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'Do[[y, ja/(, do tego cfoszfo? 
Zanim swatka Dolly zawitała do Wrocławia, rodowód swój 

m isternie tkała przez półtora stulecia, bo aż od roku 1834, 
Wówc zas to, 160 lat temu powsta ła sztuka angielskiego pisa
rza, Johna Oxenfordo, która było wesołq farsq noszqca tytu ł 
Dobrze spędzony dzień (A Day We/I Spent). Doła ona począ
tek pewnego d ramaturgicznego i pomysłodawczego łańcu 
cha, na którego końcu odnajdujemy Hello, Dolly! . 

Otóż w kilka lat po premierze angielskiej, popularny kome
d iopisarz a ustriacki, w iedeńczyk Johann Nestroy zaczerpnął 
z niej pomysł do swojej spiewogry A/ez się zabawi/ (Einem Jux 
will er sich machen), która została wystawiona w 1842 roku. 
Po 65 latach nie zeszła ona jeszcze z desek teatrów, bo 
w 1927 roku obejrzał jq w Berlinie jeden z najwybitniejszych 
dramaturgów amerykańskich, Thorton Wilder . Zapadła mu 
w pamięć na tyle, że jeszcze przed WOJna sprobował na wąt
kach austriackiej farsy-spiewogry oprzec swoją sztukę (The 
Marchant of Yonkers), ale niestety bez powodzenia. Dopiero 
następny strza ł Wildera był trafny w 1954 roku przedstawił 
swojq komedię Pośredniczko matrymonialna (The Matchma
ker) . zbudowaną na pomysłach dramaturgicznych wywo
dzących s ię od Oxenforda 1 Nestroya 

Dziesięć la t później mieliśmy juz musical Hello, Dolly I. Opie
rając się no tekśc ie komedii Wildera, znany librecisto Michael 
Stewart opracował literacko musical Hello, Dolly, do którego 
muzykę skomponował oraz napisał teksty piosenek Jerry Her
man. 

Prapremiera musicalu odbyła się na nowojorskim Broad
wayu 16 stycznia 1964 roku, na scenie St . James Theatre. Od 
razu utwor ten zyskał uznanie jako „najlepszy musical sezonu''. 
(Dziś mozemy rzec, ze nie tylko skupił na sobie „sezonową 
miłość" publicznosci, ale stał się juz jedna z klasycznych pozy
cji tego golunku .) 

P1eć lat pózniej, w 1969 roku, rezyser Gene Kelly przeniosł 
Hello, Dolly no ekran filmowy . Tytułowa bohaterkę grało Bar
bra Streisand, o tytułowa pioseni<e z tego musicalu spiewał 
z nio w filmie sam Louis Armstrong (grojacy tu postac szefa 
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orkiestry). Co pra wda sam film nie został dobrze p rzyjęty, ale 
śpiew Armstronga i jego interpre tacja piosen ki Hello, Dolly 
przeszły na trwa łe d o histo rii muzyki rozrywkowej. 

W 1972 roku swatka Dolly przywędrowała na polskie sceny 
muzyczne . Pierwsza p remiera tego m usicalu w Polsce odbyła 
się 24 czerwc a 1972 ro ku w Operetce Śląsk i ej w Gliw icac h, 
a potem w Operetce Szczec i ńskiej i Dolnośl ąskiej we Wrocła 
wiu. Do Wrocławia śc i ągnęła Hello, Dolly ówczesna Dyrektor 
Teatru znana gwiazda polskiej sceny operowej i operetkowej 
Barbara Kostrzewska . Artystce tej zawdzięczamy równ ież p ra
premiery polskich musicali (np . Na szkle malowane, Błękitny Za
m ek) , które za swojej dyrekcji wystaw i ła na scenie wrocławskiej . 

25 maja 1974 roku wrocł wską premierę Hello, Dolly wyre
żyserowa ł Leon Langer, a rolę tytułową kreowa ła Barbara Ko
strzewska i Moria Walcerz, która z kolei jest dz iś reżyserem no
wej w rocławskiej inscenizacji tego utworu, pokazywanej po 
20 latac h. Gdy Maria Wałcerz śpiewała i grała postać Dolly, 
Wojc iech Dzieduszycki pisa ł na lamach „Odry" , że „To chyba 
jej najlepsza rola . Opracowana do najdrobniejszego szczegółu, 
zagrana charakterystycznie z dużym wdziękiem. I po raz pier
wszy Wałcerzowa śp iewała w sposób piosenkarski, lekko, otwar
tym głosem, co przec i eż na pewno nie jest łatwe dla śpiewaczk i 
specjalizującej się w klasycznych partiach oper tkowych" . 

