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Drodzy Widzowie 
Proponujemy Państwu dzieło Karla Millóckera „Student żebrak", które

go oryginalne libretto różni się tematyką i scenerią od typowo „salono
wej" problematyki wiedeńskich operetek. 

Akcja umiejscowiona w XYlll-wiecznym Krakowie, należącym wów
czas do Austro-Węgier, rozgrywa się w interesującym - szczególnie dla 
publiczności polskiej - okresie historycznym, kiedy to August Il Mocny ry
walizował ze Stanisławem Leszczyńskim o polską koronę. 

„Student żebrak·', to nie tylko satyra na nielubianych Niemców utożsa
mianych z saksończykami, czy wykładnia patriotyzmu Polaków, to przede 
wszystkim znakomita muzyka. w której brzmią polskie tańce narodowe 
takie, jak mazur czy polonez. „Student" skomponowany został z niespoty
kanym w dziejach operetkowych rozmachem - Millocker posłużył się 
w wielu miejscach technikami operowymi - liczne i trudno napisane sceny 
ansamblowe, partie chóralne, skomplikowane finały, duży skład orkiestro
wy, itp. Dzięki temu zajmuje czołową pozycję wśród najcenniejszych 
dzieł klasycznej literatury. 

„Student żebrak" został przygotowany i zrealizowany przez nasz zespół 
w ciągu dwóch miesięcy w oryginalnej wersji językowej, na zamówienie 
impresaria działającego w Holandii - Zdzisława Supierza. W czasie mie
sięcznego tournee prezentowany był publiczności holenderskiej i cieszył 
się ogromnym powodzeniem. Widownia żywo reagowała na akcję sce
niczną oraz kunsztowne wykonawstwo arii i ansambli. Piękne kostiumy 
i dekoracje stanowiły dodatkowy walor przedstawienia. Każdy spektakl 
przyjmowany był owacjami na stojąco. 
Prezentując Państwu obecnie polską wersję językową „Studenta żebra

ka", sądzimy, że dostarczy ona wielu wzruszeń oraz przeżyć artystycz
~ch zarówno młodym, jak i dorosłym widzom. 
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REALIZ ATORZY 
Bogusława Czosnowska 

Elżbieta Cieślawska 
Absolwentka dwóch wydzialów: filologii poskiej Uniwersytetu 

Wrocławskiego i Wydzialu Wokalno-Aktorskiego PWSM we 
Wrocławiu. Klasa śpiewu solowego Agaty Mlynarskiej . Od 1980 
roku solistka Teatru Muzycznego - Operetki Wrocławskiej . 

W czasie studiów brała udział w konkursach wokalnych m.in .: 
pieśni i arii francuskich oraz im. Jana Kiepury w Krynicy. Kreuje 
z dużym powodzeniem glówne role sopranowe w klasyce operet
kowej jak i w musicalach. Oprócz pracy w macierzystym teatrze -
działalność koncertowa oraz koncerty kameralne m.in.: Echa Oj
czyv1y. Kolędy Polskie. imprezy okolicznościowe dla doroslych 
i dzieci. Ma na swym koncie liczne tumee zagraniczne m.in.: 
Lwów. Niemcy, Belgia. Holandia - ze spektaklami: Wesola irdóll'
ka , Hisz,pa1lska mucha. Upr0>mdze11ie z Seraju, Wiede1lska krew, 
Student żebrak. W repertuarze: cykle pieśni Schumanna, Schuber
ta. Griega. Mozarta, Karlowicza, Szymanowskiego. 

Aktorka, reżyser, pedagog, człowiek teatru. 
Debiutowała jako uczennica Aleksandra Bardi
niego we Lwowie. Pracowała w teatrach Szcze
cina i Warszawy, by w 1956 r. na stale związać 
s ię z Wybrzeżem Gdańskim. 

Do swych najwybitniejszych kreacji aktorskich 
zalicza role w: Komu bije dzwon Hemingwaya, 
Weselu Wyspiańskiego , Matce Courage, Operze 
za trzy grosze Brechta, Krakowiakach i góralach 
Stefaniego, Poskromieniu złośnicy Szekspira. 
Wieloletni szef Studia Aktorskiego przy Teatrze 
Wybrteże i pedagog Studia Wokalno-Aktorskie
go im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. 

W 1978 r. debiutowała jako reżyser, wystawia
jąc na scenie Opery Baltyckiej Potajemne mal
~e1is/ll'o D. Cimarosy, zrealizowala poza tym Dy
donę i E11ea.1·ZJ1 Purcella, Strasv1y dwór, Hrabinę, 

Wesele Figara i Toszka Afryka1lskiego - operę dla 
dzieci. Jako reżyser wyspecja li zowała się w twór
czości dla sceny muzycznej i teatru dziecięcego. 
Ma w swym dorobku spektakle: Mozart i Salieri, 
Don Pasqua/e, Księżycowy Siriat, Boccaccio, 'Ze
ms1a 11ie1operza. Wikloria i jej lwwr, Hrabina 
Marica, Życie p(//)'Skie, My Fair Lady, Błękitny 
~amek, Cabare/. 

W Operetce Wroclawskiej reżyserowała dotych
czas Po11rn11ie Sabi11ek ( 1986), O dwóch 1akich 
co ukradli księżyc (1995). Wik1oria i jej huwr 
(1996). Studem żebrak jest jej czwartą realizacją 
w naszym teatrze. 

Mieczysław Nowakowski 
Studia dyrygenckie w warszawskiej PWSM 

w klasie Bohdana Wodiczki: dyplom w 1959 r. 
z Filharmonią Narodową . W 1964 r. kurs dyry
gencki u Franco Ferrary w Wenecji. W 1958-61 
był dyrygentem Teatru Muzycznego w Gdyni ; 
w 1961-69 - w warszawskim Teatrze Wielkim. 

W 1969-72 był dyrektorem i kierownikiem art . 
Opery Poznańskiej ; w 1972-73 dyrektorem Tea
tru Muzycznego TVP w Warszawie: w 1973-82 
dyrygentem i kierownikiem muz. Teatru Wielkie
go w Warszawie; w 1982-84 kierownikiem art. 
Filharmoni i Olsztyńskiej ; w 1984 dyrektorem 
i kierownikiem art. Fi lharmonii Pomorskiej 
w Bydgoszczy. w 1984-86 dyrektorem muzycz
nym Opery w Skopje. W 1988-90 był szefem 
Orkiestry PRiTV w Warszawie. Polskie premie
ry: Xerxes Haendla, Diably z Loudun Penderec
kiego, Julietta Martinu, li Re pas1ore 
i Be1u/ia liberata W. A. Mozarta. 1979 i 198 1 
w Tokio S1rasz11y dwór i Hrabina St. Moniuszki. 
Od 1990 jest dyrygentem w Warszawskiej Ope
rze Kameralnej. Jest profesorem AM w Warsza
wie. Dyryguje operami klasycznymi i wspólcze
snymi. koncertami muzyki symfonicznej i orato
ryjnej . w wykonaniu polskich i zagranicznych ar
tystów, w większości krajów Europy. 

