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PRODUKCJA 

Marcin Perzyna 

Prawnik - absol went Uniwersytetu Gdańskiego, 
muzyk, menedżer konce11owy, organizator tras 
koncertowych i festiwali, na stałe współpracuje 
z Marylą Rodowicz. Dyrektor festiwalu zgło

szonego do Księgi Rekordów Guinessa w kate
gorii najdłuższego wydarzenia muzycznego non
-stop. Autor scenarius7y muscialowyc h. Reży 

serował własne spektakle na scenic Bałtyckie
go Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Obec
nie zastępca dyrektora naczelnego do spraw 
prawnych i finansowych Teatru Muzycznego 
ROMA. 

PUBLIC RELATIONS I CORPORATE SPONSORSHIP 

Joanna Tucholska 

Absolwentka SGGW i SGH. Dzienn ikarz pra
sowy, th1mac7. , men ed że r kultury. Przez ostat
nie 7 lat - Public Relations Warszawski ej Ope
ry Kameralnej Stypen dystka narodowych in 
stywcj 1 kul tura ln ych kra_1 ów UE, autorka II C7 -
nyc h publikacj t /. 1.ahL·su z ar ząd 7arn a kultur <! 
1 sponsoringu. Obecn ie z a s i ~pca dyrektora 
nac1.<.:lnc gc1 do spraw Public Relat ions Teatru 
1 !uzycznego RO MA . Znak Zodiaku - Lew, 
hobby - muzyka ba roku. 

WYWIAD Z WOJCIECHEM KĘPCZYŃSKIM 
DYREKTORFM TEATR U MUZYCZN EGO ROMA W WARSZA WIE 

RED: 
Niedawne objęcie przez pana 
dyrekcji Teatru Muzycznego 
ROMA wywołało tyleż kon
trowersji, co nadziei. Obec
nie wydaje się, że ma panwię
cej przeciwników niż zwolen
ników w swojej wizji teatru. 

W.K.: 
Nikt nie przeprowadzał na ten 
temat badań statystycznych. Ja 
natomiast, codziennie otrzymu
je dowody poparcia mojej l111ii 
repertuarowej. W śród tych gło
sów wiele pochodzi od ludzi 
wybitnych, artystów, publicy
stów, polityków. Wszyscy wy
rażają wspomnianą wyżej na
dziej ę , ż e tym razem uda się 
zreformować ten teatr, wzbo
gacając repertuar klasyczny 
o to, co w dzisiejszym teatrze 
muzycznym najwartościowsze 
tak w Polsce, jak i na świecie. 

Oponenci przypisują panu 
dążenie do zburzenia utwier
dzonej sukcesami klasycznej 
tradycji tej sceny. Twierdzą 
ponadto, że fascynują pana 
musicale, a operetek po pro
stu pan nie lubi. 

To nie tak. Rzecz jasna kocham 
musicale, ale moją fascynacją 
Jest nade wszystko nowocze
sny teatr muzyczny. Nowocze
sność w tej dziedzinie, nie po
lega zaś na samym doborze re
pertuaru, lecz przede wszyst
kim na sposobie jego preze n
tacji. A wi ęc między innymi na 
wszechstronności i perfekcji 
warsztatowej , czasem niemal 
graniczącej z c, rkiem oraz na 
umiejętnym wykorzystaniu te
go czym obdarowała nas 
współczesna technika. I naj
ważni ejsze : na uświadomieniu 
sobie. że teatr muzyczny nie 
jest zawi eszony w próżni, Że 
istnicje na styku codz i e nności 
oraz aktualnych prądów inte
lektualnych i artystycznych. 
W przeciwnym razi e zamienia 

się on w muzeum. 
A co do tradycji tej sceny, _to 
przecież nie grywano na meJ 
wyłącznie klasyki operetkowej. 
Wystarczy przypomnieć znako
mite lata dyrekcji pani Stanisła
wy Stanisławskiej. Wtedy wła
śnie zaczęto wystawiać tu świa
towe musicale, takie jak „Czło
wiek z La Manchy": czy „The 
Music Man". W tym okresie 
klasvka i nowoczesność znako
micie si~ uzupełniały. Podobne 
tendencje, choć na krótko poja
wiły s ię za dyrekcji Jana Szur
micja. Tak czy owak, moim za
mierzeniem jest powrót do tam
tych tradycji sprzed ćwierć wie
ku, oczywiście, z pełną świado
mością tego, że mamy koniec 
lat 90. 

Co się wydarzyło od tamtego cza
su? 