Walentyna Węgrzyn sekundowała panu hrabiemu Dziedu
szyckiemu oceniając na lamach „Gazety Robo tniczej" wy
stęp wrocławskiej p rimadonny: „ Brawurowa, pełna tempera
mentu i swobody, świetna rola Dolly w wykonaniu Marii Wał
cerz wnosi szereg nowych pomysłów w porównaniu d o jej 
znakomitych poprzedniczek. A kiedy wrocławska Dolly zawę
drowała do Zagłęb ia Lubińskiego, Piotr Pi etrusi ńsk i pisał 
w tygodniku „ Konkrety": 

„ Uśmiechniętą, ciep ł ą, dowcipną i pełną dyskretnego 
erotyzmu, pastelową Dolly może za l i czyć do swych najle
pszych, jakie widziałam , ró l. I niech s ię nie martwi tym, że jest 
inna od filmowej B. Streisand. Jest bardzo dobra" . 

Czy znakomita odtwórczyn i rol i Dolly sprzed dwudziestu lat 
okaże się dziś we W rocław i u równie znakomitym reżyse rem 
nowej inscenizacji Hello, Dolly? Ocen ic ie Państwo sami. Życzę 
miłej zabawy. Wacław Panek 
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(jenia[ny samoul( 
O powodzeniu, o sukcesie w dziedzinie artystycznej, decy

dują przede wszystkim t lent, p raca, wiara w siebie i bez wąt

pienia pewien tu t szczęśc i a . Tak twierdzi większość wyb itnych 
twórców i ludzi sceny . O dyplomie okreś lonej , wyższej uczelni 
rzadko się wspomina. Czyż nie jest on ważny? P rzy kład Jerry 
Hermana istotnie potwierdza to, że można osiągnąć wiele 
nieko niecznie drogą zaliczania semestrów . 

Twórca muzyki do Hello, Dolly urodził s ię w Nowym Jorku l O 
li pca 1933 roku, a właściwie jego i mię brzmia ło Gerald. Za in
teresowania miał dość rozległe. Przede wszystkim jednak pa
sjonował się rysunkiem, projektowaniem. Dlatego też po 
ukończen i u średn iej szkoły stud iował scenografię na Uniwersy
tecie w Miami. P rzeniósł się później do „ Parsen School of De
sign", którą u kończył w 1954 roku Rychło Jednak doszedł do 
wniosku, ze popełnił pomyłkę I zaczął działać na niwie muzy
cznej, choć w tej dziedzinie był absolutnym samoukiem. Gry
wał więc najpierw na fortepianie w klubach, w nocnych lo
ka lach. Zaczął też komponować piosenki I muzykę teatralną. 
Usiłował równ ież zmierzyć się z reżyserią i pisać teksty do swo
ich utworów . Słowem człow iek Renesansu. Pnąc się po drabi
nie w górę podjął też współpracę z telewizją, aż wreszcie 
w 1961 roku, jako 28 letni samouk w dziedzinie muzyki, związał 
się z teatrem zawodowym na Broadwayu, gdzie wystawiono 
p ierwszy musical Jerry Hermana zatytułowany Mlik and Honey 
czyli Mleko i miód. Widowisko to cieszyło si ę powodzeniem nie 
tyle może ze względu na wybitne walory artystyczne, co ra
czej na tem at. Treśc ią jego było bowiem współczesne życie 
Izraela w idziane oczyma siedmiu amerykańskich turystek . 