Artysta baletu , choreograf. szef wielu zespo
łów baletowych. Pracę jako art ysta baletu za
czynal w s łynnym Polskim Zespole Ta11ca pod 
kierownictwem profesora Eugeniusza Papliń 

skiego i Mily Kolpikówny. Od 1960 '" na dlu
gie lata związa l s i ę z zespo łem baletowy m Tea
tru Wielkiego w Warszawie. gdzie mial spo
sobność zetknięc i a s ię z najwybitniejszymi 
choreografami i pedagogami z calego świata. 

Pod ich wpływem w latach 70. podj ą l samo
dz ieln ą twórczość choreogra ficzną. 

Zaczyna ł w telewizji układając tańce do li cz
nych widowisk muzycznych i estradowych. Od 
kil kunastu lat opracowuje choreografi.y do 
spektakl i w teatrach muzycznych i dramatycz
nych Warszawy oraz innych miast Po l ~· ki. Ta 
dobra passa trwa nieprzerwanie do dzisiaj. 

Ma w swym dorobku choreografię do niemal 
wszystkich slynnych operetek klasycznych: 
Kalmana. Lehara, Offenbacha. Straussa. 

Do najciekawszych dokona ń twórczych zali 
cza takie spektakle baletowe jak: Króle11·11a 
Ś11ie~a wg. Gńmmów. Zło/a Kac~a Makla
kiewicza, Wiec:ór bale/owy do muzyki Fryde
ryka Chopina: opery: Boccaccio Supee'go. 
Stras:ny d11 ·ór Moniuszki : operetki : Ze111srh 
11ietoper:a i Baron cygwiski Straussa: mw,ica
le: Skr:ypek 1w dachu J. Bocka, Cabaret. Blę
kim.1• :amek. My Fair uuly. 

Absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej we 
Wrocławi u . Po studiach rozpocząl pracę kore
petytora so li stów oraz baletu Opery Wroclaw
skiej. Wspólpracowal z wrocławskim oddzia
łem PSJ. Bra ł udzial w wielu fes ti walach jaz
zowych m. in .: Zlnra Tarka. Ja~ nad Odrą. 

Ja:: Jambore. wszędz ie otrzymuj ąc liczne na
grody i wyróżni eni a . 

Wspólpracuje ze wszys tkimi teatrami drama
tycznymi we Wrocław iu . TV, i WFF. Dokonuje 
li cznych nagrań. jest s tałym korepetytorem 
Przegl ądów Piosenki Aktorskiej. przygotow uje 
aktorów do spektakli muzycznych (Teatr 
Polski ). Nagrywa muzykę do sztuk teatralnych. 
Komponuje muzykę filmową. jazzową 

k l asyczną . 

Wys tępowa ł wielokrotnie w Filharmonii Wro
cławs ki ej jako so li sta. wykonując z towarzy
szeniem orkiestry symfo nicznej kompoqcje 
wlasne. Od 198 1 ro ku jest korepetytorem 
w Teatrze Muzycznym - Operetce Wroclaw
skiej. Pracuje jednocześni e w PWST prowa
dząc ws pólnie ze Zbigniewem Piotrowskim 
przedmiot „Interpretacja piosenki". 

Kocha wszystko co pi ękne„. i taki pozostanie 
do końca życia. 

Henryk Rutkowski 

Józef Napiórkowski 
Absolwent WydLialu Malarstwa i Katedry Scenografii ASP 

w WarsLawie. Dyplom z wyrói:nicnicm - 197 1 r. Praca scenogra fa 
jest zasadn iczo taka sama we Wroclawiu. Warszawie. Kra kowie -
co w Nowosybirsku lub Curtyb ie w Brazylii - gd1ie między inny
mi reali70wal swoje projekty. Podobne problemy i satysfakcje. 
Nawet tapach sceny - tajcmniC?a mieszanina juty i kleju ~to l ar

skiego. ajwa.i:niejsze jest porozumienie z rLemi e~lni kam i -arty

stami , których ceni , szanuje i lubi tym bardziej - im wi ęcej fach -
wo~c i oddania i serca wk ladają w swoją pracę . 

JóLef Napiórkowski ceni swoją wo l ność i nieza leżność artystyct
ną. Radośc i - to moiJ i wość współpracy z Artystami N i ezwyk łym i 

m.in .: Irena Eichlerówna. El.i:bieta Barszczewska. Adam Hanu
szkiewio. Andrzej Wajda. Andrzej Majewski. 

Praca w teatrle nigdy nie >kończona. tak ulotna - zawsze można 
lepiej. inaczej. Wieczne postukiwania i poclucie ni es pełnienia . 

Pomimo tego twierdzi. że powinna być ona radośc i ą. 

Andrzej Gąsieniec 



OB~ADA 
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Grzegorz Hołówko-Sawin Tomasz Janczak 
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Bogusława Orzechowska 
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kontrola tekstu 
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Jolanta Kawalec 
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Genaro Duda, Norbert Hampel 
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realizatorzy dźwięku 
Krzysztof Barszczyk 

Robert Stąsick 



~GfUDBNGf ŻB~RAK 
Prapremiera: Wiedeń 6 XII 1882. 
Czas trwania akcji - Kraków 1704 r. 

August Mocny II po zwycięstwie Szwedów nad wojskami rosyjskimi i saskimi 
zmuszony jest do ucieczki z Polski. Konfederaci warszawscy ogłaszają bezkróle
wie i wybierają na tron polski Stanisława Leszczyńskiego. W Krakowie stoi jesz
cze garnizon saski, ale obywatele krakowscy szykują przeciw znienawidzonym 
„saksom" powstanie pod dowództwem księcia Adama Kazimierza ... 

AJKGf ][ 
Przed krakowską cytadelą tłum kobiet 

domaga się widzenia z mężami i synami, 
osadzonymi tu przez saskich żołnierzy. 

