


I c[[a ciafa1 i cf [a cf ucha 

'.!{ie samymcńfe!Jemż!f)e czEowtet Więc nie samq. sztu
l(q żyć musi artysta - m:;sfa{ zapewne 1(pssini z upoao6aniem 
oaaajq.c się przyjemnościom jeclzenia i pic.ia. Postępowa{ 
zresztą, ja/( na prawclziWego 'WEocńa przystafo. '.!{ie jest 60-
wiem tajemni.af, że 'WEosi je5ć fu6iq., a sztuk.a K._u[inama za
wsze ocfgrywafa u nicfz. nie6agate[nq. ro{ę . '.!{ie clziWnego, sk:pro 
jej traaycje sięgają czasów starorzymsK._icfz., wystarczy cfwćfjy 
wspomnieć sfijnne uczty Luk;._u{[usa, .sfijnq.ce z przepychu, o6fi
tości i smak_owitości potraw. z tych oafegfijch czasów, aokfa
anie z I 'uJief;µ naszej ery, pochoizt również K:§iq.if:...a k._uchar
s/@JZl.pucjusza znana pod tytufem 'tDemec. fWri qui dic.untur de 
re coquinaria ''.Zamieszczone w niej receptury efo aziś wyk._orzy
stywane sq. we wEos!(icfz. podręcznif;_ach f;µ[inamych. 

'Wfos~ żyją.Cfj pod sfijnnym fazurowym niebem, wśrM 
winoroś[i, gajów ofiwnycfz. i Cfjtrynowych, Ja[i więc światu 
nie ty[f(p p ię/(nq. poezję, muzy Kf-1 z a6ytf:...i arcfz.itef(tury. I eh a.z ie
fem jest również finezyjna sztuk;._a /(u[inama, kjóra ze wzg{ędu 
na swój f;µnszt i urozmaicenie cieszy się ogromną. popufamo
.Sciq. we wspófczesnym świecie. 'Wracając do tematu. 'Jvfyś[qc 
o artyście - k_ompozytorze, pisarzu, rzei6iarzu - zazwyczaj 
jawi się nam przeJ oczami wyo6rażenie ascetycznej sy[wetf<:j 



cz {owieka, nie cl6ajqcego o strawę, pogrą.ionego jeclynie 
w sferze cl uch.a. Tymczasem nief;jórzy familj. ten stereotyp. 
Petrarka, jakpoclajq irdtifa1 w wieńcu laurowym cenif so6ie 
n.aj6arclziejjego Cistk;j.,ja/(p niezastąpioną. przyprawę clo potraw, 
natomiast 6ońater clzisiejszego wieczoru, oprócz tego, że [u6if 
so6 ie poclje.ść (o czym śwtaaczyf cfwc!Jy jego W!JB{,q.cl), sam wy
myśla{ wiefe przepis ów. Prawclopoclo6nie 11Ul fu k:Jo wie, że to 
wfaśnie jemu zawclzięczamy 6ttq śmietanę. I pomy.śfeć, gay6y 
nie wy6itny f:.pmpozytor, Jak u6ogie 6yfy6y clzLc;iejsze clesery. 
1(eceptury 1?.pssiniego zyskały szczegó[ne uznanie francusl(idi 
{Qtcńarzy, a cieszyfy rdwnież poante6ienia go.<ci, którzy zaiosze 
[icznie oclwieclza{i jego posiacffość. 

·(\ "?<~ 
Oto dwa ze sf:.Pmponowanycft. 
przez ~ssinie.go specjafdw 

Tourniaos 2qJssini 

Są to mafe o/([ągfe 6ejsztyczf;J, przyrzqclzane z cieńszej 
częścipo[ędwicy wof.oweJ. Można je smażyć na patelni [u6 piec 
na ruszcie. Smaży się je tak.i 6y zarumienili_; się z zewnq.trz, 
a w .środf:.µ pozostaft_; różowe. Potem u/(jacla się na grzance, 
na plastrze 6tafej wfuskiej trufli i o6kfata szparagami w maśle. 
']Jo tego doclaje się pomitlory z grilla. Pozostały na patelni 
tfuszcz miesza sięz ma{q. ilo.ścilj. maclery; w ten sposó6 powstaje 
sos, /(jóry podaje się oso6no fu6 polewa nim dodatki. 