Zachęcony tym pierwszym , bądź co bądź, sukcesem mio
dy twórca postanawia nap isać d rugi musica l i zatytułować 
go Madame Aphrodite czyli po prostu Pani Afrodyta. Niestety 
utwór ten nie wzbudzał niczyjego zainte resowania Jerry Her
man nie daje jednak za wygraną i w 1964 roku pojawia się na 
Broadwayu jego Hello, Dolly. Ta m te jszy król prod ucentów, Da
vid Merrick, któ ry wystaw i ł w sum ie 18 m usicali, zdetronizowa
ny późn iej p rzez Harolda Princ e ' a , nie spodz iewał się , że utwór 
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ten będzie m ia ł takie powodzenie . Tymczasem wysta wiano 
go przez ca te osiem lat i osiągną ł on na Broad wayu zawrotną 
liczbę 2844 spekta kli . Tytu łową rolę kreowa ty najwię ksze 

gwiazdy amerykańsk iego teatru muzycznego: Ca rol Chan
ning , Ginger Rogers, Martha Raye, Betty Grabie, Mary Martin, 
Dorothy Lamour, Perl Bai ley i Ethel Merman no i oczyw i ście 
Barbara Streisand w ekra nizac ji tego dzieła , zrea lizowanej 
w 1969 ro ku . Do Polski p rzywędrowała Hello, Dolly na jp ierw do 
Gli wic (p remiera 24 czerwca 1972 r.), a późn iej do Szczecina 
(1973) i d o W rocławia (1974), gdzie n iezapomnianą k reację 
stwo rzyła Barbara Kostrzewska. 

Tłumacz lib retta Antoni Marianowicz w swojej ks iążce Prze
tańczyć co/q noc .. . zastanawia się czemu w łaśn ie m usic al 
ten zawdzi ęcza ł ta kie powodzenie, skoro pojawi ł s i ę w epoce 
przecież innych ambitnyc h dzi eł , jak np. Skrzypek no d achu, 
Kabaret czy Człowiek z La Manchy. 

Jego zdaniem Hello, Dolly byłaby irytującą bzdu rą, gdyby 
nie wątek lib retta nob il i tujący tę farsę i nadający jej ludzki 
wymiar. Chodzi o stosunek Dolly do zmarłego męża , do któ
rego zwraca się parokrotnie o zgodę na jej ponowne zamąż
pójście, o zrozumienie samotnego życia wdowy. Ona jest Ir
l a ndką z pochodzenia, on był Żydem . Zatem libretto trafia ło 
d o dwóch narodowośc i i. .. do kobiet bez mężów . A muzyka? 
„ ... pełna temperamentu. a le - z wyją tkiem tytu low ego prze
boju - bynajmniej nie olśniewająca [. „ ) banalne piosenki -
p isa ł Marianowicz stwierdzając równ i eż. że libretto jest staro
świeckie, a mimo to musical ten oglądają chętn i e miliony. 

Być może szczeg ólnym wa lo rem tego dzieła była i jest 
swoista specyfika bud o wania przestrzen i scenicznej. lokalizo 
wania akcji, co zapewne łączy się z pierwotnymi studiami 
i za inte reso waniam i Jerry Hermana. 

A zatem wróćmy do jego twórczości. Otóż następny musi
cal, zatytułowany Marne, z librettem opartym na popularnej 
w Stanach Zjednoczonych powieści Pa tric ka Dennisa Cio
teczko Marne, odniósł ta kże sukces. Wystawiony w 1967 ro ku, 
z kreu jącą główną rolę św ietną śp iewaczką , Angelą Lansbury 
c i eszy ł s i ę wielkim powodzeniem. 

O kolejnym dziele Hermana. musica lu Deor World z 1969 
ro ku, na g runcie europejskim, a zw ł aszcza polskim, raczej nie-
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wie le słychać . choć przecież za ka nwę d o libretta posłużyła 
znana sztuka Giraudoux Waria tki. Ostatnie przeds ięwz ięc ie 
kompozytora w tej dziedzin ie czyli Mock a nd Mobil, stan ow i ą 
ce p róbę wskrzeszenia atmosfery p ierwszych slapstic kowych 
komedi i niemego fi lmu, z p rzebojem w stylu „ retro", nie od 
niosło j uż sukcesu, c o zape wne zniechęci ło twórcę . A prze
cież Jerry He rman to. choć samouk. jednak niezap rzeczalny 
wielki talent. Autor Diction ory - p an Grove- tak podsumowu 
je twó rczość nowojorczyka : „ Musica le He rmana naw i ązują 
d o ameryka ńskich rewii i bu rlesek. Lib retta pełne d robnych 
konfliktów i ga gó w zaw i erają elementy li ryczne i re fleksyjne . 
Dominuje p rosta melodyka. tradycyjne współbrzm ie nie i wy
raźna , taneczna rytmi ka " . Czy ta k jest istotnie można si ę prze
konać og lądając . po d wudziestu latach przerwy swatkę Do
lly, która znów zawitała d o Wrocław i a i triumfa lnie wkracza 
do restau rac ji „ Harmonia ". „ He llo, Dolly, oh, hello Dolly, znów 
na starych śmieciach . jak za dobrych dni! „ ." 

