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ZOŁNIERZ , 

!(ROLOWEJ 
MADAGASI<ARU 

wystąpi uwielbiana przez wszystkich 

I<AMILLA! ! ! 
w roli Ubibanga 

CABIŃSI<I!!! 

, 

MIRA ZIMINSKA-, 

-SYGIETYNSKA 
Dorobek arrysrycztry slawnej aktorki interest!)ą_

co pods11n1owal j. Boczk0111ski, wspólt111órca i tfyre
/ ktor „dużego i n1alego" Q11i Pro Q110, reżyser, 

i\ kompozytor i autor teksów. 
„Pętała się przy teatrze w Płocku u1 latach 

szczeniackich, no i naturalnie marzyła o scenie. 
A wlaści111ie nie marzy/a, rylko powiedziała sobie: 
„będę grać w teatrze". By/a to nieod111ołalna dezy
zja już wtetfy upartego kozia, jakim została do 
chwili obecnej Mira Zimińska. Dzięki tem11 uporo
wi dostała się na scenę operetkową_ 111 Radomiu, 
a stamtąd wskoczy/a 111prost do Qui Pro Quo, 
który to kabaret by/ i11tetfy marzeniem marzycielek, 
marzących o „blasku kinkietó111" i karierze ,,gi11ia
z4Y". Wskoczy/a - w gniazdo os, bo tak _zawsze 
bywa gtfy nieopierzone pisklę teatralne wpada mię
dzy zespól gwiazd. Grala „ogony" - a dzięki 
chorobom koleżanek zaawanso111ala Jl/ hierarchii 
kabaretowej. Od roli do roli Zimińska wysunę/a się 
na czolo zespolu, wypychqjąc dawne swe konkuren
tki, aż w końcu stala się czlonkiem niezastąpionej 
trójki Ordonka, Pogorzelska, Zimińska. 

W slynnej rewii „Hallo Ciotka" po każtfym 
dowcipie zamiast oczekiwanego śmiechu - glupie 
zapytanie: nie rozumiala o co chodzi w dowcipie. 

Wynik/a z tego pierwszorzędna konferanijerka, 
w której Mira po raz pierwszy wykazała swój 
własny sryl irraqonalnego dowcipu. Wygra/a. Za
częło się wymarzone „wielkie życie" teatralne. 

Po rym sukcesie zamarzy/ jej się teatr dramary
cz'!Y· No i postawi/a na swoim. Stanęly przed nią_ 
otworem:. Teatr Ateneum i Kameralf!J. 

Ale Zimińska nie jest rylko aktorką. Posiada 
zachłanność, którą chciałaby obją_ć wszystkie dzie
dzi'!Y oddzialywania na życie. Paijonuje ją zarówno 
literatura jak i polityka. Czyta dużo i wszystko, 
robiąc z głowy swej malą encyklopedię. Porusza się 
w życiu w zawrottrym tempie, ani chwili nie może 
zostać spokojna. Uosabia poniekąd wibraqe wspól
czesności poprzez posiadanie niesamowitego do111-
cipu i ostrego języka. 

MIRA ZIMIŃSKA-SYGIETYŃSKA 
„NIE ŻYŁAM SAMOTNIE" 

„Żołnierz królowej Madaga
skaru" - jeden z najwięk
szych utworów muzycznych 
w latach trzydziestych. Dwu
krotnie sfilmowany, wielokrot
nie do dziś wznawiany, jest 
czymś w rodzaju ogródkowego 
wodewilu, ale o specyficzym 
rodowodzie i kształcie. 
Farsę Stanisława Dobrzańs

kiego, napisaną na rok przed 
nieoczekiwaną śmiercią mło
dego autora na nowo opraco
wał Julian Tuwim. 

Tuwim dodał nowe dowcipy, 
dorzucił piosenki, niejako 
z drugiej ręki, a Sygietyński 
ozdobił to muzyką z najsław
niejszych operetek wystawio
nych w okresie premiery farsy 
Dobrzańskiego. 

I w ten sposób swoją drugą 
młodość przeżyły tematy 
z „Córki pani Angot", „Gaspa
rona", „Orfeusza w piekle", 
„Ptasznika z Tyrolu". To dość 
ryzykowne połączenie złożyło 
się na znakomicie zharmonizo
waną oryginalną całość o ogro
mnym wdzięku. 

Na premierze świetną krea
cję Kamilli stworzyła Mira Zi
mińska, której interpretacja 
stanowi do dziś wzór i punkt 
odniesienia, który uwzględnić 
musi każda współczesna inter
pretatorka tej partii. Nazwisko 
Zimińskiej zrosło się z tą rolą 
w sposób nierozerwalny, podo
bnie jak, na innych obszarach 
ekspresji scenicznej, nazwisko 
Marii Callas z Toscą lub Mar
leny Dietrich z Błękitnym 
Aniołem. 

NIE ROZCINAĆ ! 

Szanowni Państwo 

Witamy Państwa serdecznie na spektaklu „Żołnierz Królowej 
Madagaskaru". Podejmując się realizacji tego wodewilu, chcie
liśmy stworzyć spektakl widowiskowy, atrakcyjny, bogaty. Wła
śnie dlatego pokazujemy Państwu 270 kostiumów, 6 dekoracji, 
3 zespoły muzyczne i zapewniamy zmieniającą się doskonałą 
obsadę wykonawców. 