Operetka, jak to klasyka, stała 
się jeszcze bardziej klasyczna, 
zaś musical wyewoluował na 
najpopularniejszy gatunek te
atralny naszych czasów. Ponad
to oba te rodzaje teatru, choć 
przecież spokrewnione, zacz~ły 
się od siebie bardzo różnić. 

Na czym polegają te różnice? 

Jest ich wiele, ale przede wszyst
kim, musical tworzony współ
cześnie przyswoił sobie nowo
czesne techniki wokalne, wspo
magane wyspecjalizowanym 
sprzętem nagłośniającym. Zmie
niły się też sposób i tempo nar
rac1i , co zostało niejako wymu
szone przez nową, „obrazkową" 
wrażliwość popularnego odbior
cy, ukształtowaną przez telewi
zj ę . Wreszcie, wzrosły wymaga
nia w stosunku do wykonaw
ców. Do przeszłości odszedł ści
sły podział na solistów, chór i ba
let. We współczesnym teatrze ar
tysta musi być wszechstronny. 

Klasyka jednak rządzi się 
swoimi prawami. Trudno 

wymagać od śpiewaka ope
rującego tradycyjną techni
ką wokalną by w trakcie arii 
robił, na przykład szpagat 
w powietrzu. 

Mógłbym się znowu komuś 
narazić i trochę żartem zapy
tać: A czemuż by nie, jeśli by
ło by to uzasadnione teatral
nie? Jednak w istocie takiej 
konieczności nie ma. Jest 
wciąż publiczność wierna sta
rej dobrej operetce. Problem 
polega na tym, że jest również 
publiczność pragnąca oglądać 
nowoczesne musicale. Jest to 
publiczność, która czuje, że 
pod tym względem Warszawa 
jeszcze ciągle, z trudem „mie
ści się w Europie". Myślę, że 
czas to zmienić. 

Pozostaje pytanie, jak tego 
dokonać? 

Trudno mówić tu o szczegó
łach. Ja w każdym razie wie
rzę, że w murach ROMY mo
gą mieszkać obok siebie, nowo
czesny musical i klasyka ope
retki , tworząc tym samym teatr 
muzyczny na miarę europejskiej 
stolicy końca XX wieku. 

Życzymy powodzenia. Dzię
kujemy za rozmowę. 

ro zmml'ia/ Andr:<'} Ozi; a 
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Szanowni Państwo, 

Jako mecenas i sponsor wielu znaczących imprez artystycznych, 
takich Jak „Warszawska Jesień", Konkurs Chopinowski, przegląd 
twórczości Krzysztofa Kieślowskiego czy VIII Festiwal Mozartow
ski cieszy nas, że ponownie możemy przyczynić się do promo 
wania kultury. 
Tym razem jest to znany musical George'a Gershwina „Crazy 
for you". 

W imieniu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Nationale-Neder
landen Polska S.A., chcielibyśmy zaprosić do obejrzenia tego 
przedstawienia, które - mamy nadzieję - dostarczy Państwu 
wielu miłych chwil. 

R. John Wylie 
Prezes Zarządu 

/\I ~ l- / . .//, 
Towar ystwo Ubezpieczeń na Życie 
Nationale-Nederlanden Polska S.A. 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Nationale-Nederlanden Polska S.A. koncentruje się 
przede wszystkim na indywidualnych potrzebach każdego ze swoich klientów. Nationale
Nederlanden wspiera 150-letnia tradycja i światowa potęga finansowa Grupy ING, której 
jest częścią. 

Ladies and Gentlemen, 

As patrons and sponsors of many significant cultural events such as „Warszawska 
Jesień", Chopin's Competition, Review of Krzysztof Kieślowski's films and the VIII Mozart 
Festival we are proud to be, once again, supporting the promotion of culture. 
This time it is a well known musical „Crazy for you" by George Gershwin. 

Therefore, on behalf of Nationale-Nederlanden Polska S.A. Life lnsurance Company, we 
would like to invite you to this very special performance, which we hope you will find 
enjoyable. 

R. John Wylie 
General Manager 

!/ fL !v17!. 
Nationale-Nederlanden Polska S.A. 
Life lnsurance Company 

Nationale-Nederlanden Polska S.A. Life lnsurance Company concentrates on the needs 
of its individual and corporate clients. Nationale-Nederlanden is supported by the 
150-year tradition and financial strength of the ING Group, of which Nationale-Nederlanden 
forms a part. 
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Twojej wrażliwej skórze 
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ALGAVIT Q 10 dla kobiet, które pragną wiele„. i więcej„. 