Zofia F r ąc k i ew icz 

'.ll{_ajwainiejsze dziefa Jeny J-lermana 

I fee/ wonderful (Czuję się wspa niale. 1954); Nigtcap (Szlaf
myca, 1958); Parade (Porada, 1960) : Milk and honey (Mleko 
!miód, 1961): Hello, Dolly (1964); Marne (1967); Dear World 
(Drogi ś wiat, 1969); M a c k and Mobil (1974) 
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Dolly Gallagher, powszechnie znana nowojorska swatka, 
wybiera się do pobliskiej miejscowośc;i, Yonkers. wraz z Am
brożym Kemperem, by pomóc młodemu człowiekowi pozy
skać przychylność od wuja swojej ukochanej, bogatego hur
townika p asz i nawozów, Horacego Candergeldera. Jest jed
nak i drugi cel tej podróży . Otóż Dolly dowiedziawszy się, że 
podstarzały hurtownik ma zamiar poślubić młodą wdówkę, 
modystkę Molloy, postanawia odwieść go od tego zamiaru. 
Upatrzyła so b ie bowiem pana Vand ergeldera na partnera 
d la siebie. Tymczasem w Yonkers, w swoim domu, Horacy 
ćwiczy grę na bębnie , przygotowując się do uroczystej para
dy w Nowym Jorku, w której weźmie udzia ł orkiestra Stowarzy
szenia Hurtowników Spożywczych. Równocześnie przekonuje 
swoją siostrzenicę Ermengardę, że jej małżeństwo z Am b ro
żym byłoby błędem. Zapowiada też swoim pracownikom, że 
niebawem sam się ożeni. Tymczasem pojawia się Dolly Swat
ka od razu p rzystępuje do realizacji swojego planu, czyli znie
chęcenia Horacego Vandergeldera do poślubienia Ireny 
Molloy, obiecując równocześnie, że pozna go z pewną milio
nerką. Hurtownik pełen wątpliwości postanawia przed ewen
tualnym zerwaniem zaręczyn, jeszcze porozmawiać z mody
stką i wybiera się w odwiedziny do jej sklepu z kapeluszami. 

Pod nieobecność pryncypała jego dwaj pracownicy -
Korneliusz i Barnaba decydują się też na mały wypad do No
wego Jorku, by zakosztować trochę wielkiego świata, poznać 
a tra kcyjne dziewczęta. W tym czasie Dolly poucza Ermengar
dę i Ambrożego, że powinni uniezależnić się materialnie, co 
zapewne będzie dobrze przyjęte przez wuja. Swatka daje 
więc młodemu człowiekowi list polecający do szefa nocnego 
loka lu „ Harmonia" w Nowym Jorku. Ów kierownik sali, Rudolf 
dobrze Dolly pamięta, bo spędzała ona tam niegdyś wiele 
wieczorów . 