Z całą pewnością można powiedzieć, iż takiego 4użego przed-
sięwzięcia w naszym teatrze jeszcze nie było. • 

Ktoś mógłby zapytać - po co to wszystko, przecież tak 
trudno się nam żyje? Odpowiadamy: właśnie dlatego! Chcemy 

· dać Państwu szansę zapomnienia, bodaj na 3 godziny - o co
dziennych kłopotach, poprzez wspólną zabawę z „Żołnierzem 
Królowej Madagaskaru". [ \, /", 

rJtteus.łitJ ~{./ 

. SŁOWO OD REŻYSERA . 
SZANOWNI PANSTWO! 

,,ZOLNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU" WEDLUG FARSY STANISLA WA DOB
RZAŃSKIEGO NAPISAL W 1936 ROKU JULIAN TUWIM NA ZAMÓWIENIE TEATRU 
LETNIEGO W OGRODZIE SASKIM W WARSZAWIE. . 
DOSKONAŁA OBSADA PRAPREMIEROWEGO PRZEDSTAWIENIA Z NIEZRÓWNANĄ 
MIRĄ ZIMIŃSKĄ I MARIUSZEM MASZYŃSKJM BA Wie.A STOLICĘ PRZEZ DLUGIE 
MIF.SIĄCE. 
PRAWDZIWĄ KRACJĘ W ROLI MAZURKIEWICZA STWORZYL W PÓŻNIEJSZYCH 
LATACH LUDWIK SEMPOLIŃSKI. DO POTOCZNEGO JĘ2YKA WFSZLY TAKJE PO
WIEDZONKA JAK: ,,KAZIUI NIE MĘCZ OJCA", CZY ,,BÓJ SIĘ BOGA MAZURKIEWICZ!" 
ZWl.ASZCZtl TO OSTATNIE NABIERA W DZISIEJ8ZYCH CZASACH NOWEGO BLA'>
KU. ILUŻ TO DZISIAJ MOŻNABY ZNALEŹĆ SZACOWNYCH MAZURKIEWICZÓW, 
GLOSICIELI JEDYNIE SL USZNEJ DROGI, CZŁONKÓW JAKJ.EGOO TAM TOWARZYST
WA, NP. ,,KRZEWIENIA DOBRYCH OBYCZAJÓW I WALKI Z ZARAZĄ MORALNĄ" 
ZWANEGO ,,LILJĄ RADOMSKĄ"! 
O ILEŻ SPOKOJNIEJ ROBI SIĘ NA DUSZY, NAM, GRZFSZ.NIKOM, KIEDY WIDZIMY 
PERYPETIE CZCIGODNEGO MĘżA PO PRZEKROCZENIU PROGU TEATRZYKU ,,AR-
KADIA" ,,ISTNYCH CZELUŚCI PIEKIELNEJ ROZPUSTY". 
ALE NIE OBAWIAJCIE SIĘ DRODZY WIDZOWIE NIE BĘDZIE W NASZYM PRZED
STAWIENIU ŻA.DNEGO MORALIZOWANIA CZY WSKAZYWANIA ,,SŁUSZNEGO KIE
RUNKU". PRAGNĘ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA, MAM NADZIEJĘ, MILĄ ZABAWĘ, 
W KTÓREJ WSZYSTKO JEST MOżLIWE, BO TO PRZECIEŻ.. . 

TYLKO TEATR' 4(~ 

s E 

BLIŻEJ .fWIAT A 
-~ 

Również o Rado111iaków zadba/a Polska Koli:;, obdarow1yąc 

ich swąjq koldą żelazną. Próżrry by/ strach td części miesz
czan, która jeszcze z tego środka lokomocji nie korzysta/a. 

f 11ż pierwsi pasażerowie dotarli do stolicy z prędkością 2-1 km 
na godzinę, zachwyceni przyjemrrym i komfortowym przebie
giem podróży. 

Na stacji wśród pary b11chqjącd z fioków „żelaznego potwora" 
powita(y od1vażnych orkiestra i tl11my niedowiarków. 

N s A c J E 
W międzynarodowych przewodnikach turystycznych Hotel „Euro
pejski" w Warszawie, został zaliczony do najdroższych i najwytwor
niejszych spośród wielu hoteli innych stolic. 
Na miano luksusowego zasłużył sobie wystrojem, a przede wszyst
kim wyposażeniem: zachwycają marmurowe schody, wykwintne 
piece. Lustra ściągnięte z Berlina oraz wrocławskie toaletki budzą 
podziw wśród przebywających tam gościnnie dam. Zastosowano 
nowoczesne instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, łazienki, toalety 
i sensacyjną nowość - windę hydrauliczną! 
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ZOŁNIERZ 

RÓLOWEJMADAGASKARU 
Wesoła przygoda starowarszawska ze śpiewami i tańcami wg farsy 
Stanisława Dobrzańskiego. Napisali Julian Tuwim, Mira Zimińska, 

Tadeusz Sygietyński. 
W spektaklu wykorzystano teksty Marii Czubaszek (scena Sabiny z Kaziem za kulisami) i Konrada Pawickiego (zapowiedź prezentera) 

oraz muzykę Warcisława Kunca (pieśń kościelna), piosenkę Jacka Kor~kówskiego i Zbigniewa Wodeckiego (finał). -
ARANżACJA I KIEROWNICTWO MUZYCZNE 