Komendant więzienia - Enterich - nie utru
dnia im tego, dbając. aby z podarunków 
i żywności przynoszonej dla więźniów 
większość konfiskować dla siebie. 

Wkrótce jednak oddala wszystkie 
kobiety, nadchodzi bowiem niespodzie
wana inspekcja: pułkownik Olłendorf -
komendant miasta i jego oficerowie. 

Poprzedniego dnia na balu Ollendorfa 
spotkał duży afront, gdy podczas tańca 
usiłował pocałować piękną hrabiankę 
Laurę. Został przez nią - na oczach 
wszystkich gości - spoliczkowany .. ,Ach. 
do dziś ten policzek wciąż pali mą 
twarz! Ach, strzeż się, piękna, strzeż - ja 
się mścić potrafię też„." śpiewając tę 
efektowną arię pulkownik poprzysięga 
zemsc1c się na dumnej polskiej 
arystokratce. W dodatku Ollendo1t· 
przejął list jej matki hrabiny 
Nowalskiej, z którego dowiedział się, że 
Laura wyjdzie tylko za arystokratę, a nie 
za takiego prostaka jak on! 

Rozwścieczony postanawia wybrać 

spośród więźniów młodego, przystojne
go włóczęgę, ubrać go wytwornie. 
zaopatrzyć w dużą gotówkę i przedsta
wić hrabiance Nowalskiej jako księcia . 
Potem, gdy Laura zakocha się i poślubi 

rzekomego arystokratę, zdemaskować 

całą historię, która upokorzy i skompro
mituje tę hardą Polkę. Wybór pada na 
studenta krakowskiej Akademii - Szy
mona Rymanowicza - odsiadującego 
karę za klusownictwo. Ollendorf przedsta-

wia mu swój plan. sow1c1e go opłaca. 

a jednocześnie jego towarzysza z więzie
nia, Jana Janickiego, dodaje mu jako „se
kretarza księcia". Jak się później okazuje, 
jest to przebywający z tajną misją w 
Krakowie. przywódca przygotowywanego 
powstania przeciw saskim okupantom -
książę Adam Kazimierz Wybicki. 

Kilka dni później podczas wielkiego 
jarmarku na krakowskim rynku Ollen
do1f przedstawia hrabinie Nowalskiej 
i jej córkom - Laurze i Bronisławie -
rzekomo świeżo przybyłego do Krako
wa księcia Wybickiego, jednego, jak 
twierdzi , z najbogatszych arystokratów 
w Polsce. Jest to oczywiście wytwornie 
przebrany Szymon, a towarzyszy mu je
go „sekretarz'" - Jan. Szymon oczarowuje 

panie swym wyglqdem i legendą o 
wielkim majątku (zubożała Nowalska 
marzy, aby jej córki bogato wyszły za 
mąż). Szymon zakochuje się od pierw
szego wejrzenia w Laurze i częściowo z 
własnego najgłębszego przekonania, a 
częściowo chcąc dopełnić zobowiązania 
wobec Ollendorfa, natychmiast wyznaje 
jej miłość. Oświadcza się i - zostaje 
przyjęty. 

I 

Laura czyni przygotowania do ceremo
nii ślubnej - pokojówki kończą ją stroić 
i upinać włosy. Radość i podniecenie 
siostry obserwuje mniej szczęśliwa Bro
nisława, która zakochała się w Janie 
„sekretarzu księcia". Czeka ją zapewne 
gorszy los od siostrzanego, bo jeśli Jan 
ma poważne zamiary, to czy wypada 
hrabiance wyjść za jakiegoś Janickiego. 
Rozterki Bronisławy pierzchają, gdy 
nadchodzi Jan i wyznaje jej miłość. 

Szymona dręczą wyrzuty sumienia. 
Wydał już wszystkie pieniądze otrzyma
ne od Ollendorfa. Najbardziej jednak 
dręczy go okłamywanie Laury, którą ko
cha. Chce być wobec niej uczciwy i prag
nie jej natychmiast wszystko wyznać . 

Zwierza się Janowi, który ujęty szczero
ścią Szymona powierza mu swoją tajem
nicę. otóż Jan nie jest wcale studentem, 
lecz żołnierzem. W najbliższych dniach 
Leszczyński ma przesłać 200 tysięcy 
talarów potrzebnych na przekupienie ko
mendanta cytadeli. Po ich otrzymaniu 
żolnierze Leszczyńskiego opanują mia
sto, wyzwalając je z władzy Sasów. 

Szymon przyrzeka mu pomoc w polity
cznej działalności, na razie jednak czeka 
go szczera rozmowa z Laurą: „Powiedz
my, że nie jestem z rodu książęcego. Po
wiedzmy, że szeląga nie mam złamane
go .. .''. Laura nie bierze tej aluzji poważ
nie, a Szymon nie może zdobyć się na 
odważniejsze wyznanie. Postanawia na
pisać Laurze list, w którym dowie się 

ona prawdy. 
Ollendrnf nie chce, by Szymon wyco

fał się z umowy. Proponuje mu nowe 
pieniądze, namawia, grozi - wszystko 
bezskutecznie. Szymon oddaje matce 
Laury list z wyznaniem prawdy i prosi o 
natychmiastowe przekazanie go córce. 
Wychodzi na chwilę. Wówczas Ollen
dorf sprytnie przekonuje hrabinę. że list 
powinna oddać córce dopiero po ślubie, 
aby nie mqcić „poetycznej chwili'". 
Hrabina, nie orientując się w treści 
pisma, przyznaje mu rację; zatrzymuje 
list, mówiąc Szymonowi, iż go oddała. 
Gdy zatem Laura nadchodzi w ślubnej 
sukni - gotowa do ceremonii - Szymon 
jest przekonany, że wie już o wszystkim. 
że już mu wybaczyła i chce go takim, 
jakim jest naprawdę. 

Ollendorf zemścił się. Ma jednak zna
cznie poważniejsze sprawy do rozwikła
nia. Oto otrzymał meldunek z ministers
twa wojny: Jan jest w rzeczywistości 
pułkownikiem Opalińskim, podobno 
wie, gdzie i pod jakim nazwiskiem ukry
wa się książę Adam Kazimierz, trzeba 
więc za wszelką cenę wydobyć zeń tę 
wiadomość. Jan - zdemaskowany - chce 
wywieść Ollendorfa w pole, a jedno
cześnie zyskać środki na czyn zbrojny: 
oświadcza. że gotów jest wydać księcia 
za 200 tysięcy talarów. Po zakończeniu 
ceremonii ślubnej mają z Ollendorfem 
dokonać transakcji. 