Akcja przenosi się więc do Nowego Jorku. W sklepie mo
dystki zjawiają się Korneliusz i Barnaba zwabieni urodą Ireny 
Molloy i jej współpracownicy, Minnie. Obie panie postana
wiają poflirtować z panami, a oni usiłują grać bogatych 
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dżentelmenów . Nagle dostrzegają , że zbliża się ich szef więc 
kryją się g dzie się da. Jest to też na rękę pani Molloy, bo wszak 
lepiej b y narzeczony nie zobaczył jej w towarzystwie innego 
mężczyzny. W trakcie rozmowy z Horacym, w pew nym mo
mencie, wymienia niechcący nazwisko Korneliusza, ale nie
spodziewanie wchodzi do sklepu Do lly i sprowadza rozmowę 
na bezpieczniejsze tory. Mimo to pan Vandergelder, wyczu 
wając jakąś nieszczerość ze strony narzeczonej, zrywa z niq. 
Dolly jest jednak w pobliżu i namawia Ire nę i Minnie, by wy
brały się z dwoma ukrytymi w sklepie subiektami do „ Harmo
nii", na kolację. Sama natomiast spieszy na Czternastą ulicę, 
bo tam ma na nią oczekiwać Horacy, wierząc że swatka 
pozn a go z milionerką. Gdy dochodzi d o spotka nia, Dolly wy
jaśnia panu Vandergelderowi, iż owa milionerka musia ła być 
właśnie na raucie w ambasadzie, lecz na pewno będzie 
mógł ją zobaczyć wieczorem w „ Harmonii" . 

.9L/(! II 
Akcja przenosi się na ulice Nowego Jorku, po których spa

cerują w towarzystwie Korneliusza i Barnaby modystka i jej 
przyjaciółka. Panowie starają się odwlec moment zaprosze
nia dam do lokalu, ponieważ są bez centa. Cala czwórka 
trafia jednak w końcu do „ Harmonii ", gdzie - jak się okazuje 
- przy jednym stoliku zasiadają też Horacy Vandergelder z no
wo poznaną, dzięki swatce Dolly, Ernestyną, rzekomą milio
ne rką . Wszystkich gości wita szef sali , Rudolf. Po chwili panie 
namawiają swoich partneró w, by zamówili u o rkiest ry polkę 
lub inny skoczny taniec . Z takim poleceniem wybiera się hur
townik Hoaracy. Podczas zamieszania no parkiecie dochodzi 
do zamiany portfeli między Vandergelderem a Barnabą, co 
radykalnie zmienia sytuację finansową młodego człowieka 
i całej jego kompanii . Biedni p racownicy hurtownika mogą 
więc teraz poszaleć i zamówić nawet szampana. 

Tymczasem pojawia się, owacyjnie witana w „H armonii " , 
Dolly. N iezwłocznie przywo ł uje ono do stolika Va ndergeldera 
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i przyjmuje pozę uwodzonej. Hurtownik jest wściekły, bo orien
tuje się, że nie tylko został oszukany ale i okradziony. Zauwaza 
bowiem pusty portfel, a na parkiecie podczas turnieju tańca 
siostrzenicę Ermengardę w objęciach Ambrożego, zaś swojq 
dotychczasowq narzeczonq Molloy plqsajqcq z Korneliuszem. 
Horacy wywołuje więc awanturę, która kończy się rozprawą 
sqdowq. Podczas procesu w zasadzie wszyscy zostają unie
winnieni. W końcu i najbardziej poszkodowany hurtownik 
przełamuje opory i„. oświadcza się Dolly, przyjmuje też Korne
liusza na wspólnika, nie bacząc na to, że jego były pracownik 
żeni się z panią Molloy. Kończą się też szczęśliwie perypetie 
pozostałych par. Swatka Dolly, ku uciesze bohaterów musica
lu i publiczności, odnosi pełny sukces. 
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W l(_rainie 'lJo{[y 
Akcja Hello, Dolly zaczyna się w Yonkers. Warto zatem po

znać bliżej tę miejscowość. Historia miasta datuje się od 1639 
roku. gdy to Holende rska Zachodnio- lndyjska Kompa nia. wy
pi e raj ąc z tych tere nów Indian, założyła najpierw malq osa
dę. Zapisa ło Yon kers na swoich kartach kilka dość burzliwych 
wydarzeń . aż wreszcie uważane uprzednio za wioskę, w 1872 
roku otrzymało ofic ja lnie status miasta. 