~ssini w jeclnej z francusl(icń restauracjizażyczyf so6ie, 
6y clokfadnie weclfug tego przepisu przyrzqdzono mu 6ef sztycz{L 
Potrawę wyf:.Pnano, ale K.!fner przynosząc ją /(pmpozytorowi 
naclmienif, że nigdy w życiu nie ośmie{if6y się poclać gościowi 
czegoś W!JB{,q.dajq.cego taf(jata{nie, po czym oawrdcif się p[eca
mi. Stąd poclo6no wzięła się nazwa potrawy. !francus{ie "to
urner le clos" znaczy 6owiem 11oclwracać się plecami". 

Safatl(a truf wwa 

Jest to ~tura z o[iWy prowansafskiej, musztaray an-
giefsf<:._ie} francuskiego octu, pieprzu i soli oraz dro6no pokrojo
nych trufli. SafatR._q tą poclejmowa{ !lqJssini podo6no swą przy
sz{q. żonę, wy6itnq. .śpiewaczf;g Isa6e[{ę Co[óran. Weclfug za
pewnień f:.Pmpozytora daniu temu 6f.ogosfawieństwa uclzie[i{ 
sam {arclynaf-sef:retarz. 



Poza osoóą 1?pssmiego istnieją również inne zwiqzk:J 
opery ze sz,tuf(q K:µ[mamq. 'Uwufaczniajq. sif_ one w nazwach 
potraw. Wymienić można wiefe receptur inspirowanych imw
nami i nazwisfć.ami operOW!Jch twóreóW i wyf;pnaweóW, a taić.że 
t!fluww ie/i aziel czy wreszcie samych 6ohaterów. 

Oto nie/(jóre spo.śroa nic.li 

Z'7.lpY 

zupa d [a <jounocf 
przecierana z grocfru, marcliwi, 

parów, sz p inakJ.t i ce6 u[i 
roso{ d [a 'Tosca 

clro6wwy, zaprawiany maderą, 

z dodatf(iem pociętych 'lU pask:J porów 
rosóf d [a Carmen 

wofowy z papryf(ą i ryżem, 

cloprawiany pomitforami 

filety 'Tosca 
f ifety ry6ne posmarowane masfem raf;pwym, 

wypełnione farszem ryfmym 
tur6ot Jl.wa 

tur6ot p teczony w Jarzynacfi, 
ze szpmafć.iem ce6u[q i pietrusz,f(ą 

J.!JLJJil 

iaia d [a (jounocf 
/:> 

jaja saazone na woazie 
podawane z sosem pomiraorowym 

omlet 1<igofetto 
podawany z trujfami, szpif(iem wofowym 

i gęstym sosem pomuforowym 
jajecznica Ojfen6acfi 

na grzanf(achz tuńczyf;._iem, 
f(rewetf(ami i saraefami 

me/Ea 
powwfć.i 6rzosk;:µJiń, na f(rótf;p zanurzonych 

w gorqcym syrop ie, podane z {odami waniliowymi 
i ozdo6ione 6itq śmietaną 
truskawki d [a Patti 

marynowane owoce w wiSniówce, podane z {odami 
śmietanf;pwo-c.zef;pfacfowymi i 6itq .śmietaną 













ZESPÓŁ OPERY I OPERETKI 
W SZCZECINIE 

Dyryg en.ci 
Paweł Kluczko, Warcisław Kunc, Ryszard Handke* 

Reżyser Artur Hofman 
Scenogmf Ryszard Kaja* 

Asystent dyrygenta Luiza Miara 
Asystent reżysera Elwira Naguszewska 

SOLIŚCI 

Soprany - Iwona Faj, Ewelina Hańska,Wielisława Lutomska* 
Małgorzata Pawlak, Elżbieta Sawicka*, Marzenna Wojak 
Mezzosoprany - Ewa Filipowicz, Elwira Naguszewska 

Tenory - Krzysztof Bednarek* , Adam Jeleń, 
Krzysztof Machowski , Piotr Zgorzelski 

B11rytony - Mirosław Kosiński 

Ireneusz Naguszewski, Zbigniew Sawicki 
Bflsy - Jacek Gawryś, Bogumił Majchrzak, Maciej Molenda, 

Wiesław Orłowski*, Stefan Worożbicki 
Aktorzy - Boleslawa Fafińska* 

Jacek Borcuch*, Wojciech Leśniak, 
Wiesław Łągiewka*. Henryk Machalica* 

Konsultcmt wokcliny - Barbara Zagórzanka* 

ORKIESTRA 

Skrzypce - Michaił Cebrij (konc.) 

