaczony Szymon. Jest kochany - ale jako książę 
Wyb1ck1. Chciałby wycofać się z gry. Pokochał Laurę i pragnie odkryć jej 
prawdę. Obawia się jednak, że hrabianka nie zechce poślubić ubogiego 
studenta. Szuka pomocy u Jana. Ten - ujęty jego szczerością-zawierza 
mu wielką tajemnicę: nie jest wcale ubogim studentem, lecz żołnierzem 
króla Stanisława Leszczyńskiego - kapitanem Opalińskim. Przygotowu 
je w .Krakowie wraz z księciem Adamem Kazimierzem zbrojną akcję, 
której celem jest wyzwolenie miasta spod władzy Sasów. Król ma 
przekazać 200.000 talarów na przekupienie komendanta Cytadeli za 
przejście na stronę króla Stanisława. Szymon zgadza się na udział 
w spisku. Najpierw jednak wyjawi Laurze, przed ślubem, intrygę, w jaką 
wplątał ich Ollendorf. Laura nie traktuje poważnie dziwnych wyznań 
swego księcia. Szymon pi.sze lisL Ollendorf dowiaduje się o jego 
zamiarze 1 przekonuje hrabinę Palmatykę, aby oddała ów list Laurze 
dopier'? po ceremonii śl~bu: Tym sposobem zemsta Ollendorfa może się 
dopełnić : Laura nie dowie się do chwili małżeństwa, że jej książę nie jest 
ks1ęc1em . Szymon jest szczęśliwy, że znając prawdę Laura nie wzgardziła 
jego miłością. · · 
W tym. samym czasie Ollendorf odkrywa, kim w rzeczywistości jest Jan. 
Zgodnie z otrzymanym poleceniem próbuje zmusić zdemaskowanego 
kapitana Opalińskiego do ujawnienia kryjówki księcia Adama Kazimierza. 
Chcąc zyskać .na czasie, kapitan zwodzi Sasów, obiecując im, że po 
ceremon11 ślubnej wyda księcia za ustalone 200.000 talarów. 

Obraz 2: 
Po.wraca orszak ślubny. Tańce przerywa wtargnięcie nieproszonych 

g?śc1.: naczelnik więzienia Enterich, strażnicy Piffke i Puffke, współwięź
niowie Szymona. Przybyli zaśpiewać i zatańczyć na weselu kolegi 
- przestępcy. 

Ollendorf triumfuje: 

AKT Ili 

„Nie będę tracił słów. 
Opowiem krótko i zwięźle, 
W tym cały dowcip tkwi, 
Ze to jest student - żebrak, 
Nie żaden książę krwi!' : 

. Załamany Szymon ucieka do ogrodu. Tu znajduje go kapitan Opaliński 
1 uprzedza. go o no.wej roli, którą ma odegrać Szymon, jako uczestnik 
konsp1racj1. Zostanie wskazany Ollendorfowi jako poszukiwany książę 
Adam Kaz1m1erz, bratanek króla Stanisława Leszczyńskiego . Zostanie 
z pewnością aresztowany - może stracony! Dla Szymona jest to szansa 
odzyskania honoru w oczach ukochanej Laury. Dla niej podejmie to 
ryzyko. Ollendorf wypłaca kapitanowi Opalińskiemu 200.000 talarów, 
którymi. .. zostaje przekupiony komendant Cytydeli. 
Pułkownik Ollendorf aresztuje rzekomego księcia Adama Kazimierza . 
L.aura blaga go o laskę dla Szymona. Kocha go pomimo wszystkiego co 
się wydarzyło. 
"Ypada .oddział zwolenników króla Stanisława. Gubernator dowiaduje 
się kto jest kim. Przegrał swoją perfidną grę! 
Wygrała miłość dwóch patriotów: żołnierza i studenta żebraka. 