Dziś Yonkers, znajd ujące si w stan ie Nowy Jork, nad rzeką 
Huston I stanowiqce integra l ną część wielkiego Nowego Jo r
ku, jest zarówno jego zapleczem wypoczynkowym jak i cen
trum przemysłowym. Jedno z naj wię kszych miast w kraju, pią

te co d o w ielkośc i w sta nie Nowy Jork, posiada g igantyczne 
e lewatory i eska la tory, datowane już od 1854 roku. Jest też 
Yonkers m ie jscem wie lkiej p rodukcji syropu c ukrowego . Tu wy
twarza s ię również odzież d la personelu s ł użby zdrowia a tak
że specja lne uniformy z p lastiku. Tu istnie je p rzemysł farma
ceutyczny, me talowy, e lektryczny i elektroniczny a ta kże spo 
żywczy , nieźle prosperuj ący już w m in ionym stuleciu. Jakiego 
typu hurtownię prowadzi/ w tedy, w 1890. ro ku, pan Horac y 
Vand ergelder. zapewne Ho e nder z poc hodzenia, libretto 
He llo, Dolly o tym nie mówi. ie wspomina też jego a utor c zy 
siostrzenica bo tego hurtownika uczęszcza ła do Sarah La
we rence College d la zamożnych panienek. 

Prócz tej u zelni w Yonkers istnieje seminarium św. Józefa 
i Soyce Thompson Institut czyl i b io logiczny ośrodek bada w
czy, założony w 1924 roku. Miasto to znane jest współcześnie 
również ze znakomite j, bardzo nowocześnie urządzonej bib lio
tek i. z Hudson River Muzeum, o toczonego pięknym parkiem 
i t rzech galerii sztuki. Specja l ność kul tu ry i nauki Yonkers stano
w i wysokiej klasy pawilon i p lanetarium ze stałą wystawą 

astronomiczna . 
Warto też wspomnieć o Klubie Golfowym St. And rews, za

łożonym już w 1888 ro ku. Zorganizowa no w nim jedne z pier 
wszych w USA kursy golfowe i pierwsze tu rn ieje golfa, już 

w 1894 ro ku. Pon Vanderge lder mógł b rać w nich udział„. 
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* 
A Nowy Jork? Dziś największy w USA ośrode k nauki i kultury, 

siedziba wielu wyda wnic tw, instytutów i uczelni znanych 
w św ie cie, słynnych muzeó w, wielkiej Metropo litan Opero, za 
łożonej w 1883 ro ku czy Jui ll iord School of Music, powstałej 
w 1905 ro ku, czy Bronx Park, powstałego w 1899 roku i posia
dającego jedną z naj większyc h ko lekcji zw ierząt na naszym 
g lob ie . Ten miejski moloch zamieszkiwany przez ponad 15 mi
lionów ludzi, sta now iących konglomerat różnych ros, kultur, 
obyczajowośc i zosta ł założony także przez Holendrów, w 1614 
roku, na wyspie Manhattan. Nazywa ł się wówczas Nowy Am
sterdam. W 50 lat późn i ej by! podbity przez Anglików i na 
cześć księc ia Yorku nazwany New York. Ile ma dziś to miasto 
restauracji i gdzie mieśc i ła s ię owo „ Harmonio" z 1890 ro ku 
i czy nadal istn ieje - źród ło historyc zne milczą. Zapewne też 
we współczesnym Nowym Jorku nie ma zbyt d uzego zainte re
sowania swatkami , stąd tak wie lu samotnych, zagubionych, 
zestresowanych. O sprytną sympatyczną Dolly nikt nie pyta„ „ 
c hyba tylko w musicalu, w restauracji „ Harmonia " u Rudiego. 
Może na Broadwayu, n ajd łuższej i najlepiej znanej ulicy No
wego Jorku, o które j Antoni Marianowicz pisa ł w swojej książ 
ce ta k: „ Kto wysiądzie z kolei podziemnej no Times Square 
i po raz pierwszy w życ i u znajdzie się na Broadwayu, odczuje 
coś w rodzaju zdziwien ia . Bo Broadway jest dla w iększośc i 
p rzybyszów bardziej pojęciem określającym p rofesjonalny te
atr amerykańsk i, niż kon k retną u licę [„.] niezwykle ruch l i wą , 
niewiarygodnie zaśm i econą i nieopisanie wu l garną. Pod rzęd
ne knajpy, sklepy załadowane ta nim sp rzętem radiowym 
i wszelkiego rodza ju tandetą, k sięgarnie pełn e pseudonauko
wych pornog raficznych wyd awnictw, kina, no i teatry ... Porę 
dz ies i ątków teatrów na samym Broadwayu i kil ku przeczn i
cac h, a d o tego niezliczone agencje teatra lne, punkty sprze
daży biletów„. Cale to teatra lne pandemonium mieści się na 
zadziw iająco ma łej p rzestrzeni". Słynne konkurujące ze sobą 
spektakle sąsiadują na zasadzie idyll i. 