ADAPTACJA I REŻYSERIA 
SCENOGRAFIA 

CHOREOGRAFIA 

WARCISLAW KUNC 
KRzyszTOF KOLBERGER 
RYSZARD KAJA 

·3 
EMIL WESOŁOWSKI 

Współpraca reżyserska 
Asystent reżysera 

Asystent choreografa 
Przygotowanie chóru 
Asystenci scenografa 

Zofia Czernicka-Dobrzańska 
Iwona Muszytowska 

Korepetytorzy Mirosława Białas (kierownik) 
Paweł Kluczko-Kupriliowicz 
Aleksiej Kosenko 

Givi Abesadze 
Ryszard Handke 
Alina Gwarda 
Leszek Jamrozik 

Przygotowanie ruc,howe 
muzyczne 

wokalne 

Irena Paliwoda 
Lina Staniszewska 
Oleg Szychranow 
Mirosława Brzezińska 
Irena Ślifarska 

OBSADA 
Kami/la, gwiazda teatrzyku „Arkadia" Małgorzata Niemirska (gościnnie) 

Elżbieta Sawicka 
Sabina, siostra Mąckiego Anna Januszewska (gościnnie) 

Elwira Naguszewska 
Aniela Lemięcka, siostra Mąckiego Wiełisława Lutomska 

Elwira Naguszewska 
Leokadia Mącka, ich szwagierka, Aleksandra Ciecholewska 

wdowa po bracie Władysława Mąckiego Jolanta Łoś 
Ruczkowska, garderobiana Kamil/i Mirosława Białas 

Jolanta Łoś 
Elwira Naguszewska 

. Żorżeta, początkująca artystka Małgorzata Kieć 
teatrzyku „Arkadia" Małgorzata Wieland 

Mecenas Saturnin Mazurkiewicz Wiesław Łągiewka 
z Radomia Marek Walczewski (gościnnie) 

Kazio, jego syn Marcin Głodziński (gościnnie) 
Dawid Jankowiak (gościnnie) 

Władysław Mącki, lew salonów Mirosław Kosiński 
warszawskich Zbigniew Wodecki (gościnnie) 

Władek Mącki, jego bratanek Marek Bogucki (gościnnie) 
Wojciech Malajkat (gościnnie) 

Grzegorz, kamerdyner Mąckiego Bogumił Majchrzak 

DYRYGENCI 

Nikifor, zawiadowca stacji 
w Radomiu 

Obywatel Pólcikowski z Radomia 

Młodzieniec z Radomia 
Adam Cabiński, odtwórca 

Wielkiego Ubibango 
Sonnenfeld, dyryg_ent 

Kelner, pan Józio 

Reżyser 

Prezenter teatrzyku „Arkadia" 

Kopciuchowski, inspicjent 

Tenor 
Kurtyzana, pani z orkiestry 

· wiedeńskiej 

Aktor grający króla 
Aktor grający lokaja 

Sar tero 

PIOTR DEPTUCH 
RYSZARD HANDKE 
WARCISLA W KUNC 

Wojciech Leśniak 
Edmund Piotrowski 
Wojciech Leśniak 
Wiesław Łągiewka 

Piotr Zgorzelski (gościnnie) 

Ireneusz Naguszewski 
Jacek Gawryś 
Adam Jeleń 
Wiesław Orłowski(gościnnie) 
Edmund Piotrowski 
Mirosław Kosiński 
Konrad Pawicki (gościnnie) 
Mirosław Kosiński 
Konrad Pawicki (gościnnie) 
Jacek Gawryś 
Adam Jeleń 
Adam Jeleń 
Danuta Sowa (chór) 
Anna Wochna (chór) 
Jerzy Gomol (chór) 
Zdzisław Przybylski (chór) 
Kazimierz Sowa (chór) 

Konsultant wokalny - Barbara Zagórzanka Inspicjent - A~a F!anaszek Sufler - Iwona Kępińska 

CHÓR 

Danuta Dziubak 
Małgorzata Kotek 
Monika Lewicka 

Maria Marciniak-Jankowska 
Krystyna Maziuk 

Małgorzata Wilanowska 
Iwona Morus 

Wiesława Roszak 
Beata Sobańska 
Teresa Syrwid 

Jerzy Bartz 
Stanisław Czyżyk 

Paweł Faust 
Andrzej Gibalski 

Winicjusz Jankowski 
Romuald Maziuk 
Władysław Syrwid 

Marek Tobiasz 
Piotr Urban 

Kierownik chóru - Ryszard Handke 
Inspektor chóru - Władysław Syrwid 

BALET 

Iwona Grzegorczyk 
Ilona Jaświn 

Aneta Łagowska 
Maria Malinowska-Przybyłowicz 

Dorota Stankiewicz 
Anna Stawniak 
Givi Abesadze 

Janusz Grzegorczyk 
Andrzej Kieć 

Grzegorz Kotek 
Ryszard Madejski 

Kierownik baletu - Artur Żymełka 
Inspektor baletu - Aneta Łagowska 
Pedagog baletu - Givi Abesadze 

I skrzypce 

li skTzypce 

Altówki 

Wiolonczele 

Kontrabas 
Flet 

Obój 

ORKIESTRA 
Władysław Moroz 
Alicja Betz 
Bolesław Kalisz 
Stanisław Parobczy 
Ałła Rozumiak (koncertmistrz) 
Mirosław Kasperski 
Romuald Kazimierczak 
Tomasz Rutkowski 
Agnieszka Trędowska 
Bogdan Krochmal 
Jerzy Waliński 
Bogumiła Wójcik 
(koncertmistrz) 
Urszula Baranowska 
Zygmunt Osmański 
Dorota Jagiełło 
Janusz Witkiewicz 
Dorota Jakóbska 
Jerzy Kowalski 