Po ślubie. gdy zebrani goście spijają 
węgrzyna z pantofelków dam, do salonu 
wpada banda włóczęgów - .. koledzy zię
cia" przyszli składać mu gratulacje. 01-
lendorf osobiście to zaaranżował , by uzy
skać wreszcie pełną satysfakcję; przera
żonej hrabinie i jej córkom wyjaśnia krót
ko: „W tym cały dowcip tkwi, że to jest 
student żebrak , nie żaden ksiqżę krwi!" 
Goście rozchodzą się z nieszczęsnej 

uroczystości weselnej. Wychodzą także 
Szymon i Jan. Jan wtajemnicza przyja
ciela w swój plan: Ollendorfowi wskaże 
Szymona jako ... księcia Adama, weźmie 
pieniądze i zanim omyłka się wyjaśni, 
wraz ze swymi ludźmi opanuje miasto. 
Szymon zrezygnowany i nieszczęśliwy, 
godzi się bez zastrzeżeń. Ollendorf opu
szcza tymczasem dom w niemiłym prze
świadczeniu, że Laura nadal kocha Szy
mona, choć wie, iż nie jest księciem. A 
może? Jego elegancja, aparycja, gest, in
teligencja ... Wręczając pieniądze Jano
wi, Ollendorf łatwo ulega sugestii, że to 
właśnie Szymon jest poszukiwanym księ
ciem Adamem. Aresztuje go, lecz w tej 
samej chwili wbiega zrozpaczona Laura, 
prosząc o łaskę dla męża: „Czy książę on, 
czy żak - ja kocham go i tak, i tak!'" . 
Olłendorf, choćby chciał, nie może już 

wyrządzić Szymonowi żadnej krzywdy. 
Słychać strzał armatni: znak. że cytadela 
przeszła w ręce Polaków, a w chwilę 
później wchodzi Jan z ludźmi Leszczyń
skiego i aresztuje saskich oficerów. 

Ollendorf musi się poddać. Poddają się 
również Laura i Bronisława; ta druga puł
kownikowi Opalińskiemu, ta pierwsza -
Szymonowi, który za poświęcenie dla 
sprawy otrzymuje od króla Leszczyńskie
go tytuł hrabiowski ... 



Operetka jak złoty łańcuszek 
„Millocker, a leż pan ma melodię ! " 

zakrzyknął z podziwem naj s ławniej szy dyrygent 
ówczesnego św i ata, przyjaciel Ryszarda Wag
nera i Jana Brahmsa, Hans von Bulow, po wy
s ł uchaniu operetki .,Gasparone". Zachwyt uzna
nego autorytetu muzycznego nie jest jednak 
niczym zaskakującym. W dniu premiery 
„Gasparone" Mi llocker był już s ławny wśród 

twórców wiedei1skich operetek, a kolejne jego 
dz ieła ściąga ły tłumy pub li czności i przynos iły 

Theater an der Wien krociowe zyski. 
Kompozytor był już przec i eż autorem nie tylko 

wielu popularnych muzycznych krotochwil , lecz 
także tak wyśm ieni tyc h operetek, jak „Apajune, der 

Wasserman". ,.Niew i n i ątko z Belleville" i przede 
wszystkim, .,Bettelstudent" - ,.Student żebrak" . 

Pisząc swoje najw iększe i naj trwalsze dzieło. Millocker ni e by ł jeszcze 40- latkiem, 
miał jednak za sobą ciekawą karierę w iedeńskiego muzyka. Kariera ta rozpoczęła się 
jednak dzięki, wydawałoby się . zupełnie n i esprzyjającym jej okolicznościom. Oto 
ojciec młodego Karla był złot ni kiem i pragnął , jak to z ojcami częs to bywa. by syn, 
jego ś l adem, nauczy ł się właśni e tego praktycznego zawodu. Przysz ły kompozytor, 
zamiast wprawiać s ię w grze na instrumen tach i kontrapunkc ie, ślęczał nad cyzelo
waniem św i ec idełek. „S i edziałem w ojcowskim warsztacie, a gdy mi s i ę który z 
owych łańcuszków nie od razu udawał, wyrzucałem go migiem na ulicę . Takiej 
metody obrabiania szlachetnych metali nigdy dotąd nie stosowano w ca łym szla
chetnym cechu wiedeńsk ich złotn i ków. A pon ieważ ojciec mój jął żyw i ć uzasadnione 
wątpliwośc i . czy dz i ęki tej metodzie warsztat jego rozkwitnie. wyrządzi ł zarówno 
sobie. jak i sztuce złotniczej nieocen ioną przysługę i zrobił ze mnie muzyka. czegom 
zresztą zawsze z ca łego serca pragnął'· - tak późn i ej sam wspomi nał owe czasy. 
Nied ługo zatem rozpoc1ął naukę gry na fl ecie i fortepianie w słyn nym Wiedeńskim 
Konserwatorium. a u Józefa Laineggera, nota bene dyrektora archi wum sądu krajo
wego. pobiera ł lekcje teorii muzyki . W wieku 16 lat przyjęty zosta ł jako flecis ta -
przez samego Franza von Soppegn (który by ł tam wówczas dyryge ntem) - do Joseph
stadttheater. S łynny j uż wówc1as kompozytor. zachwycony młodym muzykiem, 
szybko stał się jego opiekunem, przyjac ielem i nauczycielem. On też, w roku 1862, 
doradzi ł mu objęc i e posady kape lmistrza w Grazu, gdzie trzy lata późn i ej odby ł a s ię 
pierwsza premiera sztuki Millockcra - singspielu . .Der Tote Gast'". N iedługo potem 
Millocker zaproszony został. równ i eż jako kapelmistrz, do s łynnego Theater an der 
Wien. skąd jednak prędko. „z powodu n ieprzydatnośc i· ·, zwolniono go ' Niepowo
dzenie czasami obraca s i ę jednak w szczęście : wkrótce zna l az ł Mi llocker w łaśc i wą 
posadę w Harmonie-Theater. gdzie dzięki poparciu dyrektorki. baronowej Pasqualati, 
zaczął wraz z kolegą-ak torem. a potem znakomitym pisarzem ludowym 
i autorem librett wielu operetek - Ludwikiem Anzengruberem. p isać i wystaw iać kro
tochwi le. burleski. operetki i wodew ile. W 1869, gdy o Millockerze przypomni a ł 
sobie Theater an der Wien i znów powołał go na stanowisko kapelmistrza. był on już 
autorem m.i n. : grywanej w Budapeszcie operetki „Die Fraueninsel" ". 