Tu właśn i e w świec ie musicali „ przysz ł a na św ia t" 16 stycz
nia 1964 roku Hello, Dolly i do dz iś j akoś się jej wiedzie. 

Zofia Frqckiewicz 
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Vyre/(f.ja i zespoEy Operet!(j WrocEaws/(,iej 

Dyrektor Marek Rostecki 
Zastępco dyrektora Władysława Koba 

Kie rownik działu artystycznego Mario Oraczewska-Skorek 
Kierowni k chóru Bogusława Orzechowska 

Kierownik muzyczny Jon Walczyński 
Kierownik baletu Waldemar Staszewski 

Kie ro wnik li terac ki Zofio Frą ckiewicz 

Soliści - śpiewacy 
Elżbieta Bruż-M isiew icz, Maria Cielewic z-Gisicz, El żbieto C i eśl wska , 

nna Dębska-Mo lenda , Janina Gorbinska- B udzińsk o, 
Felicja J agodzi ńska, Ewa Klaniecka. Ewa M usiali k-Szydło, 

Ewo N i żań s ka-Wójtowicz . Malgorzo ta Piotrowska, 
Alicja Sagadyn-Baranowicz, Da ria Sobin, Małgorzata Szeptycka, 

Alic ja Szeska , Wiesława Wawrzyniak , Dorota Worozbic ka , 
Maria Zygmaniak-Lesiak, Ewa Żu rakowska 

Roman Baranow icz, Wies ław Gawote k, Henryk Gł ębic k i, 
Edward Kalisz, Rysza rd Klaniec ki. Mare k Konopczak, Ro bert Kowalski , 

Jerzy Kr b icki, Dariusz Lech, Jerzy Mularczyk, Marion Ogorzelec, 
Krzysztof Osmęda, Krzysztof Pajqczkowski, Bogdan Ryncarz, 

Zbigniew Soss, Zdzisław Skorek, Stanis ław Stelmaszek, Jerzy Szlachcic , 
Henryk Teichert, Wojc iech Ziembolewski 

Pedagog wokalistów Fe lic jo Jo odzińsko 
Korepetytorzy Wiesław Gowalek, Andrzej Gąsieniec . Andrzej Gisicz 

Chór 
Elżbieta Hawrylczak, Jolanta Juszczak, Marta Kasek, Anna K łak , 

Iwona Krasnowska, Malgorzata Minia, Regina Rzeczkowska , 
Małgorzato Sobańska . Jolanta Szczęsna , Anno Barbara Tobaczek, 

Moniko Toros, Anno Wojn, Julito Woźniak , Danielo Zie l i ńska, 
MonikaZ wolska, Wojciech Bryll, Tadeusz Gudzo, Witold Grochowski, 

Wo1ciech Hejnowicz, Piotr Jaroński, Zbigniew Kosnicki, 
Janusz Kowalkowski, Krzysztof Marusienski, Piotr Pelc, Jarosław Zalewski 

Inspektor chóru : Tadeusz Gudzio 
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Zespół orkiestry 

I skrzypce.· Edward Mirek - ko ncertmistrz, Tomasz Kolb uszewski, 
Tomasz Kuzio, Ewa Mic ha lik, Danuta Fąfara, An na Urb a nek, 

Urszula Maćkowska 

li skrzypce: Grzegorz Kasperski - z-ca koncertm istrza, Henryka Rols a, 
Krystyna Slęza k, Dorota Michalczak, Joroslaw Górniak, 

Barbara Moryson 

Altówki.· Wikto r Wojc iechowski, Świetła Kalosz, Henryk Binko wski 

Gitary. Henryk Szym ecki, Kazimie rz Czernichowski 

Fle ty: Renata Sch ubert, Joanna Wagner, Piotr Glosz 

Oboje: Miros ława Pajączkowska , Allqa Na rożna , Renato Więc lewska 

Klarne ty - sakso fony Barbara Baran, Maciej Ch robok, Witołd Doroba . 
Ja nusz Bul iński 