ROZMOWA NAD PARTYTURĄ 
„STUDENTA ŻEBRAKA" 

Reżyser: 

Dyrygent: 

Trzy pytania. Jak zrealizujemy ten utwór na scenie? Jak 
opowiemy fabułę środkami Teatru Muzycznego? Jakiego 
rodzaju umowności zastosujemy? 
Zacznę od warstwy najbardziej umownej - od muzyki. 
Kompozytor wymyślił kilka pięknych tematów i mistrzow
sko przetworzył je dla scharakteryzowania postaci, sytu
acji, emocji, nastrojów i dramatycznych napięć. 
Wystarczy przeanalizować wielkie ensamble zbudowane 
według najlepszych tradycji operowych. Prawdziwym 
majstersztykiem są dwa wielkie finały, których nie powsty-



Scenograf: 

Dyrygent: 

Scenograf: 

Dyrygent: 

Reżyser: 

Scenograf: 

Reżyser: 

Scenograf: 

Reżyser: 

Dyrygent: 

Reżyser: 

Dyrygent: 
Scenograf: 
Reżyser: 

Dyrygent: 

Reżyser: 

Dyrygent: 

Reżyser: 

dzilaby się niejedna opera kemiczna. Największą karierę 
zrobił refren wstępnej arii Ollendorfa „ ... Ach ja ją tylko 
pocałowałem w ramię ... " 
Inne tematy również warte są niemniej starannego ekspo
nowania w naszej realizacji. 
Co realizujemy? Operetkę komiczną - jak autorzy zazna 
czyli w pierwszym wydaniu utworu? Muzyka ta mnie 
również nie kojarzy się z operetką w potocznym rozumie 
niu, lecz raczej z operą kom iczną . 

Rzeczywiście w znakomitych · duetach li-go aktu nie 
znajdujemy cienia sztampy, która przec i eż tak często razi 
w wielu spektaklach operetkowych. -.... 
A więc nie schody i pióra rewiowe, które panoszą się 
w operetkowych inscenizacjach, ale raczej filmowe opo
wiedzenie wydarzeń scenicznych, z uwzględn ieniem ich 
teatralności. 
Sądzę, iż wymagania wokalne i aktorskie, jakie stawia to 
dzieło wykonawcom powodują , że nie każdy zespół może 

pozwolić sobie na realizację takiego spektaklu . 
Wyjdźmy od ekspozycji wydarzeń . Jest rok 1704. 
Stołeczno-prowincjonalny Kraków przełomu XVl l i XVIII 
wieku, z jego snobizmami zrujnowanej arystokracji i szla
chty, podkrakowskim folklo(em, wiecznie biedną studen 
terią i pułkiem saskiego wojska stacjonującym w mieście. 
Polityczne przepychanki „ od Sasa do Lasa" bohaterowie 
wmieszani w wielką politykę, miłość ... 
Polski tron, saskiego króla Augusta li. zwanego Mocnym, 
chwieje się w posadach.O jego interesy w Krakowie, 
dawnej stolicy kraju , dba gubernator - nie przebierający 
w środkach pułkownik Ollendorf. 
To on jest motorem akcji, jego zapędy miłosne do polskich 
szlachc ianek ... Ciekawy splot okoliczności , barwna sce
neria ... Barok, w jego sasko-polsko-francusko-galicyjskim 
wydan iu. Jakby ożyły figurki z saskiej porcelany: oficero 
wie, damy z epoki Króla - Słońce, ludowe typy krakow
skie .. . Ciekawe czy istnieje figurynka Lajkonika? 
Nawet gdyby nie było - włączmy go. 
„ Student żebrak" o saskiej epoce, pisany 150 lat późn i ej, 

tętni wspaniałymi marszami C.K. Austro -Węgier. 

Wyeksponowany przez kompozytora temat orkiestry dętej 
Straży Miejskiej Krakowa wart jest głębszego przetworze
nia scenicznego. 
A czy kierownictwo muzyczne zorganizuje mały zespól 
przedstawiający orkiestrę miejskiej straży , grający na sce
nie i tańczący „parademarsch"? 
Poszukamy ... 
A Lajkonik będzie Tamburmajorem ... 
Millócker, dla „operetkowego" urozmaicenia utworu, nie 
wprowadza „wkładek baletowych" . Partytura zawiera 
tylko jeden mazurek liczący 31 taktów. Ale wszystkie 
sceny zespołowe pulsują takim rytmem, że żal byłoby nie 
przetworzyć ich choreograficznie. 
Na przykład: sceny otwarcia jarmarku, czy refren przyśpiew
ki przy piciu z pantofelka panny młodej . 
Kreowanie postaci scenicznych „Studenta żebraka " wy
maga od artystów rozwiązania trudnych zadań wokal 
nych, precyzyjnego opanowania - pełnego podteks
tów - dialogu mówionego i operowania środkami plastyki 
aktorskiej, aż do układów choreograficznych włącznie. 