Jako dyrygent Theater an der Wien Mi llocker zdobywa wielkie uznanie i wśród 
publicznośc i . i wśród kolegów-wykonawców. Takim go też wspom i na ł zazwyczaj 
oszczędny w pochwa łach Aleksander Girardi, najw i ększa, wielbiona gwiazda scen 
operetkowych: „Wspan i ały by ł to facet. a jako akompan iator wręcz niezrównany. 
Znał każdy odcień. każdy dźw ięk ... ". Na stanowisku kapelmistrza pozostaje Mil
IOcker następną dekadę. nie zaniedbując jednak dzia ła lnośc i kompozytorskiej. Jest 
autorem muzyki w odnoszących najw iększe sukcesy krotochwilach Berli . Costy. 
Berga i Hel da, m. in. w „Drci Paar Schuhe" ( 1871 ). „żywym obrazie z tańcami i śpie

wem", które z Marie Geistinger i Girardim w rolach głównych s tały s i ę najw iększym 
i najtrwalszym sukcesem gatunk u (w Polsce wystawione pt. .,Pani majstrowa") . Cała 
seria krotochw il Millockera górowała nad wcześniejszym i Suppego spraw nym łącze
ni em akcji z muzyk<\ i napięc iem dramatycznym. Ambicje twórcze młodego i coraz 

,. 

• 

bardziej popularnego kompozytora nie ograniczały się jednak do prostych kroto
chwil. Od lat myśli Millockera krążyły bowiem wokół operetki. i to specyficznej, 
różnej od typu Offenbachowskiego czy Straussowskiego - operetki ludowej. Może 
skierowala go w tę stronę długa przyjaźń z Anzengruberem. dość, że Millocker jako 
idealny spektakl wyobrażał sobie krzepki, wiejski temat z energiczną. bazującą na 
folklorze muzyką. Niestety, zbyt jasno w owym czasie świeciły gwiazdy innych 
twórców operetek: Offenbacha i Straussa, aby Millocker mógł liczyć na wystawienie 
swojego dzieła. Jednocześnie Steinerowi, dyrektorowi teatru, doceniającemu talent 
i umiejętności kompozytorskie Millockera, wcale nie zależało, by jego najwyżej ce
niony dyrygent zamienił batutę na kompozycję. Wciąż zatem powierzał mu tylko 
muzyczne ilustracje - proste, rutyniarskie prace. Na koi1cu wreszcie pojawił się pro
blem odpowiedniego libretta. Długo nie mógł znaleźć kompozytor historii wyrastają
cej ponad standardowy poziom. Wreszcie nie zawiódł Alois Beria, jeden z głównych 
librecistów w historii „muzy podkasanej" - i tak powstała pierwsza „duża·' operetka 
Millockera - „Zaklęte zamczysko". 

.Zamczysko" nie okazało się wielkim sukcesem. Po premierze (23 III 1878) udało 
się wykonać zaledwie 17 przedstawień. Operetka ta stała s ię jednak dla Millockera 
cennym doświadczeniem: mógł się przekonać , jak sztuczne efekty przynosi 
odsunięcie się od realizmu Anzengrubera i zamienienie wieśniaków w chłopów 
rodem z wiedeńskich salonów, śpiewających o „krztynie m'iłości i krztynie wierno
ści", o polnych różyczkach i szarotkach, a przy tym rubasznie poklepujących się po 
udach. Nie większym powodzeniem cieszyła się też kolejna operetka Millockera -
„Hrabina Dubarry". W kolejnym dziele, z zabawnym librettem tandemu twórczego 
Zell-Genee (również autorów tekstu „Hrabiny Dubarry", okupujących niemal rynek 
librett operetki wiedeńskiej) , „Apajune, der Wasserman", Millocker bardziej konse
kwentnie wykorzystał swe przemyślenia na temat „ludowości ". Niestety, publiczność 
nie była jeszcze przygotowana do przyjęcia nowości i dopiero po dwudziestu latach 
„Apajune" mógł tryumfalnie powrócić na sceny. Następne swe dzieło, „Die Jungfrau 
von Belleville" („Niewiniątko z Belleville"), również do libretta duetu Zell-Genee, 
Millocker obdarzył z kolei (przeciwnie niż „Apajune") niemal przytłaczającą ilością 
chwytliwych melodii. Okazało się to celnym posunięciem, jako że niektóre z nich 
zrobiły furorę wśród wiedei1czyków, a sama operetka stała s ię wielkim sukcesem. Po 
„Niewiniątku" przyszedł czas na podsumowanie doświadczeń kompozytora. Ruszyła 
praca nad „Studentem żebrakiem" . 

Intryga „Studenta żebraka" („Bettelstudent") znalazła swe źródło w dramacie „The 
Lady of Lyons" lorda Bulwer-Lyttona. Niezawodni panowie Zell i Genee ubrali ją 
jednak w odmienne szaty. Warto tu może przypomnieć dzieje tego duetu librecistów: 
Camillo Zell (wlaśc. Camillo Walzel) zanim zajął s ię czynnym uprawianiem literatu
ry (co stało się gdy przeszedł na emeryturę), był litografem, oficerem, dziennikarzem, 
a wreszcie, przez 16 lat, kapitanem najlepszego statku linii Donau-Dampfschiffahrts
Gesselschaft (stąd też w Wiedniu zwany był już zawsze .,kapitanem"). Richard Ge
nee zaczynał zaś karierę jako muzyk i kompozytor; stwierdził jednak w końcu, że w 
tej sztuce nie dorównuje wielu ówczesnym mistrzom, może zaś stać się dla nich 
nieocenionym librecistą. l rzeczywiście , metodycznie pracując , zespół Zell-Genee 
szybko opanowa ł rynek. Zell przynosił pomys ł , wg którego Genee konstruował sztu
kę . Następnie dzielili s ię pracą : Zell pisał prozę, Genee wiersze i niemal hurtowo 
produkowali kolejne libretta. „Student żebrak" okazał s ię jednym z najlepszych. 