Klarnet Zenon Borkowski 
Bogusław Kraszewski 
Maciej Marcinkowski 

Fagot Antał Russine 
Andrzej Szrajber 

Harfa Barbara Stalmierska 
Waltornia Krzysztof Kowalczyk 

Jan Wiśniewski 
Trąbka Vitaly Hreshchenyuk 
Puzon Lucjana Abel 
Tuba Tomasz Zienkiewicz 

Perkusja Renata Bułat-Piecka 
Bogdan Pilak 

Akordeon Andrzej Szrajber 
Piano Irena Paliwoda 

Inspektor Jeny Waliński 
orkiestry 

ZESPÓŁ TECHNICZNY KIEROWNICY PRACOWNI BIURO OBSŁUGI WIDZÓW przyjmuje zamówienia 
na bilety zbiorowe 

Kierownik techniczny 
Kierownik produkcji 

Kierownik sceny 
Światło 

Akustyk 

Zbigniew Miedziński 
Anna Urbanowicz 
Andrzej Kaźmierczak 
Tomasz Bujnowicz 
Jan Adamowicz 

KOORDYNACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ 

Dorota Krupska 
tel.: 489-712 wew. 108 

plastycznej 
stolarskiej 

tapicerskiej 
ślusarskiej 

perukarsko-fryzjerskiej 
krawieckiej damskiej 

krawieckiej męskiej 
Rekwizytor 

Bibliotekarz 

Robert Witkowski 
Krzysztof Wojdy/a 
Andrzej Brze!lkot 
Janusz Madoń 
Teresa Kruszczyńska 
Krystyna Szczęsna 
Mieczysław Flaga 
Danuta Kowalska , 
Elżbieta Król 
Bolesław Pyzdrowski 

i udziela informacji w godzinach 8.00-16.00 
Kierownik Biura Obsługi Widzów - Małgorzata Cieszy_ńska, 

tel.: 533-855 
KASA 

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 12.00--19.00 
W soboty i niedziele na dwie godziny przed spektaklem. 

Marketing i reklama: 
Maria-Jolanta Drobiazgiewicz 

Opracowanie plastyczne: 
Ryszard Kaja 

Redakcja: 

W REPERTUARZE 
Małgorzata Cieszyńska, Iwona Muszytowska 

Stanisław Moniuszko STRASZNY DWÓR (premiera - listopad 1988 r.) 
Franz Lehar CYGAŃSKA MIŁOŚĆ (premiera - czerwiec 1989 r .) 
Giaccomo Puccini CYGANERIA (prmiera - grudzień 1989 r.) 
Wolfgang Amadeusz Mozart REQUIEM (premiera - październik 1990 r.) 
Józef Talarczyk DRZEWKO ABY BABY (premiera - grudzień 1990 r.) 

MARZENIA O MIŁOŚCI - wieczór baletowy (premiera - listopad 1992 r.) 
Tadeusz Kijonka, Katarzyna Gaertner KRASNOLUDKI, KRASNOLUDKI (premiera - grudzień 1992 r.) 
Karl Milliicker, Teo Mackeben MADAME DUBARRY (premiera - styczeń 1993 r.) 
Georges Bizet CARMEN (premiera - lipiec 1993 r.) 
W przygotowaniu - Franz Lehar WESOŁA WDÓWKA (premiera - luty 1994 r.) 

I 



Plotki) ploteczki! 
Krzysztof Kolberger od dziesięciu lat wykazy
wał duże zainteresowanie tańcem muzyką 
i poezją co przejawialo się w jego stałym 
udziale w szkolnych akademiach, spektaklach, 
często nagradzanych konkursach recytators
kich. Gdy po raz pierwszy zwierzyl się mamie 
ze swojego marzenia - aby zostać aktorem 
zareagowała (jak okazalo się dzisiaj) proro
czymi slowami: „O;i.! Krzysiu, żebyś nie skoń
czyl w operetce!" 
ZOFIA CZERNICKA z domu Stałony-Dobrzańska 
w prostej linii spokrewniona jest ie stanislawcm Dob· 
r.1..ariskim autorcm.Jarsy „Żołnitr;. Kr6lowcj Madagas
karu". 

Po uznanym sukcesie w „Hamlecie" WOJTEK MA
LAJKAT odmówi! udzielenia wywiadu redaktorce 
Anteny Zofii O.ernickiej - tłumacząc się .. Za wc1.e· 
śnic ... „ 
I tak jak obiecał zgłosił się sam - po dwóch latach 
- gdy sam uznał swój sukces. Od tej pory żyją 
w wielkiej przyjaźni. 

ZBIGNIEW WODECK I - jak sam mówi o sobie 
„piosenkarz-tulacz11

• Charakterystyczne dla jego 
zawodu są podróże. Większą częsć swego życia 
spędza w samochodzie. 
Po kolejnym, trzecim zderzeniu z krakowskim tra
mwajem - motorniczy na widok popularnego pio
senkarza powiedział: ,,O, Wodeck.i! A mówili mi 
w zajezdni, żebym na Pana uważal". 
WIESŁAW ŁĄGIEWKA 
Jak w „Żołnierzu'". 
tak i w życiu 
Wiesiu harce swe zaczynał 
Gdzieś z G rodkowa wiodły 
kroki 
Do teatru, do Szczecina. 
Przez Meandry podkasanej 
Muzy kręta wiodła droga. 
Doszedł, został, 
a jak zagrał: 
Mazurkiewicz, bój się Boga! 