Zadanie jest rzeczywiście trudne, jeśli jako cel wykonaw
stwa wokalnego uznamy czystość faktury muzycznej 
w śpiewie, bez ckliwej maniery operetkowej . 
Barwna instrumentacja jest wielkim walorem tej partytury. 
Autorzy, pisząc swą operetkę komiczną, właściwie stwo-

Dyrygent: 

Reżyser: 

rzyli operę komiczną, która stanowi świetny materiał na 
rea l izację scen iczną w stylu współczesnego teatru mu 
zycznego. 
Dodatkowych komplikacji według mnie przysporzy ze
społowi przygotowanie jednocześnie dwóch wersji języ
kowych: oryginalnej - niemieckiej i polskiej, co przy 
spójności języka oryginału z muzyką stwarza trudności 
w posługiwan i u się tekstem polskim. Na ile zdołamy 
podołać tym trudnościom - oceni publiczność. 
W opinii środowisk miłośników teatrów muzycznych ciąg
le wraca dylemat: realizować przedstawienia w oryginalnej 
wersji językowej, czy w tłumaczeniu . Spróbujmy wyjść od 
definicji teatru muzycznego jako „ syntezy słowa muzyki 
i plastyki według zasad dramatu scenicznego" . W tej 
triadzie słowo, aby spełnić swoją podstawową funkcję 
- przekazywanie treści - musi być zrozumiale dla publicz
ności . W przeciwnym razie zostaje ograniczone do ase
mantycznego elementu faktury muzycznej . W ten sposób 
zamiast dzieła słowno-muzyczno-plastycznego powstaje 
pantomima z niezrozumiałą partią wokalną. Uważam, że 
nic nie upoważnia zespołów teatrów muzycznych do 
zubażania realizowanych dziel, do ograbiania publicz
nośc i z pełni doznań w odbiorze prezentowanych przez nie 
realizacji scenicznych. 
Jako gość Operetki Warszawskiej chciałbym z naj
wyższym uznaniem podkreślić decyzję Kierownictwa i Ze
społu o przygotowaniu dwóch wersji językowych . 
Jest to moim zdaniem satysfakcja i wyraz poszanowania 
widzów dla których, wśród których i. .. za których pienią
dze Operetka Warszawska będzie grała . 

Laura - G. Brodzińska, Szymon - M. Moroz. 



Karl Millocker ~, Ver Bettelstudent 
'J 
' 

libretto: F. Zell i R. Genee. Przekład: Krystyna Chudowolska. 
Operetka komiczna w trzech aktach miejsce i czas akcji: Kraków 1704 r. 

Realizatorzy: 
Kierownictwo muzyczne - Jan Pruszak. Reżyseria - Bolesław Jankowski (gośc.). Scenografia i kostiumy - Teresa 
Działak-Wojciechowska (gościnnie) Choreografia - Wacław Gaworczyk. Przygo towanie solistów - Anna 
Pawluk. Przygotowanie chóru - Włodzimierz Karasiński. Współpraca muzyczna -Andrzej Knap. Asystenci reżysera 
- Antoni Kłopocki, Jerzy Woźniak. Asystent scenografa - Anna Zaparska. Współpraca choreograficzna - Danuta 

Cholewianka. Opracowanie świateł - Zbigniew Sieradzki 

Obsada: 
Palmatyka, hrabina Nowalska - Barbara Skowronek, Krystyna Starościk 

Laura, jej córka __J Grażyna Brodzińska, Małgorzata Szmidt-Kondratiuk 
Bronisława, jej córka - Joanna Białek, Danuta Kwiatkowska 

Ollendorf, pułkownik saski - Krystian Holewik, Paweł Hruszwicki 
Wagenheim, major saski - Janusz Żełobowski 

Henrici, rotmistrz saski - Antoni Kłopocki 
von Richthofen, chorąży saski - Paweł Lipnicki 
Jan Janicki. student - Grzegorz Hołówko-Sawin 