Alexander Girardi Josefine Gallmeyer Felix Schweighofer 
Szymon Laura Ollendorf 

Pierwsi odtwórcy głównych ról w „Studencie żebraku" 



Akcja umiejscowiona została w Polsce. w czasach gdy August Mocny i Stanisław 
Leszczyński rywalizowali o koronę królestwa. Cóż z tego. że nie brakuje rozbieżności 
między sytuacją histo1yczną a librettem') „Student żebrak'" nie miał być dziełem o cha
rakterze politycznym, ani tym bar<lLiej oświatowym. Jego zadaniem było jedynie za
pewnienie publiczności niebanalnej rozrywki. godnej zapamiętania i ponownego 
przyjścia do teatru. O wyborze Polski jako miejsca akcji Ldecydowała zapewne moż
liwość uzyskania barwnej aury. dla wiedcr\oyków nieco egzotycznej i wykorzystania 
charakterystycznych rytmów marnrn i połoneta. Pamiętajmy też. że w tym cza5ic ży
we jeszcze było wspomnienie powstania styczniowego, a powstała po 63. roku fala 
polskich emigrantów. budziła na ogół wśród ludzi serdeczność i współczucie. Kra
ków wchodził przy tym w skład imperium Austro-Węgier. w operetce zostali zaś wy
śmiani władający nim Niemcy (konkretnie Saksor\czycy). pod koniec XIX wieku ko
jarzeni już jednak z nielubianymi Prusakami. Polityczny wniosek ze „Studenta·' wy
pływał więc jednoznaczny: Polacy pod niemieckimi rzqdami d<tżyli do powstania. 
bez szemrania poddają się jednak dzisiejszej władLY najjaśniejszego majestatu cesa
rza. W rzeczywistości jednak to dość prowincjonalne pod koniec ub. stulecia miasto. 
dla przeciętnego wiedeńczyka musiało być abstrakcyjne. 

Sukces „Studenta .lebraka"' był ogromny i natychmiastowy. Po premierze (6 grudnia 
I 882) od razu wystawiono go 57 razy. co przyniosło Theater an der Wien piękną 
sumkę I 30 OOO guldenów. Tantiemy dla kompozytora wyniosły 6.500 guldenów. nie 
wliczając w ro znacznych honorariów z przedstawie1\ benefisowych (co dwudzieste 
piąte). W kolejne święto Bożego Narodzenia Theater an der Wien osiągnął najwyższy 
w swojej historii dochód - 2.366 guldenów i 80 grajcarów. Cel. do którego Millbcker 
wyt1wale dążył. określony mianem operetki ludowej. znalazł wreszcie swe tryumfal
ne spełnienie. Pieniądze są tu tylko miarą sukcesu, gdyż dzisiaj bardziej liczy się dla 
nas nieprzemijająca wartość dzieła. zawarta w mistrzowsko skomponowanej muzyce. 
której znakomite libretto dotrzymuje kroku. Dzięki niej właśnie „Student żebrak" od
niósł sukces na premierze i dzięki niej także regularnie wraca na teatralne sceny. 

A muzyka to. jak na operetkę. cokolwiek niezwykła . Rzecz jasna. kompozytor. ale 
i wieloletni kapelmistrz. jakim jest Millbcker. pozostaje doświadczonym znawcą ga
tunku i nigdy nie wyłamuje się z jego konwencji. Ze swobodą operuje formami pio
senek czy kupletów. tworząc celnie ucharakteryzowane muzycznie postacie obficie 
czerpiąc ze swej niezwykłej inwencji melodycznej. Nie brakuje też naturalnie frag
mentów tanecznych. nie tylko jednak walców, marsLy c;,y polek. lecz również tań
ców polskich: mazura i poloneza. Co ciekawsze. kompozytor nie zadowala się okle
panymi. stereotypowymi operetkowymi sytuacjami muzycznymi, a sięga głębiej, 
konstruując dramaturgicznie spiętrzające napięcie. niemal operowe w wymiarze sce
ny zespołowe (szczególnie znakomita scena s1ubu i demaskacji rzekomego księcia 
Wybickiego) i wielkie finały. 

Po zasłużonym. tryumfalnym pochodzie przez sceny Austrii. ,.Student żebrak·' wy
ruszył na podbój reszty Europy (na ciele 7 Niemcami i Anglią). a wreszcie Ameryki. 
Obok „Zemsty nietoperza·· i „W1..~ołcj wdówki'· szybko stał się najpopularniejszą 
operetką wiedeńską. Teraz stać już było Millbckera na porzucenie codziennego, mę
czącego dyrygowania. Po zamieszkaniu w swej nowej willi w Baden pod Wiedniem, 
mógł spokojnie poświęcić się komponowaniu . Nic więc dziwnego, że nim minął rok. 
już •. Neue Freie Presse·· (26. stycznia 1884) obwieszczała: „Jego „Student żebrak" 
trzyma się jeszcze na wszystkich niemieckich i nieniemieckich scenach operetko
wych. a nowym swym dziełem kompozytor odniósł znowu niezaprzeczalny ~ukces!" 
Dzieło to. to naturalnie nowa operetka - „Gasparone"", ukochane dziecko kompozyto
ra. Jest ona jednak ostatnim. w którym Millbcker tak swobodnie i potoczyście kieruje 
swym talentem melodycznym i dramaturgicznym. 
Tworząc dalej (i namiętnie zbierając pocztówki), w zasobności i ogólnym szacunku 

kompozytor żył w swojej willi w Baden. Tam też pożegnał się ze światem 31 dnia 
grudnia 1899 roku. Świat ten był dla niego łaskawy. lecz swą systematyczną. rzemie
ślniczą, ale i genialną pracą znakomicie i z nawiązką. La życzliwość kompozytor mu 
odpłacił. 

Jakub Puchalski 

Prawdziwy bohater „Studenta żebraka" 
Zawiłymi zrządzeniami historii jeden z moich przodków, Adam 

Dzieduszycki, tal się bohaterem operetki Millbckera „Student 
żebrak". Temat nie był nowy. Intryga wykorzystywana była 
przez wielu, m.in. autor ,.Ostatnich dni Pompei" i równie popu
larnego w owych czasach romansu historycznego „Rienzi" 
(przypomnijmy sobie: to temat opery Wagnera!), lord Bulwer 
Lytton, napisał dramat o intrydze identycznej z intrygą Ollen
dorfa w „Studencie żebraku"; podobny temat znajdujemy w 
„Ferande"' mistrza „dobrze skrojonej" sztulci francuskiej Victo-

rien Sardou. Zell i Genee pomysł Bulwera i Sarodu po 
mistrzowsku wycyzelowali. akcję przenieśli do Polski w czasy 

burzliwe i dramatyczne - rywalizacji Augusta Il ze Stanisławem 
Leszczyńslcim „. i tu się zaczyna historia operetki Millockera, zwią

zana z dziejami jednego z moich przodków, Adama Dzieduszyckiego. 
W 1705 r„ gdy za sprawą młodego, bohaterskiego króla Szwecji, Karola 

XTI, po zwycięstwie Szwedów nad wojskami Augusta Ił i nad sprzymierzonych z nim armiami 
króla Danii i Cara Rosji Piotra, koronowano w Warszawie Stanisława Leszczyńskiego - Polska 
miała dwóch królów: Augusta li Mocnego i Stanisława. Społeczeństwo było rozdarte: część 
szlachty opowiedziała się za Augustem U, część za Leszczyńskim . Nierzadko te konflikty 
rozdzielały członków jednej rodziny. l tak było w rodzie Dzieduszyckich: Jerzy. Wojewoda 
Podolski był zwolennikiem Augusta II, jego stryjeczny brat Adam opowiedział się za 
Stanisławem Leszczyńskim . 