ELŻBI ETA SAWICKA 
Cudna, Boska, 
ach, Kamillo! 
Tyś jak Wenus, lecz nie 
z Milo! 
Głos ze spiżu . a z kamienia 
Cała reszta do zjedzenia, 
Gdy pojawi się na scenic' 
Przybądź! Zacznij 

pr1t.•<l,1awil"nic! 

~ ó ó ó 

Porady 
dla gospodyń 

MAZUREK 
MAZURKIEWICZA 

Aby przygotować ciasto, zaopatrzyć się na leży w: 
30 dkg mąki krupczatki pr7.e7 wiernego męi.a przy
niesionej do domu, 
20 dkg masła z tłustego mleka uwafonego. 
I O dkg cukru na miał zmielonego. 
3 gotowane żółtka od kury jażębatki przyniesione, 
1/2 jaja do smarowania. 
kajmak waniliowy, 
który silami domowymi przyr7.ądzić należy z: 
l /2 I mleka ze świeżego udoju lub śmietanki, 
40 dkg cukru białego, 
od 5 do IO dkg masła. 
1/3 laski wanilii, od kupców indyjskich nabytej 
I łyżki karmelu, 
rodzynek lub skórki pomarańczowej w które 
w skupie cynamonowym i.aopatrzyć się można . 

KAJMAK: mleko z cukrem 1.ago tować w obs1.er-
nym naczyniu na d użym ogniu do zgęs
tnienia masy, w czasie gotowania drew
nianą kopystką mieszać by do garnka 
nie przywarła. Gdy kropla masy szyb
ko i.astyga i nie ro1lewa się znaczy, Ze 
gotowy. Przestudziwszy go lekko ucie
rać wałkiem, dodając masło i wani lię. 

Przesianą mąkę posiekać z masłem, dodać przesiany 
cukier, przetarte żółtka, wani lię i zdecydowaną ręką 
wprawnej gospodyni zagnieść kruche ciasto. Pozo
stawić w chłodnej piwnicy na 20-30 minut. 
Czwartą część odłożyć. 

Resztę wywałkować na grubość palca i ułożyć na 
prostokątnej lub kwadratowej blasze o trzech nis
kich brzegach. 
Palcami wyrównać brzeg, piórem gęsim wokoło 
wysmarować białkiem. 

Z jednej czwartej części ciasta utoczyć wałeczek 
grubości palca i mocno uciskając ułożyć dookoła 
kruchego ciasta. 

Ukszta łtować tak jak wyobraźnia gospodyni na
każe. 

Zadbawszy o dużą temperaturę pieca włożyć cias
to i pod i.adnym pozorem nie wyciągać zanim nie 
osiągnie koloru zlota. 

Gdy ciasto gotowe, gorące zsunąć za pomocą 
noi.a na deskę. 
Ugotowany kajmak wyłożyć na Mazurek, zaqbać 
o równe rozsmarowanie i bakaliami przyozdobić. 

TEATRZYKI 
OGRÓDKOWE ~g~ 

- CÓŻ NA POWIESZ O TEATRZY
KACH OGRÓDKOWYCH? 

- HUM! CÓŻ?... CHYBA BARDZO 
NIEWIELE. WIEM, ŻE W „TIVOLI" 
PANUJE OBECNIE KANKAN, 
W „ELDORADO" KA KAN, 
A W „ALHAMBRZE" TAKŻE KAN
KAN - KTÓRY MIAŁEM PRZYJE
MNOŚĆ , PODZJWJAĆ OSOBIŚCIE, 
BĘDĄC NA „ŻYCIU PARYSKIM". 

~~~.~.· 
~-W/ 

~~~~
~-W/ 
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Lat dwadzieścia mia/ mij dziad. 

By/ on wtedy eh/opiec chwat, 

Poszedl nocą w ciemtry las, 

Spotka/ Rózię pierwszy raz, 

Gdy ją pieści/ w cieniu drzew, 

Slowik smęttry n11cil śpiew, 

Odtąd j11ż wśród serca drżeń, 

Śpiewali w noc i dzień! 
Jeszcze raz, jeszcze raż, jeszcze 

raz 

- JAKŻE ARTYŚCI? .. . 9'~~-6. N11ć slowik11 l11by śpiew! 

- TAK SOBIE! 
- A KOSTIUMY? ... 
- NIBY ... TAK SOBIE. 

Y7~~"" 
z~ ""'"6/ 

Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze 

raz, 

To naf!I tak rozpala krew, 

Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze 

Zan11ć śpiew! Rozkosztry śpiew! 

Lecz minę/o wiele lat, 

- A DEKORACJE? .. . 
- MNIEJ WIĘCEJ .. . TAK SOBIE. 
·- A MUZYKA? ... 
- ZAUWAŻYŁEM, ŻE JEDEN Z JEJ 
CZŁONKÓW PRZYNIÓSŁ ZE SO
BĄ KALAFONIĄ. 