Preparaty l1n11 ALGAVIT QI O oraz wielu innych marek p1elęgnacy1nych i pe1iumeryjnych mogą Państwo kupić 
w sklepie firmowym ~ I l::R-" R GR ES War5Zi!Wa, ul. Piękna 11 . tel. 628 54 68. 

GERSHWIN WIECZNIE MŁODY 

Lata dwudzieste i trzydzieste. to w ame
rykai1skiej muzyce rozrywkowej okres 
niebywałego rozkwitu. Tworzą wtedy 
naj\\ · ięksi mistrzowie piosenki, którzy -
wszyscy bez wyjątku - z powodzeniem 
szukają laurów w teatrze mu zycznym: 
Jerome Kem (Show Boat), Irving Ber
i in (Annie ge1 _vour gun J. Cole Porter 
(Kiss me Kate), Richard Rodgers ( Okla
homa) i naj wybitniejs1.y z nich George 
Gershwin. Jego uzdolnienia graniczy ły 

z genialnośc ią. a jego ambicje znacznie 
przekraczały to, co zwykło się określać 
mianem muzyki lekkiej (opera Porgy and 
Bess, utwory symfoniczne). Nie na dar
mo znakomity kompozytor następnej ge
ne racji. Leonard Bernstein, wyraz ił się 

o nim: Nie sąd;.ę, użeby 1wsw plunetu 
od czasóH' Czajkowskiego nosi/u bur
d;.iej utulcntowunego nw5rcę melodii. niż 
Gershwin. Na nieszczęście ten fenomen 
muzyczny zmarł tak bardzo, tak rozpacz
li wie młodo, że można tyl ko wyobraz ić 

sobie, kim mógłby się stać, gdyby i.ył 

itak długo, jak jego brat Ira. znakomity 
autor tekstó w gershwinowskich piose
nek. który przeżył George'a o blisko pół 
wieku. 

Gershwin stworzył bez liku piosenek 
o randze „evergreenów", w tym kilka
dziesiąt do spektakli teatral n, eh. Działo 
s ię to w epoce, kiedy nie wykształcił się 

jeszcze nowoczesny amerykai1ski musi
cal, operetkę zaś zastąpiła sensowniejsza 
od niej, choć nadal dość cherlawa ko
media mu zyczna. Po scenie nie snuły się 
już wielkie księżne, caryce i Maritzc, ale 
libretta dal ekie wciąż były od dramatur
gicznej konsekwencji (Jedyny wyjątek 

stanowiła świetna gershwinowska kome
d ia Of Thcc I Sing - w polskiej wersji 
L 011C1 dla Pre:.vdenta - której libretto 
otrzymało pre sti żową nagrodę Pulitzera). 
A le w ogromnej większości tandetne fa
bułki - zwłas zcza w zestawieniu z nie-

śmiertelnymi przebojami Gershwina -
uniemożliwiały wznowienie sztuk w ich 
pierwotnej postaci. Tak więc ocalenia 
tych skarbów muzycznej inwencji szu
kać należało w nowych, odpowiadają
cych dzisiejszym potrzebom librettach. 

To, co zrobił dla muzy ki Gershwina 
Ken Ludwig w montażu Cnr:.v for you, 
to naprawdę rewelacja broadwayowskie
go sezonu 1992 - 93. Z komedyjki Girl 
crazy (grano ją kiedyś u nas w przekła
dzie J. M inkiewicza i moim pt. Szalo
na d::)cH'C':.,)'lla, bądź Dzicwc:._vna .1zcry~ 
fa) nie pozostało prawie nic - i nie wi
dzę powodu do żalu. Wersja Ludwiga 
ma wszelkie cechy fachowej roboty i da
je ogromne pole do popisu reżyserowi, 

choreografowi i wykonawcom. Podpisu
ję się oburącz pod tym, co na temat Cro
zy for you napisał najsurowszy / nowo
jorskich krytyków, Frank Rich („New 
York Times"): „Kiedy przyszli history
cy będą będą chcieli wskazać dokładny 
moment wyrwania napowrót przez 
Broadway Anglikom musicalu, uznają, 
że rewolucja dokonała się ubiegłego wie
czo ru. Wystrzat nastąpił na scenie Shu
bert Theater, gdzie żywiołowo zabawny 
spektakl Cra:.v for yuu odkorkował kla
syczną wybuchową mieszankę muzyki, 
śmiechu, tai1ca, sentymentu i zawodo
wego mistrzostwa amerykai1skiego mu
sicalu, ze świeżością i wiarą w siebie 
rzadko oglądaną w e r.asie dekady Ko
tów ... " 
Świat obchod1ił - i nadal obchodzi -

stulecie urodzin Georga Gershwina. My
ślę, że wystawienie Cruzy for you jest 
doskonałą formą uczc zenia przez teatr 
muzyc zny jednego z gigantów muzyki 
koi1czącego się stulecia, którego sława 
bynajmniej się z tym stul ec iem nie ko11-
czy . 