Szymon Rymanowicz, student - Wojciech Florczak, Mikołaj Moroz (gośc) f 
Enterich, komendant więzienia - Zenon Bester 

Puffke.' klucznik więzier.~y - Przemysław Biedrzyński 
Piffke, klucznik witzienny - Lech Czerkas 

Onufry, służący Palmatyki ':lTadeusz Walczak, Jerzy Woźniak 
Tamburmajor Laj„onik - Andrzej Knap 

Orkiestra dęta Straży Miejskiej Krakowa: 
Włodzimierz Demianiuk (flet), Jerzy Hinz (klarnet), Andrzej Ruda (trąbka), Zdzisław Kaproń (trąbka), Włodzimierz 
Karasiński (trąbka), Grzesław Pacholski (puzon), Mieczysław Gościcki (tuba-helikon) , Dariusz Kłosowski (perkusja) . 

oraz: szlachta, rajcy, mieszczanie, kupcy, wieśniacy, żołnierze sascy i polscy, służba, lud. 

Dyryguje: Andrzej Knap, Jan Pruszak. 
Chór, balet, orkiestra Państwowej Operetki w Warszawie 

Inspicjent - Zygmunt Piwkowski 
Suflerki - Bożena Bazelak, Alina Wieczorkówna 

PREMIERA: GRUDZIEŃ 1989 



Scena zbiorowa. 

Zespół Operetki Warszawskiej 
w sezonie 1989/90 
Dyrygenci - Jan Pruszak, Andrzej Knap, Wojciech Szaliński, 

Zbigniew Małkowicz, Ryszard Dudek (gościnnie). 
Kierownik Pracowni Scenograficznej - Anna Zaparska 
Kierownik Działu Organizacji Pracy Artystycznej - Aldona 

Lesik owska 
Inspicjenci - Zygmunt Piwkowski , Bolesław Gruszka 
Suflerka - Bożena Bazelak, Alina Wieczorkówna 

Sol iści śpiewacy: 
Joanna Białek, Beata Biwojno, Grażyna Brodzińska , Leokadia Brudziń
ska, Zenon Bester, Przemysław Biedrzyński , Lech Czerkas, Wojciech 
Florczak, Elżbieta Fuglewicz, Krystian Holewik,Grzegorz Hołówko -Sa 
win, Paweł Hruszwicki, Alina Kaniewska, Mariusz Karamański, Antoni 
Kłopocki, Krystyna Kulesza, Danuta Kwiatkowska, Paweł Lipnicki, 
Teresa Mulawa-Pabisiak, Nela Obarska, Mirosław Ochocki, Danuta 
Renzówna, Ewa Skołucka, Barbara Skowronek, Bożena Skrzypczak
-Walczyk, Krystyna Starościk, Małgorzata Szmidt-Kondratiuk, Krystyna 
Szyszko, Tadeusz Walczak, Alina Wieczorkówna, Jerzy Woźniak, Miros
law Wójciuk, Janusz Żełobowsk i. 

współpraca: 
Danuta Dąbrowska-Przybylska , Krzysztof Borysiewicz, Feliks Gałecki , 
Daniel Kustosik, Beata Libera, Kazimierz Łabudź, Mikołaj Moroz, 
Romuald Podleśny, Andrzej Szajewski , Ryszard Wojtkowski, Andrzej 
Zagdański 

Od lewej : Onufry - J . Woźniak, Bronisława - J . Białek, 
Palmatyka - K. Starościk, Laura - G. Brodzińska . 

Korepetytorzy solistów: Janusz Kahl 
współpraca: Miłoslawa Brzezińska, Elżbieta Dudzik, Lidia Krzyżanow
ska, Anna Pawluk. 

Zespół baletowy: 
Kierownik baletu - Elżbieta Jaroń 

Pedagog baletu - Wacław Gaworczyk, Renata Tomaszewska 
Asystent choreografa - Hanna Pierzchlewska 
Korepetytor baletu - Alina Suzin 
Inspektorzy baletu - Andrzej Więckowski, Grzegorz Łuczak 
Soliści baletu- Zbigniew Krzepis, Włodzimierz Makowski, Tomasz 
Narloch, Irena Soroka, Wanda Ruzik, Witold Werbik, Andrzej Więckow
ski. 
Koryfeje baletu - Ireneusz Ceniak, Dariusz Gorczyński, Anna Gości 
niak, Grażyna Katner, Wanda Kobielusz, Gabriela Majchrzak, Izabela 
Mejsak, Barbara Szczepańska , Joanna Szczepańska, Anna Szl ifisz, 
Robert Zieliński . · 
Zespół - Anna Brzozowska, Ryszard Chojecki, Andrzej Gołębiewski, 
Jadwiga Janda, Grzegorz Kasprzak, Barbara Kopeć, Grzegorz Łuczak, 
Sławomir Łupiński, Maria Mickiewicz-Rękawek, Grażyna Porycka, 
Bożenna Stawowa. 