Jerzy już na sejmie elekcyjnym 5 maja 1696 r. organizował szlachtę przeciw wyborowi księ
cia francuslciego Cintiego, a za Fryderylciem Augustem Saskim. Witał w delegacji polskiej Au
gusta na ziemi polskiej w Tarnowskich Górach. Po jego koronacji został delegowany jako kró
lewslci poseł nadzwyczajny do Rzymu, aby uprosić Papieża Innocentego Xll o błogosławień
stwo i poparcie dla króla Polski Augusta, który dla zdobycia korony polskiej porzucił protestan
tyzm i przyjął katolicyzm. Przepych poselstwa polskiego zachwycił Rzymian i zaimponował 
dostojnikom Watykanu. Przez cały czas pobytu Dzieduszyckiego w Rzymie pałac, w którym 
zamieszkało poselstwo, był rzęsiście oświetlony, a w nocy wzlatywały ognie sztuczne. Z fon
tann na drodze z pałacu do Watykanu, oświetlonej w nocy i w dzień smolnymi pochodniami . 
tryskało bez ustanku wino. Papież, ujęty argumentacją Dzieduszyckiego i swobodą z jaką po
sługiwał się łaciną, już w czasie pierwszej prywatnej wizyty Dzieduszyckiego wypowiedział 
pod adresem nowego króla Polski sakramentalne słowa : „Oto jest syn mój ukochany'· i roze
sła ł wiadomości o swoim uznaniu Augusta za władcę chrześcijańsk iego do episkopatów w ca
łej Europie. W uznaniu dyplomatycznych zdolności Dzieduszyckiego August li delegował go 
do wielu panujących w Europie celem załatwiania nierzadko bardzo trudnych spraw. Sławne 
było poselstwo do Stambułu, celem uzyskania u Sułtana Mustafy li zatwierdzenia korzystnych 
umów traktatu pokojowego z Turcją. W wyprawie wzięło udział wraz ze służbą i taborem 658 
osób, 1628 koni, 430 wozów. Dostojnicy tureccy wraz z Sułtanem oglądali przemarsz delegacji 
polslciej przez Stambuł z olcien pałacu i okrzyknęli, że takiego przepychu jeszcze nie widzieli. 
W pochodzie brali udział : stukonna chon1giew wołoska z kotłami pod czerwonymi sztan
darami. setka doboszy ze srebrnymi bębnami, dwie dziesiątki trębaczy ze złoconymi fanfa
rami, setka husarzy na koniach pokrytych drogocennymi, tkanymi złotem kapami itd, itd. 
Dzieduszycki wydał na to poselstwo z własnej kiesy tyle zlotych dukatów. że mógł za nie ku
pić dwa duże majątki ziemskie, ale zdobył od Sułtana umowę, która gwarantowała Polsce 
pokój i zapewniała sute korzyści z w handlu z Turcją„. Nazwisko Dzieduszyckich stało się tak 
znane, że gdy Stanisław Leszczyński poszulciwał oddanego emisariusza,"który potrafiłby zdo
być dla polskiego króla obsadzoną przez Sasów twierdzę wawelską, wybrał swego dalekiego 
kuzyna, oddanego mu młodego szlachcica Adama Dzieduszyckiego. nie bacząc na jego pokre
wieństwo z zaufanym Augusta Il, Jerzym. Do Krakowa Dzieduszycki przedostał się w prze
braniu ubogiego studenta, zwerbował zwolenników polskiego króla wywołał powstanie i za
jąwszy cytadelę i twierdzę wawelską, oddał Kraków w ręce Stanisława Leszczy1\skiego. Zell i 
Genee, pisząc libretto ,,Studenta żebraka", zmienili jakże trudne do wymówienia dla Wiedeń
czyków, a co dopiero do poprawnego wyśpiewania przez wiedeńskich aktorów nazwisko Dzie
duszycki, na równie polskie i równie historyczne, choć w historii nie najlepiej zapisane, Opa
łińslci, mianując jednocześnie emisariusza Stanisława Leszczyńskiego pułkownikiem. W ten 
sposób jeden z moich stryjecznych pradziadków dostał się w latach 80. ubiegłego stulecia do 
wiedeńskiej operetki o polskim temacie. Nie było to jednak „w smak" moim antenatom i kro
nikarz rodu Maurycy Dzieduszycki, w jednym z listów do mego dziadka Wojciecha, pisał: 

„Drogi Tuniu! Jak będziesz miał wolny wieczór. pójdź do „Theater an der Wien"', gdzie grają 
„Bettelstudenta". Byłem na tym przedstawieniu i podśpiewywałem sobie melodie pana 
Miłlbckera i ubawiłbym się setn ie z poprzekręcanych przez panów librecistów wszelakich 
wydarzeń historycznych, gdyby nie fakt, że owi bezczelni dowcipn isie umieścili w akcji, 
jako jedną z głównych person, naszego przodka, Adama Dzieduszyckiego. dzielnego 
emisariusza króla Leszczyńskiego, nadając mu na dodatek obce imię i nazwisko! „.„ 

Tyle saga rodzinna, co nie przeszkadza mi ubawić się setnie z przygód mego 
spostponowanego przez panów Zella i Genee stryjecznego pradziadka, oglądając jedną z 
najpiękniejszych operetek wiedeńskich „Student żebrak'· . 