- PUBLICZNOŚĆ? ... 
- PUBLICZNOŚĆ W TEJ CAŁOŚCI 

NAJLEPSZA. ZAMIAST NP. WO
ŁAĆ: „BIS ZIMAJERI", RYCZY „BIS 
KANKAN!" 

.%')1<f~~~ 
~~ wa4a h., 
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Z chlopca byl j11ż stary dziad, 

Siedząc sobie pośród gór, 

Młodych. dziewcząt słyszy chór. 

- WARTO BY TAM CHODZIĆ- NIE
PRAWDAŻ? ... 

- NIEWĄTPLIWIE! KTO BY JED
NAK CHCIAŁ BRAĆ ZE SOBĄ ŻO
NĘ I CÓRKI, TO CHYBA PO TO, 
ABY W PRZYSZŁOŚCI NIE ZABRA
KŁO VIS A VIS AMATOROM NAD
SEKWAŃSKIEGO TAŃCA. A WIĘC 
BĄDŹMY OSTROŻNI. 

~~ ~ KnÓW, 

~~~~ 
J~~uzo 
~~~r/ 

Czy • • • w1ec1e, ze ... 
WARCISŁAW KUNC 

BOLESŁAW PRUS 

.,}f;-:,,~~ 
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nie potrafi na dłużej rozstać się z k limatem staromiejs
kich uliczek i gotyckich świątyń Torunia. Do końca 
jednak nie wiadomo, czy to obowiązki dyrektora tam
tejszej ork iestry kameralnej, czy też upodobanie do 
świeżutkich toruńskich pierników (?!) - są główną 
przyczyną częstych wyjazdów. ~ k, ae6 ~ h/ 

AIALGORZ.ATK~-1 
Piosenka staroświecka 

Ją każdy znal od dziecka 
A śpiewa/ to mój dziad 
pięćdziesiąt tem11 lat 

To dla birbandz!eiej sfery 

By/ szlagier nad szlagiery 
Niebieski każt!J ptak 
Z przejęciem śpiewa/ lak 

Ref: Małgorzatko godna 11wielbienia 

Małgorzatko nie bądźże z kamienia 
Małgorzatko, milośi slodka rzecz -
l/7ys/11chaj mnie, /11b powiedz nie 
To pójdę sobie precz 

Nie lada by/a gratka 
Ta piękna Małgorzatka 
Umiała w cnocie trwać 

Nie chciała za nic dać 

Blaga/i, zaklinali 
Plaka/i i lak dalej 

Dziewczyna jak ten glaz 
A oni cały czas 

Wysl11chaj bo inaczej 
w zwątpieni11 i rozpaczy 

Gt!J chwycę raz za nóż 
Po tobie będzie j11ż 

A może byi i gorzej 
Jak wezmę parę noży 
Zginiemy ja i ty 
A szkoda by/oby. 

NIE Z TEJ ZIEMI ... 
Iksweldeis - znane szczecińskie medi11m, podczas seans11 spirytystycznego 
przeniosło się na scenę Opery i Operetki w roki/ 1992. O swoich wizjach 
opowiada: 

"Rok 1992 dla szczecińskiego teatru m11zycznego zacznie się fatalnie. 
Ogrotnne zaadł11żenie spowod'!fe konieczność zastosowania restrykc.1/nego 
plan11 naprawczego. Nastąpią więc red11kcje pracowników, przym11sowe 
11rlopy bezpłatne, znaczne obniżenie zarobków poprzez obcięcie wynagrodzeń 
za tzw. nadgrania. To wszystko odbije się na kondycji psychicznej pracow
ników i nie pozostanie bez wplyw11 na artystycztry poziom przedstawień. 
Konsekwencją tego będzie zmniejszenie zainteresowania teatrem ze strony 
widzów i coraz mniej pochlebne opinie o instyt11cji wśród przedstawicieli władz 
i części prasy. Kólko się zamknie. 

W tej syt11acji zaczną pojawiać się glosy o możliwości likwidacji Opery 
i Operetki w Szczecinie, jedynej scetry m11zycznej na rozległym obszarze 
północno-zachodniej Polski, scetry tnt!}ącej wieloletni dorobek w dziedzinie 
opery, operetki, m11sical11, wodewil11, bqjki, balet11 i intrych form m11zyczno
teatraltrych. 

Wówczas to po51awa szczecińskich mi/ośników teatrn m11zycznego, zanie
pokojotrych taką perspektywą, zostanie wsparta przez głos samego sławo mira 
Pietrasa, dyrektora Teatrn Wielkiego w Warszawie . Z estrady Filharmonii 
Szczecińskiej rz11ci pa"'ięttry apel „nie pozwólcie odebrać sobie Opery", 
i wznieci on nowy ogień zapa/11 do prary, zaś nie poprawi syt11acji finansowej 
pracowników ... " 

RYSZARD KAJA 
dbając o oryginalny wystrój swojego mieszkania wzbo
gaci/ je o dwa nowe elementy: ławkę wypożyczoną , 
1v czasie sezonu zimowego z parku, ogromną stertę 
kamieni z Rudy Śląskiej oraz „. budkę telefoniczną 
(podarowaną pr=e= pr=yiaciól ). 

Jak donosi John Fox, nasz korespon
dent szczeciński - znane w Europie 
elitarne czasopismo „Szczecin - Po
cket" przeżywa poważny kryzys. Nie 
znane są przyczyny, dla których cza
sopismo zniknęło. Czytelnicy z łezką 
w oku wspominają zawsze fachowe 
i delikatne w swej wymowie artykuły 
pisane przez redaktora naczelnego. 