Antoni Marianowicz 
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Poiły Baker 
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Bobby Child 
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Eugenie Fodor 
Tadeusz Woszczyński * Wojciech Wróblewski 

Perkins 
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Patsy 

'\1itzi 
Sheila 
Susie 
Louise 
Betsy 
Margie 
Vera 
Elaine 
Mary 

Agnieszka Brariska 
Magd;i Gruziel 
Kasia L iska 
,\ gnies/ ka J:n osl'yiiska 
Olga GcrysLcwska 
Monika KasLcws ka 
Oli wia Kukułka 
K:1sia Ol szko 
Monika Połom 
Anna Popowicz 
Lidia Kucharczyk 

MISTRZOWIE RYTMÓW DEADROCK 
Pete 
1Vlingo 
Sam 
Billy 
Custus 
Moose 
Wyatt 
Bud 
Jimmy 
Harry 
David 

Krzysztof Cybiriski 
.l ;rn Bzdawka 
Jarek Janikowski 
Dariusz LC\\ andowsk i 
Grzegorz Pierczy1\s ki 
Jacek Szmydyngicr 
Krzysztor Adamski 
Michał Chamera 
Paweł Strymifiski 
Bartosz Figurski 
Sebastian Gonciarz 

Patrycja Bac hora 
Agnies7ka Hckicrt 

Agnieszka Mali szewska 
Agnieszka Paw łmvska 

.J oa nna W i śniewska 

l:kJt<i Kulik 
Anna Cłu c h owska 

IV!agda Guzek 
Natasza Bian,!l:l 

Mnłgorn1ta Dzbuk 
Dorota Krupska - 1 arloch 

kontrabas Jerzy Kalusz kiew icz 

Roma n Zbicnicwski 
Mariusz Karpiriski 

Tomasz Narloch 
Michał Wotk - Karaczcwski 

Tomasz Szostek 

ZESPÓŁ WOKALNY „FIYE LINES" W SKŁADZIE: 
Ewa Wlazłowska 

Marzena AJ Zert-Lauks 
.A gata Warda 
Agnie sz ka Pi otrowska 

Piotr Ha_iduk 
Adam Krylik 

Krzysztof Pietrzak 
Pi otr Gogol 



WYKONAWCY 

Basia Melzer 
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J.:Vcl\.! W .;/;h ic ' tucli1.1w W I' \\ S' [ \\ \\ :irv: ll' Il' L <l 

graJ ' filmie A!l/.IJ..umdu. " 1\li.1 11-- 11 i .V!olgor;a
l ; , , Pr.I/ \\. :...l'n~1lu Pol!, runit :"1' 11· ogniu . l<.l1k ltJ1 '9 

111 nic t> li.n dypl<•n 11 l'\\ -Sl 10.111 11· d::in i t1 ·gotl11i11 
- ' p1.·l.t:il.I d)11ło111ll\\ y ll\'ili1cy sl.b tl:mka p11i-cnck 13..:
.1t lnnll i He:i111i('11111· 1/_ie /o '!!· \\' itkacegt11 T<' tal.
ie Il i na!-!f<1tb na l'r1cglad11c l'J<N'llk i Ak or, l.1e1 1\1.' 

Wn1d.m iu 1 po -1<11.:k pr:u:y " l c:11r1c Rampa . l'opu
l:imci'c '"nxl td:wid;n\\ 1doh~ f d11ck1 nili li' sena lu 
W lahirrn ·ie. 7.ag1:il t<·i ' liłm1c l':isik ll" 'k1egn 
Kroi/ Od kilku l:J t "" i.11;1r1y / fra trem l3ull11 - 11 11111-

, ,c,du lvfetru 1.1gr:d gli11111:i rnk . Wrtl'pll.J'IC JU/ w Buf
iu . /lJ >!ra ł 11 lilrn<c !f/otlc 11 ·1 /k i 1 S: ros. \\ Jl\u'<..:.du 
J1i::1/ i c111/m1·m · 1ilw:c ,1111;11 11 · tcch11ikolor;l' 
L.a~T~d ruk F:.ir:a.>ll:J. f\ L..1 11 ~ 1 -,. \ \ oi m ~lmc 1 c- li c1.m.: ~Dn

f..'.t:n), prugr;m1 y L':-- lraJu\\ .... . \\. JdV\\. l~~a l'l r<t/ dv• ic v.. } danL.: 
pl ' t} Darek Kordek i }\ •/ko 'i('/i. 