Zespół chóralny: 
Kierownik chóru - Włodzimierz Karasiński 

Utanecznienie chóru - Danuta Cholewianka 
Pedagog wokalista - Elżbieta Mierzecka 
Akompaniator korepetytor - Jerzy Muczyński 
Ruch sceniczny - Małgorzata Jóźwiak 
Inspektorzy chóru - Jerzy Piasecki, Edward Marczak 



Scena zbiorowa _ 

Soprany: 
Maria Abramczyk, Violetta Bachora, Bożena Bazelak, Danuta Galus, 
Aleksandra Kruze, Barbara Łapińska, Marzena Małkowicz, Danuta 
Morzykowska, Alicja Talarek, Hanna Wójciak, Krystyna Wolska, Barbara 
Zegarska. 
Alty: 
Ewa Bąk, Grażyna Budna, Elżbieta Dziewańska, Alicja Górecka, Teresa 
Kościjańska, Magdalena Muraszko, Krystyna Szlauzys, Barbara Zacha
riasz. 
Tenory: 
Cezary Andrzejewski, Marek Falkowski, Mirosław Janus, Stanisław 
Milewski, Zygmunt Piwkowski, Andrzej $1ęzak, Dariusz $migielski, 
Edmund Szczepański, Dariusz Zaborek. 
Basy: 
Zbigniew Brzeziński, Robert Jajkiewicz, Grzegorz Kula,_ Mariusz Majch
rowicz, Edward Marczak, Ireneusz Matyjaszewski , Jerzy Muczyński, 
Jerzy Piasecki, Andrzej Stangreciak, Andrzej Tomaszewski, Stanisław 
Żerański. 

Orkiestra: 
Inspektorzy orkiestry - Stanisław Styczyński, Ernest Lipok 
Woźny orkiestry - Jan Sieradzan 

I skrzypce: 
Adam Ratajczak (koncertmistrz), Eugeniusz Kędzierski (koncertmistrz), 
Lidia Szczepanowska, Lech Grzegorzewski , Irena Seweryńska, Alicja 
Wysocka, Ewa Kańska, Julitta Ryzow, Marta Twarowska, Irena Przyby
łowicz, Hanna Dąbrowska , Ewa Toczyska, Mirosław Kisiołek, Anna 
Łysakowska. 

li skrzypce: 
Antoni Borychowski, Henryka Królak, Joanna Jaśkiewicz, Ernest Lipok, 

„ 

Ollendorf - K. Holewik, Jan - G. H~ówko-Sawin . 

Joanna Laudy, Irena Górecka, Barbara Szałańska, Janusz Torz, Bogdan 
Cichoń . 

Altówki: 
Małgorzata Dębska, Maria Olszak, Jacek Toczyski, Wiesława Lisowska, 
Andrzej Kaczmarek. 
Wiolonczele: 
Jerzy Panasiuk (koncertmistrz) , Wiesław Kwiatkowski (koncermistrz) , 
Małgorzata Staniewicz, Ewa Wajs, Andrzej Wierzbicki, Wiesława Gonet, 
Urszula Oleksiak (gościnnie) , Maria Kniaziewa (gościnnie). 
Kontrabasy: 
Leszek Frey, Jerzy Kaluszkiewicz, Zbigniew Jasiński, Janusz Sałaciński. 
Flety: 
Danuta Pałubska, Włodz i mierz Demianiuk, Liliana Wojda. 
Oboje: 
Stanisław Styczyński , Anna Majewska, Marcin Dziubiński. 
Klarnety: 
Ryszard Morzykowski, Dariusz Damaziak, Halina Fitzner, Jerzy Hinz. 
Fagoty: 
Maciej Witkowski , Lidia Stawska. 
Trąbki : 
Andrzej Ruda, Maciej Słomian , Zdzisław Kaproń, Romuald Karwowski, 
Gabriel Pawluk, Janusz Leszczyński (gośc . ) , Bogdan Trzeciecki (gośc . ) . 
Rogi: 
Jolanta Karasińska , Stanisław Poświatowski, Zbigniew Trochimuk, 
Ryszard Watorowski, Kurt Otto (gośc . ) . 
Puzony: 
Wojciech Hofman, Marek Kowalski, Grzesław Pacholski, Zbigniew 
Cacko. 
Perkusja: 
Anna Burakowska, Dariusz Dobrowolski , Czeslaw Matryba, Dariusz 
Kłosowski (gośc . ) . 