Wojciech Hrabia Dzieduszycki 
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dyrektor naczelny i artystyczny 
Marek Rostecki 

z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 
Władysława Koba 
kierownik muzyczny 

Maria Oraczewska-Skorek 
dyrygenci 

Maria Oraczewska-Skorek, Bogusława Orzechowska, 
Mieczysław Nowakowski*, Alan Urbanek 

główny reżyser 

Jacek Bunsch 
koordynator pracy artystycznej 

Elżbieta Dąbrowska 
kierownik działu organizacji widowpi i obsługi widzów 

Grażyna Lisiecka-Słesak 
kierownik działu wydawnictw i reklamy 

Iza Rylska 
inspicjenci 

Jolanta Kawalec, Wojciech Kupczyński 
bibliotekarz nutowy 

Andrzej Wierzbiński 
pedagog dis ruchu scenicznego 

Alicja Szeska 
pedagog wokalistów 

Felicja Jagodzińska 
korepetytorzy 

Andrzej Gąsieniec, Wiesław Gawałek 
Soliści: 

Elżbieta Bruź-Misiewicz, Maria Cielewicz-Gisicz*, Elżbieta Cieśławska, 
Anna Dębska-Molenda, Janina Garbińska-Budzińska*, Ewa Kłaniecka, 

Elżbieta Kłosińska, Jolanta Kremer, Alicja Sagadyn-Baranowicz, 
Iwona Stankiewicz, Małgorzata Szeptycka, Ewa Szydło, 

Wiesława Wawrzyniak, Dorota Worożbicka, Maria Zygmaniak-Lesiak, 
Mirosław Bednarek*, Andrzej Gaiła*, Wiesław Gawałek, Grzegorz 
Hołówko-Sawin*,Tomasz Huk, Tomasz Janczak, Andrzej Kalinin*, 

Edward Kalisz, Ryszard Kłaniecki, Robert Kowalski, Marian Ogorzelec, 
Mirosław Owczarek, Krzysztof Pajączkowski, Zbigniew Sass, 

Zdzisław Skorek*, Stanisław Stelmaszek*, Tomasz Sztonyk, Marek Szydło, 
Henryk Teichert*, Wojciech Ziembolewski 

kierownik chóru 
Bogusława Orzechowska 

korepetytor - Wiesław Gawałek 
inspektor chóru - Tadeusz Gudzio 

Chór: 
Jolanta Demków, Elżbieta Hawrylczak, Marta Kasek, Anna Kłak, 

Regina Rzeczkowska, Małgorzata Sobańska, Daria Sobin, Monika Stępień, 
Jolanta Szczęsna, Anna Tabaczek, Monika Taras, Anna Wajn, 

Julita Woźniak, Daniela Zielińska, Ewa Żurakowska, Wojciech Bryll, 
Witołd Grochowski, Tadeusz Gudzio, Piotr Jaroński, Zbigniew Kośnicki, 

Grzegorz Piątek, Bogdan Ryncarz, Jarosław Zalewski 
Zespól baletowy: 

kierownik baletu 
Waldemar Staszewski 

pedagog baletu - Giwi Abesadze 
korepetytor - Jerzy Wąsowicz 

inspektor baletu - Justyna Rymwid-Mickiewicz 
Soliści: 

Alla Abesadze, Beata Kajdana, Anna Krych, Dagmara Roszko, Giwi Abesadze, 
Norbert Pies, Waldemar Staszewski, Włodzimierz Zagozda, Piotr Zgondek 

Koryf~je: 
Maja Abesadze, Kamila Bryzek, Agata Czyżewska, Alina Łubińska , 
Izabela Przepiórska, Justyna Rymwid-Mickiewicz, Anna Staszewska, 
Mirosława Stocka, Ewa Urban, Jacek Gębura, Janusz ldzkiewicz, 

Andrzej Klag, Dariusz Psyk, Maciej Tuz, Tomasz Wójcik 

~'współpraca 

• 

Zespół orkiestry 
inspektor orkiestry 
Renata Schubert 

I skrzypce 
Edward Mirek - koncertmistrz 

Urszula Maćkowska, Tomasz Kolbuszewski, Tomasz Kuzio, Ewa Kuzio, 
Danuta Fąfara, Anna Urbanek 

li skrzypce 
Grzegorz Kasperski - z-ca koncertmistrza 

Henryka Rolska, Jarosław Górniak, Barbara Moryson, Krystyna Ślęzak, 
Dorota Michalczak 

altówki: 
Wiktor Wojciechowski, Ireneusz Kuś, Świetła Kołosz 

wiolonczele: 
Konrad Kożuszek - z-ca koncertmistrza 

Mirosława Lignarska, Dorota Nowak, Małgorzata Kobiela 
kontrabasy: Henryk Szymecki, Piotr Woroniecki 

fortepian - Andrzej Gisicz 
flety: 

Renata Schubert, Joanna Wagner, Piotr Głosz 
oboje: 

Mirosława Pajączkowska, Renata Więcłewska, Mariusz Nowak 
klarnety: 

Barbara Baran, Maciej Chrobak, Witołd Doroba 
fagoty: 

· Piotr Baran, Andrzej Fiutek 
trąbki: 

Mirosław Siodłowski, Mirosław Marcisz, Grzegorz Maliniak 
waltornie: 

Ryszard Kurzak - z-ca koncertmistrza 
Henryk Lis, Robert Matczak, Zbigniew Wasik 

puzony: 
Leonard Ciosiński, Wacław Kopa 

perkusja: 
Andrzej Waloszczyk, Jan Kamisiński, Marek Tomczyk 

kierownik działu administracyjnego - Teresa Sobczak 
koordynator działu technicznego - Mirosław O~trowski 

kierownictwo sceny - Wiesław Hutnik, Ryszard Zurakowski 
kierownik pracowni krawieckiej damskiej - Stanisława Zalewska 

kierownik pracowni krawieckiej męskiej - Jan Hetmanowski 
kierownik pracowni perukarskiej - Janina Kon,iorowska 

kierownik pracowni realizacji światła - Ryszard Zurakowski 
kierownik pracowni stolarskiej - Stefan Łoziński 

kostiumeria - Zofia Starzyk 
tapicer - Jan Gudra 

rekwizytor - Marek Iwanaszko 

Wydawca - Teatr Muzyczny - Operetka Wrocławska 
zdjęcia - Krzysztof Bandurek 

redakcja - Iza Rylska 

opracowanie graficzne, skład komputerowy - studio DTP COłVJ 
Zdjęcia wykorty\lanc" programie po.:hodz.ą 1 premiery .. Bcttch1udcnrn·· w Holandii. 

Piotr Zgondek. A1111a Krych, Norbert Pies 
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