WYKONAWCY 

Ah,;0lwcnt Wnr;,z;m sk1c:j P\\ S r. Ta tica u c-zy ł . ii; w Szko
le \V,1bl no-Tanec711ej w Koszi;cin ic i 11- Prawe, pod kie
run kiem 1\ yhit11cg,1 pro le~o r.i . rranla Ta\1 'In Jc·l!o spek 
takl J ypl1>111011·y PW T 1 9 ~-t r. w re;7vscri i . Sm:c kc
kicgo pt. 'Lk ::.ucho\\'Wl ie był wycbi"l.cn icm any:tycz
nym rciku. ( ir~1 no go \\' 11 ar~1.awski nt tc:it rzc Ateneum, 
:1 oJ ruk u 19."7 11 1cu1 rze Rarnpu, kt,)1\:go Z<Jstal glów
nym chor·engrurcm. Tu z Jego ch11rcogra fi i1 pow,ta ły tak ie 
pt7cd.-1awieni.1 jak Cuh(fn:tro . S11 ·eet F!fiies. C::.en rn 
m· srolic::.ek i Mu::._1·koternpio. Wspól pr:H::owa ł z f\11-
J 17cjcm \\ ' a_1dą . Erw inem Axerem, Wojciechem Mlyna r
sk im„ Poczqtck przy,1 :LLnr z J :mu~L.cm Stukł o::.:1 dała pra
ca m d przcJ staw 11.: niain i Brel. Ile/I/ur , \VYsocki. Kil
i..al\ rntn ic gra] 11 lil mic (m. in. ghi\\na rola " lilm 1c K1: 1u-
1..:go Nmn .!ork. c::.wurta rmw. l:3uga,1sk icgu Gmc::.c 
i (1~ t alll io - S::_!Os Olai :-t L uha.sl.l.~nko ). Krytvt.. a obdaro-
11 a ła :ll1 ystę _ ag rud:1 im . t. Wyspi:uisk icgo. \\' 1990 ro-

Ja1111 s-;. Józefowic-;. ku ou-zymał od m 1du : 1111 eryk:.iń sk 1cg11 stypendium - st:i z 
dhi ch11rcugrafo" L. calcg0 ~" t : \t ~ . Pucz rr1k pn1wnd1 i I 

1:aj l,'c ia t:11,1rec)gra iia nc w Berlin ie Zachodn im Z; un i ~1r ;1re:1li1owa11ia musica lu n ludt tach jego p -
kl1l!!n1:1 doCLcka l Sil' rL·al11acji. T,·111a1cm s1ala ' ii; -;z1u l\a i\g:ll ) 1 Many ny M1kl:1vc1\,k ich pt. Mt>
/ro . Mu1yki; ~knmpono1\id J . t !\hm Sarn nal1 1111;1st 't\'tlf7\ I 1cspó l f!.letru, 1..;1 który 'L UJ ' " \' 
odpowictl/ ialny. Przcdstaw icni l' by łt) pie1w,L;i 11 !w,turi i pnlsk icgo powoJcnnc~o teatru produkc_1q 
pt)'Watm). prc1rner:i odbyb sii; w J 9LJ I roku, a hro:1d11 ay 'o11·,1.;a pn:1111era miała miej. cc ruk 
pó?n iej. Mu;,ica l ten ,;ia ł ,i i; „l\ ul tcl\\ym" \1 yJa rLc nic111 lc'atrah1) 111. 1lag icm111i ,1:ily ~ii; rówrn ·i 
pm:d~ ta11 r.:ni a M:.igdy Urlll:r / ,1 ..:g 1 c hl1rcog 1 ·:1li ~ ! (Zi111y ~o ! . Big Zhip, lim1•. Zhi.~u ~o / ) . Dz1c
kn1 Józ1: ru1, io..;1 J'"a r(111111cL chorc,1gra ii ~1 11 , t tuk:i t: h Mein K11111et: \Vdow\'. Kulm.~ Fuwli1t11 , 
Po~egnunie jesit>ni urat Wi/11 ·e11 11· Wi 'dniu i J)y/mk w Te l Awie1 _ opera /lulka w I ·a t17c 
Nar doll'ylll. Zrob ił . /c rcg cic. z:1cych sic; <>gromn:1 popubrnośc 111 spektakli db teatru tudio Bul~ 

fo. Na 1 ') l' r1:cg l:;tdf ic 1'1oscnk1 Al\ t0rsk1eJ we Wrnclaw iu Kapit uł :1 nagrod~ irn . /\ . l3anli111cgo przy-