, )OFF ENB A CHI A D Y' ' 
Op eretki Offenbacha należały do żelaznego repertuaru 
teatrzyków ogródkowych jako niezawodne dla kasy. Kryty
ka różnorodnych odcieni od kilku lat występowała bardzo 
często przeciw wystawianiu tych operetek jako utworów 
niezbyt moralnych, nieraz (czynił to nawet i Prus) protes
towano przeciw wulgarnej ich inscenizaqi. Sprawę wziął 
szczególnie do serca s ienkiewicz i jego gwałtowny atak na 
teatrzyki ogródkowe ma Prus głównie na myśli: „Dość już 
mamy Offenbacha i dwuznaczników, i muzycznej czkawki, 
i letnich primadonn dramatycznych i wszystkiego tego co 
wzięte razem z piwem, światłem gazu, różem, bielidłem, 
tłustymi konceptami, fałszywym szychem zlotym,falszywy
mi włosami i glosami - razem z bezecną i wyuzdaną 
publiką kantorowiczów i błędnych gwiazd nocnych - czyli 
wszystkiego tego co stanowi/o nasze ogródki. 
Nie bez racji ktoś (zapewne spośród aktorów prowinc-

jonalnych) - dodqmy nawiasem - odpowiadqąc S ien
kiewiczowi w „Kurierze Lubelskim" napisał, że „piwo, 
gaz, róż i bielidła nie przywędrowały do ~arszawy i nie 
opuszczą ich wraz z nimi. „Offenbachy" rozpleniły się 

z głównych scen warszawskich, które na koniec uznały, za 
najwłaściwsze zmonopolizować je dla siebie, zakup"!/ąc 

prawo wyłącznego ich przedstawiania" . 



Kantor p.X posiada nauczycielki wysoko ukształ
cone, z muzyką i bez! ... 

Potrzebne są panny do... maszyny i... podręczne. 
Tamże jest do sprzedania mundur urzędnicki. 

Liście do klombów po kop. 5 poleca fabryka„. pieców. 

Interes nieryzykowny dla wdowy kompetentnej, z kapitalikiem 
300 rs, mającej zaraz chęć objąć bawaryjkę z ogródkiem w dob
rym miejscu, ze wszelkimi mebelkami do tego fachu!„. Tamże 
jest do zbycia wóz na z kolach, czyli kara, silnie zbudowana, 
mogąca służyć w miejsce śmietnika. 

Osoba w średnim wieku, moralna i ukształcona, życzy sobie 
objąć opiekę nad małoletnimi dziećmi. 

Rękawiczki, przyjmują się do prania, prasowania, i.„ zamszowe. 

Do towarzystwa dla chorej potrzebną jest osoba 
młoda, dobrze wychowana i niskiego wzrostu za rs 
100 na rok. Osoby nie urodzone na prowincji raczą 
się nie fatygować. 

Osoba moralna pragnie umieścić się (w czym?) 
w charakterze (jakim?) zastąpienia (kogo? czego?) 
matki dzieciom! 

Młody człowiek bez znajomych i stosunków 
błaga o pracę choćby najcięższą, byle pręd
ko .. 

Osoba udająca się w podróż, choćby najdalszą, może 
znaleźć towarzyszkę znającą cztery języki i obyczaje 
zagraniczne! 

Dama manier nieskalatrych - uprzyjemni wieczór. 

Mieszkanie do wynajęcia dla osoby pojedynczej 
lub„. płci żeńskiej. 

Bednarz znający się na. „ stolarstwie może znaleźć 
miejsce w fabryce„. tabacznej. 

Krój. którego uczę, pochodzi od„. zagranicznego krawca i jest 
tak zgrabnym, że w nim wszystkie figury kształtniej się 

przedstawiają! 

Anateryn, woda do płukania zębów. Każdy używający jej 
regularnie może się ... przyzwyczaić do niej. 

Akcja charytatywna naszych nobliwych 
matron, skupionych w kółeczku przykoś
cielnym „Anielice" zaprasza na zbiórkę po
cukierkowego sreberka, , na rzecz naszych 
kochanych pociech z Madagaskaru, przeby
wających na kolonii zimowej w stacyji rado
mskiej. 

Pan Fijajkiewicz utrzymujący przy ulicy 
Mącznej znany skład wyrobów tabacznych 
ofiarował biednym pogorzelcom z ulicy 
Chmielnej 100 sztuk swoich wyborowych 
papierosów i pudełko swoich doskonałych 
zapałek. 

Naftę nieeksplodującą salonową oraz pra
wdziwą amerykańską. W abonamencie jak 
zwykle taniej. 

SOLIDNOŚĆ 

PEWNOŚĆ 
ZAUFANIE 

HEJ HA, ACH MELODIA TA 

Ref: Hej ha, ach melodia ta 
taki dziwny urok ma 
Że cały świat powtarza ją dziś rad, 
Ach niech to porwie kat! 
Ta, ra, ra. 

Nie wszystko mądre, co uznanie 
ma, 
Wiadoma jest rzecz ta, 
a więc piosenkę, jaką znam, 
Choć nie jest mądra, nucę wam -
Niech każdy sądzi sam 
Gdzie tylko dzisiaj ty obórcisz się, 

Wnet słyszysz dźwięki te, 
nuci chłop i nuci pan. 
I nucą tu i nucą tam. 
Więc i ja nucę wam. 