Harfa: 
Jadwiga Nahorecka, Małgorzata Zalewska. 



Saksofony: 
Cezariusz Gadzina (gośc . ), Maciej Hausenplas (gośc . ) . 
Tuba : 
Mieczysław Gościcki (gośc . ). 

Gitara: 
Witold Osiński (gośc.) . 

Fortepian : 
Janusz Kahl. Wacław Gay (gośc . ) . 

Zespół techniczny: 
Kierownik Techniczny: Andrzej Nowaczewski 
Kierownik Działu Elektroakustycznego: Zbign iew Sieradzki 
Kierownik Działu Rzemiosł Teatralnych: Krystyna Bochnia 
Kierownicy pracowni: 
Krawieckiej damskiej - Janina Wieczorek, Kraw ieckiej męskiej 
- J erzy Maciągiew i cz , Stolarskiej - Kazim ierz N iks i ński, M odelators
kiej - Edward Roman iuk, $I usarskiej - Edmund Kwiatkowski, Cha ra
kteryzatorskiej - Andrzej Barcz, Malarskiej - Wojciech Wolke, 
Szewskiej - Jan Cimoszko, Modystka - Danuta Czajkowska, Opera
tor świateł - Irene usz Tchórzewski , Rekwizytorzy - M i rosław Korab, 
Wiesław Dudek, Brygadier sceny - Józef Roguski. 

B ronisława - J. Białek, Szymon - W. Fl orczak. 

Kierownik Działu Organizacji Widowni - Krystyna Olak 
Kierownik Widowni - Anna Woron iecka 
Sprzedaż biletów w kasie Operetki w dniach przedstawień w godz. 10.00-14.00 
i 16.00-19.00, w poniedziałki w godz. 10.00-14.00, tel. kasy 28-03-60. Przed
sprzedaż biletów w kasie Operetki w godz. 10.00- 14.00 i 16.00-18.00, w kasach 
ZASP u Al. Jerozolimskie 25 w godz. 10.30-18.00. Zamówienia zbiorowe i abona
menty przyjmuje Organizacja Widowni Operetki codziennie, z wyjątkiem niedziel 
i św iąt, w godz. 10.00-14.00, tel . 21 -43 -13 

Druk UZP-A BC. W -wa zam. Z70/ 89, nakl. 20 OOO A-25 Cena 340 zł 

W REPERTUARZE: 
„ Perichola" 
- Jacques Offenbach - operetka klasyczna 

„Bal w Savoy'u" 
- Paul Abraham - operetka rewiowa 

„Królewna Śnieżka" 
- Bohdan Pawłowski - widowisko baletowe dla dzieci 

„My Fair Lady" 
- Frederick Loewe - musical 

„Błękitna maska" 
- Fred Raymond - operetka rewiowa 

„Kwiat paproci" 
- Lucjan Kaszycki - musical dla dzieci 

„Wesoła wdówka" 
- Franz Lehar - operetka klasyczna 

W PRZYGOTOWANIU 

„Wieczór baletowy" 
do muzyki Georga Gershwina 

„Noc w Wenecji" 
- Johann Strauss - operetka klasyczna 

„Gwiazdy w ROMIE" 
- koncert jubileuszowy 

PROGRAM : 

Ze zbiorów 
Działu Dokumentacji 

ZG ZASP 

Opracowanie graficzne: Jakub Erol 
Redakcja : Agnieszka Moroz 
Zdjęcia - Sergo Kuruliszwili. 