1mła dypl ,1 m lllhtr/11\\'ski. nagrodc; ,-;1 ruk 1998 J : 11H1~1011 i JóLcfo\\'ic;ow 1. :rn1orow1 A1e11·0 i spck-
1:1k lt mt11yc111ych 1n::: tli 1ow~nyd1 11 11:ir -1:1\\sl\11 n Tcat17e B11IT<>. ..: hnrc11gr;.tf( wi i pcd:1gogowi. 

K1111orn7cc. l Jr 1d11! !; I · w Kr:1kPw1c 11 1966 n J.. u. Jev ·1c Ji.1k ,1 uc:Lc 1'1 
klasy 111atural11 L'J 11v~p ic11al '>Obic Ili 11agn1d.; na tudc nckim fc,łi \\'al u 

i' ioscnk1 w Krakowie i 01I7y 111 :1ł rocme slypcndium im. Wo11ka 13c llo
na. I lJl) (J rok pr1yn1<-lsl dyp lt1111 \\ l\ rJt..Lm skicj PWST W 'pekt:1kl u dy

plo111owym Kni/ hu 11 1°\;',1 J. ' tuh1a zagr<d r li; t>tt dow:1 Od 1990 
wk u zw iqzany j c~ t / Te~1trc·m '-ln1\~ m Hanus/ l\ icw iua w \' :.tf'>Zi.IWll'. 
V\ l 9% r1ik11 ~lówn a r( Jl :1 w nic 111i"L" 1'0J\!l.)<.:Lny111 -;pek t:i klu Polc11/ieh
chc11 w L unchu. [),1ukrn1nic l\') r(1i n1(1ny na P rzcg l ąJ1 i c Piosenki i..
tor~k i cJ \ \C V.roclawiu ( j l)IJ I. J l)l)] J_ Zrcali:to\\'a ł cvkl programów po
,·tyckich db l\'P L wł a' n~1 111u1ylq , do 1\ 1crvy L11y L1psk1ej i Wi , la
wy . '1y111bor~k i c'j. Ma na 'wo irn knncic rol<: l'.a ri1w110 tea tr:Jlnc?. j:lk fil-
111011•e . \\' grudniu 1 <) C)8 rok u "ytlal pl ) t.,: z pio, c:nka111 i Pao lo C\ irnc Julian M ere 
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UL~ skała dyplom LiL-crnn j\ h.lZ)'CmL·gn we \Vro...~llWH I. Cl na:-:t('pnic wydz,iału aktorskic~o 

w,·;.V-~i Szkoły Teatralnej w Kr.lkowie. k;ą,czc jak,, studentk;i uzvskała mgrn<lo,: na Kon
kLu>ic Pios.:.i1ki Pio:.;cnbw Stucknckich i nawi:vała wspóli:1c.;· z Pi"niq pod Bar.inami. 
~biutO\\"dla w T.::atrze P~lskirn w Pomaniu. rl' lą Abigcil w C:ormmirnch : Su/em. 
'la tC:;n"odu w Opolu " 197:' roku " ') 'l"cwala nagrcxi,, w konklus ie !mo7Jre/ucje. en 
LllOWUC(l\1 ; 1ło prop<VVCJ! ;U1g;Vl.I w T cat1ze Rnzmaitoi.ci w Wars7~rn1c . gdzie debiLHow·.c
ła w M!:'l'ci, c::rli mx/eąi/ :. 1111 -.d.:ą B. Okudżawv . Z tgnlla 111. in. Mi1i:ui1 w HuppY 
end B. Brechta ·, Król0\1',1 Kier w .Alicji'" Krainie C:1.m)1~-. 7 .. a vacg,ilnte w<tY1i:1 u\\a
La mię Leokadii Rcckhig" Mahugonnr Bn::chta. 'uk0-'S..-uni były ~lki_c mb matki w .~/11-
hie Gun1browic&1, udt1ał w Ninh 110 /Y/ko ::{lkHilnąjuhlonie .-\. O,ieckicj. Praca" Te
ab7.c: Aten<:Lml prq niosla inne zi1aczące rok: Pani Pit'<:hwn " Oper::,e ::11 rr:y gros;.e 
B. Brechta, Kulki w Krnmosie v,;. Gombrowicza. Oberżystki w K11h11si11 Fuwli.1:ci!:' D. 