Wiolonczele: Konra d Kożusze k - z-co koncertmistrz , 
Mirosławo Lignarska, Dorota Nowak, Ro bert Stencel, 

MalgorzataK o biela 

Kontrabas y Henryk Szymecki, Cyryl Ban icki 

Puzony: Leonard Ciosi ń ski, Wacław Kopo, Mirosław Linette, 
Andrzej Wierzbińsk i 

Perkusja: Ma rek Tomczyk, Je rzy Kamisiński, Jerzy Smoliński 

Fagoty Piotr Baron, Andrzej Fiutek, Bernard Mulin 

Trqbki: Mirosław Sio dł owski, Miroslaw Marcisz, Władysław Bortkiewicz. 
Grzegorz Maliniak 

Waltorn ie Henryk Lis, J n Misiew icz, Zbigniew Wasik, Jon Fluder 

Fortepian. Andrzej Gisicz, Danuto Bowtrukiewlcz 

Akordeon.- Marian Szczebak 

Dyrygenci: Maria Oraczewska-Skorek, 
Bogusława Orzechowska, Jan Walczyński 

Inspektor orkiestry- Renata Schubert 
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Zespół baletowy 

Soliści. Dagmara Gałdyńska, Anna Krych, Lidia Słomińska, 
Danuta Tyborska, Danii Aleksandrow, Norbert Pies, 

Waldemar Staszewski, Wlodzimierz Zagozda, Julian Żychowicz 

Koryfeje . Jolanta Drużdż , Grażyna Filipowska-Śnieżek , Alina Łubińska , 
Justyna Rymwid-Mickiewicz, Beata Skolimowska, Mirosławo Stocka, 

Bernardyna Unysko, Janusz ldzkiewicz, Andrzej Klag, 
Krzysztof Targoński , Witold Wojtas 

Zespól. Urszula Jędrysiak, Jacek Gębura, Jerzy Karpeta, Maciej Tuz 

Pedagog baletu. Siergiej Aleksandrow 

Inspektor baletu. Witold Wojtas 

Akompaniator Jerzy Wąsowicz 

Pedagog ds. ruchu scenicznego. Alicja Szeska 
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Kierownik działu technicznego: Włodzimierz Kliber 

Zastępca kierownika działu technicznego, 
główny brygadier sceny: Wiesław Hutnik 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej: Bogumiła Zalewska 

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej: Jan Hetmanowski 

Kierownik pracowni perukarskiej, Janina Komorowska 

Kierownik pracowni elektrycznej.' Ryszard Żurakowski 

Kierownik pracowni stolarskiej: Stefan Łoziński 

Akustyk. Leszek Radecki 

Kostiumernia: Zofia Starzyk 

Tapicer: Jan Gudra 

Rekwizytor: Marek lwanaszko 

Kierownik działu administracyjnego i gospodarczego .· Teresa Sobczak 

Kierownik Działu Obsługi Widzów. Grażyna Lisiecka-Ślesak 

Koordynator pracy artystycznej.' Elżbieta Dąbrowska 

Kierownik działu organizacji, informacji, reklamy i marketingu. 
Janusz Telejko 

Opracowanie programu: Zofia Frąckiewicz 

Opracowanie graficzne: Maciej Szłapka 

Projekty kostiumów: Małgorzata Sloniowska 

Skład i łamanie.· Pracownia Składu Komputerowego TYPO-GRAF 

Druk. Drukarnia JAKS 

Adres dyrekcji. ul. Piłsudskiego 72, 50-020 Wroc ław , 

tel. 380-51, 44-49- 16. 

Zamówienia i sprzedaż biletów zbiorowych: Biuro Obsługi Widzów, 
tel. 356-52, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław 

Kasa biletowa c~nna: codziennie opróc z poniedziałków 
w godzinach: 12 ° -18°0, w niedzielę w godzinach 900-11°0 

Pracownie. 44-38-18, warsztaty 55 99-42, sale prób 44-59-67, 
portiernia: 44-68-00 

Informujemy, że przy Teatrze działa ognisko bale towe dla dzieci. 
Chętnych zapraszamy. Te l. 380-51 

20 