Wesoło wszyscy tu spędzają czas, 
Niech troska mija nas 
Tylko ten, co złotą nić 
Przez życie swe potrafi wić, 
Szczęśliwym może być. 

I BYŁO TOURNEE.„ 
Szczecińska Opera i Operetka odbyła 

kolejne zagraniczne tournee. Trasa rozpo
częła się w pierwszy dzień Świąt Bożego 
Narodzenia w Hannoverze a zakończyła 
w N owym Roku występem w Ling en. Zespół 
zaprezentował się również publiczności 
w Stade, Recklinghausen i Uelzen. 
Zespół Opery i Operetki zaprezentował 
dwa spektakle w niemieckiej wersji języko
wej „Cygańską Miłość" Franciszka ~ehara 
i „Madame Dubarry" Carla Millockera. 
Spektakl „Cygańska Miłość" był już wcze
śniej prezentowany publiczności Austrii, 
Niemiec i Szwajcarii. Reżyserowali go Ale
ksander Kraft (RFN) i Ewa Kołogórska, 
scenografię opracował Władysław Wigura, 
a choreografię Wioletta Suska. Był on 
przyjęty frenetycznymi brawami. Główne 
partie śpiewali: Elżbieta Sawicka, Elwira 
Naguszewska, Jerzy Gurzyński, Ireneusz 
Naguszewski. 
„Madam Dubarry" zaś była prezentowana 
publiczności niemieckiej. Spektakl wyreży
serował: Edwin Zbonek (Austria) sceno
grafię przygotował Jan Banucha, kierow
nictwo muzyczne . - Jacek Kraszewski, 
którego na tournee zastąpił Warcisław 
Kunc. Główne partie solowe przy pełnym 
aplauzie publiczności śpiewały Romana Ja
kubowska:.. Handke, Maria Gurzyńska, Mi
rosław Kosiński, Edmund Piotrowski. 

BANK BUDOWNICTWA 

WARCISLAW KUNG - nie· 
przyzwoicie młody dyrektor 
Opery i Operetki w Szczecinie 
i Orkiestry w Toruniu, do nie
dawna właściciel brody, 
mistrz tańca (grand prix w Ra
dissonie). 

KRZYSZTOF KOLBERGER -
aktor. amant, od niedawna re
żyser, ojciec Juli poliglotki, 
podróżnik z zamiłowania i ko
nieczności, podobno sypia 2,5 
godz. na dobę. 

RYSZARD KAJA - malarz, 
od niedawna scenograf, twór
ca Kaizmu. smakosz, kolekc
jonuje stare filiżanki, non stop 
w podróży, praktycznie nie do 
uchwycenia. 

SPÓŁKA AKCYJNA 

W ·dniu premiery Żołnierza 
Królowej Madagaskaru odbył 
się wernisaż karykatur ARKA
DIUSZA GACPARSKIEGO, 
który wciąż jeszcze jest okreś
lany jako „młody 30-letni gra
fik, rysownik, satyryk - naj
częściej karykaturzysta. Od 10 
łat zagląda za kulisy szczecińs
kich teatrów i kabaretów, 
z którymi jest zaprzyjaźniony. 
Ilustruje wszystkie premiery 
teatralne i wernisaże, uczestni
czy w ich przygotowaniu pro
jektując scenografie, plakaty 
i programy. A także sam lubi 
się 'fYStawiać - indywidualnie 
i zbiorowo. 

a co dzień, ku uciesze szero
kiej rzeszy czytelników, na ła

mach gazet i pism, szydzi z lu
dzkich wad i przywar, ośmie
sza polityków, ich poczynania. 
W wolnych chwilach bywa cu
downym mężem i ojcem. 

PORADY 
Trzy są główne epoki zawierania 
małżeństw: 
Pierwsza przypada w jesieni, kie
dy jest chleb tańszy i kiedy mło
dzież obawia się samotnie prze
pędzić gługich wieczorów ad
wentowych. 
Druga ma miejsce w karnawale, 
kiedy obfitość choreograflczno
gastronomicznych środków za
chęca największych szałaputów 
do wejrzenia w siebie i uregulo
wania na Post Wielki swego zbyt 
lekkomyślnego żywota. 
Trzecia trwa przez czas letnich 
miesięcy, kiedy jest opał najtań
szy, drzewa najzieleńsze, siano 
najwonniejsze, mleko najkwaś
niejsze a dusze ludzkie najskłon
meJsze do sentymentalnych 
przypadłości. 

Pani Hania zaprasza Państwa do bufetu (III piętro) na godzinę przed spektaklem 
oraz w przerwie na gorącą kawę, herbatę, napoje chłodzące i słodycze 

Dyrekcja Opery I Operetki w Szczecinie dziękuje dyrekcji i uczennicom Technikum Odzieżowego za wydatną 
pomoc w przygotowaniu przedstawienia 
Przedstawienie częściowo dotowane przez Radę Miejską w Szczecinie 

Wydawca: Opera i Operetka w Szczecinie, ul. Korsarzy 1, tel. 489-712, 533-855, fax 345-557. 
Dyrektor naczelny i artystyczny Warcisław Kunc, zastępca dyrektora Ryszard Markow 
Skład oraz druk: Szczecińskie Zakłady Graficzne. Wydanie II. 

EGZE~Wl RZ BEIPŁA ™' 
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