Krystyna Tkacz Diderota a ostauiio " Opem Gramie. Aktorka moi:c si>; pocłmoil ić udzialcm " . \\idu 

p1Y-'.'l.łsta"·icniach kabaretowych ( m in. BoY, Dy111nr). GoScinnie wystqJow;tla w Tcau·1.e :\h izycz11y111 w Gdyni, gd,1jc gr.1-
b w nm, icalu Kulx1rel w rei .. J. Stuhrn. W jc:i dorobku :irtyst1 czm111 n1ajduje s i~ około 50 ról lilrno" Ych. w lihrnch Lt

kich i<lk ()h\·'ll'i//e/ Pi.1:c:.rk. Bal na dworrn w Kol11.1:):wh. f>i.rn k.1ir;::.rff. Ucie1 ·:):0 ;: kinu Wo/nm:c'. OdH·i!:'ri; 
mni~ H'!:' .\nie. Wy,t:1riła « wici u popularnych scri:ilach: Żvcie. Kamilo Kurllnlo. Zmiennin. Alrernut.rn:r 4. a tak
że w Tcanzc JV (811r::/i>1·e ::.rcic f..l!j:orkll , U\minh losu. Z.cgnu; lolff:):O. nagrodzo1m rola". 'JlCktaklu Brun:il
/o). A11vstka wiclokmu1ic bmła udtial w fostiwalach pinscnk1 w Opolu, w PrLcgb1dzic Piosenki Aklorskicj we Wrocławiu. 
l i.:.,nwal~ w OIY1rnic. W)"li'JXl"".Lła wkżc z "fasnymi r1xiLtl:m1i estradowymi. Własne reci tale aealizowala rónicż dla TV: 
Prolog:. demonami, Gorąc:):u (Uve). W drrxl:e /XXI wiurr. Junie chcę .1/Xll:, Kulinmie .111.r. Od 7 lat prowa
dzi pt7 .. cdmiot rioscnb w war>zawskiej Ak1demii I e.1n<Lłncj . 1 a stak zwi:v:u-1;i jc-,;t /. Tcatn::m Atcncw11 w W:uszawic. 

Studia wokn łne, podobnie jak filozoficzne. uk o1\CLvła w rodzinnym Krako
wie. Śp i c\\ała w Operze Krak o" ' ki c·j. 1wst,pnie Operetce Śh1skicj w Gliwi
cac h. Obecn ie pracuje w TcatrLe Muącznym ROMA w Warszawie. Obd:t 
rzona w.spa niałym głosem i utalentowana aktorsko w swoim bogatym do
robku anystycznym mam. in. główne role w Ksil( żnic::.ce Czardu .1,-.0, We
. wlej wdówce. Lemfrie NielOfi !:'rZll. w Czlmridu : Lo Manchr. M.1· 
Fuir Ladr Koncertowała tak że na scenach Wiekliej Brytanii . Niemiec , Fran 
CJi . Belg ii : Holandii. Wvst,powała w licznych programach telewizyjnych . tak 
.le w tea trach dr:11nat ycznyd1 ( 111.in . w TeatrLe Po>A·szcchnym w \Vars1awie) . 

Jolanta Mrotkówna 

Krystyna Starościk 

Jes t a bsol wc:n tką Studium Wokalno - Aktorskiego pri v Teat rze Muzycz 
nym w Gdyni. W łaś nie w Gd yni na rrzcs trzc ni pii;ciu lat zagrała w uko ł o 

15 premi erowyc h spektaklach , z Cl.ego wspom ni e ć tu.c ba choćby znau:1-
cc role " Skr;ypku nu duchu. Cz lowieku ; I.li-Munchy. Ml:' und 
Mv Girl, Wes r Sid!:' Sion', Le.1 Mi serll fJ/e.1 czy w Opa:e :u tr:v 
g 1:os~e. Zagrała tc7 główn«i k<lbicq roi\: w p o l sko-włoskiej film 1rnej 
we rsji opery Ro 5' 1niq:o Weksel 111ul~e 1 iski (rei . Frank de Quel!) .. \V Po
z naniu w c iągu jednego scLo nu a rt ys ty.:z nc"o rokaza la swoj e możliwo
śc i woka lno - aktorskie w ; upe łni c odm ienn ym repertuarze - zagra ła 

w Bu/u w Savoyu . Weso!Pj wdówce i Hrub ini !:' Muri:.1-. Od l<J l!4 
rok u zw i ązan a j es t L teatrem Syrena . gdzie za g ra ł a 15 pn.: 111i er. m . in . 
g łówną ro l ę w Ludożercach . w Roz/ws ::. nej d: ieH ·c:yn ie . Bra ł a ud1.ial 

w benefisach J. St , powsk icgo. I. Kwia tkowskiej i' H. Bieli ck iej . Ten osrntni bcnclls zaprowadz ił j ą 
za ocean. Dz icci 1= ca wid ownia / pew n ośc ią rozpozna jej g ło s z dubbin gów m. in . do filmów Kri!! 
Lew, Goofi 1111 wuklHjuch czy Mula Sv/'!:'nka. 