Dorota Gajek-Czerw (konc.), Ewa Pukos (konc„ II gł), 
Alicja Betz, Agnieszka Trędowska, Grażyna Wieteska, 

Romuald Kazimierczak, tanisław Parobczy 
Tomasz Rutkowski , Paweł T rała 

* współpraca 

Altówki - Bogdan Krochmal 
Wiolonczele - Bogumiła Wójcik (muz. sol.), 

Urszula Baranowska, Dorota Kudowska, 
Lubow Nikitina, Ewa Soczko 

Kontrabasy- Krystyna Bosiacka, 
Zygmunt Osmański*, Aleksander Sarnoilenko 

Flety - Bartosz Głowacki 
Janusz Witkiewicz (inspektor) 

Klamety - Michał Czerw. Zenon Borkowski, 
Bogusław Kraszewski 

Oboje - Dorota Jakóbska. Jerzy Kowalski 
Fagoty- Marcin Szczygieł, Andrzej Szrajber 

Waltornie- Wladimir Galas, 
KrzyszlofKowalczyk, Jan Wiśniewski, 

Tr~bki - Witalij Hreshchenyuk, R. szard Mąkolski 
Puzony - Lucjana Abel. Igor Ponomarienko 

Tuba - Tomasz Zienkowicz 
Perkusja - Renata Buła1 -Piccka, 

Rys1,ard Dziubak, Damian Labiak 
Harfa - Barbnra Stalmierska 

BALET 

Kierownik baletu - Maria Malinowska-Przybyłowicz 
Pedagog baletu - Oxana Kluczko 

Iwona Grzegorczyk. Jowita Kaklin, 
Marzcnna Krausc, Irena Poznysz (inspektor), 

Anna Slawniak, Jolanta Woś 
Janusz Grzegorczyk, Andrzej Kieć, 
Grzegorz Kotek, Piotr Pacanowski, 

Rafał Romaszko 

CHÓR 

Soprmzy - Małgorzata Górna. Larysa I Ircshchenyuk, 
Małgorzata Kieć, Elżbieta Mach (solista-artysta chóru), 

Maria Marciniak-Jankowska, Krystyna Maziuk, 
Iwona Monis, Danuta owa, Teresa Syrwid, 

Anna Wochna, Małgorzata Zgorzelska 
Alty - Danuta Dzi ubak, Monika Gałczyk-Lewicka, 

Beata Jankowska, Małgorzata Kotek, 
Sylwia Olcjniczak,Wicsława Roszak, Beata Sobańska 

Tenory - Jerzy Bartz, Paweł Faust (solista-artysta chóru; inspektor), 
Andrzej Gibalski, Romuald Maziuk Zdzisław Przybylski, 

Kazimierz Sowa. Piotr Urban 
Basy - Jerzy Gornol, Winicjusz Jankowski, 

Tadeusz Janiczek, Waldemar Sadowski (solista-artysta chóru), 

AKOMPANIATORZY - KOREPETYTORZY 
Mirosława Białas (kierownik) 

Natalia Dowbysz Paweł Kluczko Irena Paliwoda 

INSPICJENT - SUFLER 
Anna Franaszek, Iwona Kępińska-Szostak, Stanisław Czyżyk 

STROICIEL INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH 

Franciszek Zuska 



DZIAŁ TECHNICZNY 

Kierownik techniczny-Zbigniew Miedziński 
Kierownik produkcji - Anna Urbanowicz 

Kierownik sceny - Piotr Pudło 

KIEROWNICY PRACOWNI 

Krllwiecka damska - Agata Postawa 
Krawiecka męska - Ryszard Borg 

Peruk<lrsko-fryzjerska - Teresa Kruszczyńska 
Plastyczna - Robert Witkowski 
Stolarska - Krzysztof Wojdyła 

Szewska - Radomił Rokicki 
Ślu arska - Andrzej Kordek 

Tapicerska - Andrzej Brzesko! 
Elektroakustyczna - Ryszard Zduniak 

Rekwizytor - Danuta Kowalska, 

Asystent dyrektora - R nata Mazurowska 
Koordynacja pracy artystycznej - Dorota Krupska 

Konsultant litentcki - Małgorzata Mazurek 
Kierownik działu promocji - Joanna Drążewska 

Główny księgowy - Anna Jurgiel-Sobótka 
Specjalista dis osobowo-socjalnych - Janina Trybuś 

Kierownik administmcyjno-gospodarczy Anita Wyborska 

Sekretariat - Dorota Kowalczyk 



Opera i Operelka 
w I • 1 • • c I n I • 

40 lat 
patronat prasowy 

Kurier Szczeciński 