WYKONAWCY 

Nr1 stak zw i ązana jest z Teatrem Powszechnym w Warszawie. w którym de
biutowa ła (Sen nocy lerniej) będąc jeszcze studen t ką trzec iego roku PWST 
w \\ 'arszawie. Jest nic tylko absolwentką PWST. ukończyła szkołę muzycz
na w klasie skrzyptec oraz podstawow:i szkolę baletow:\. Nagrodę przyn i os ł 

j ej udzi a ł '" Przeg l ądz ie Piosenki Aktorskiej we Wrocław iu. Spo ś ród wic iu 
ról. jakie znajdują si9 w jej dorobku a11 ys tyczny 111. na szc zególną uwag, za
sługuj ą te nagrodzone Anie li w .~l11hach panieiiskich w reż . . Łapi c k ie 
go, Chns w Ta1icach w Ballrbeag . Trudno. nic przypomnieć spektakli Na 
s::.kle 111alowane. Panno Tut/i - P111/i . Szeroka publiczność mogla podzi
w iać JCj kreacje [tktorskie w t ełcwiz,jnym Slomkowym kape/us::.u , Kramie 
z piose11/..u111i. h ::,eclz cylindrach czy tdenowd i Klan . 

Justyna Sie1iczyłlo 

Agnieszka Różwiska 

„Tr4y w jednym''. etyli aktorka, pio:;enkark::L fotomcxklka. Tr7.y lata temu ukoiiczy
ła Państwow:1 Szkołę Teatralną. Telcwizyj m1 i Filmową w Lodzi. Od tego czasu zwią
zana jest z Tcau·em \!o\\•y m w Poznaniu. Zagrał a Dziew Z)~1k, w Robeno Zuc
co, >J uw w Cwjce. Żon~ w Nie-boski1j kilmedii, Pcrditę w OprJ\\ ·ie.\ci ~i11w-
1ve1, Daisy w Mm~ynie do lic;!:'niu. ZagF<tla m. in. w Kroi/u \V. Pasikowskiego, 
Smac::;1.ego teleiviz.orku P. T ruiski . Szczuwo: J. Lomnickicgo. Zdobyła szereg ma
cu1cych nagród na różnego typu festi \\·alach. konkursach, pr.:egladach. \ spo111njj111y 
choćby nagrod~ za przebój trzydziestolec ia - Sopot I 993. nagrod; glÓ\\11ą na 16. Przc
gł<1dzic Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w 1995 roku. Rok pó/.rt iej uzy,kaJa Sty
pendium dla młodego twórcy pomańskicgo środowiska artystycznego. a już w J 998 
roku Medal 'Vlłodej Sztuk.i Miasta Pomanio1. Na stałe współpracuje z orkiestr.i Zbi
gniewa Górnego, wysl\:puje z rec italami na rozmaitych koncel1ach. W wolnych chwi
lach - jeśli je znajduje - jeździ konno, gra w golfa, teni,,;i, jó tvi 1w nartach, tańczy . 

Wai:;z;t\\ W! PWST ukrniczył /. ") n·,żnien iem w I %3 rokLL Karicnr at1)'Styc7n<J r07pocz
nał w Gdaiisku. glbc rr1c'7 3 Jata Z1\·i:tza11y był z T eatrcm Wybrzó:c. Grał na scenie Te
atrn "larodowcgo im. ():,1c1wy w Lublinie, później - w TcatrLC Ateneum w Warszawie . 
Jes ak"lon:m wszcchsuunnyrn, obdarmnyrn bogatym "11\'trLCm i cieka·Ml osobowością 
i nicZ\\yklc sk1u111n)~n Jego dombek <U1y,1ycwy to wiele znaczących ról, gło\\Tlie cha
raktc1 :tyc;nych (wspomnieć choćby 1agraną w wieku 22 lat roi\: 1-łaipagona w Skqpcu 
C7)' roll' w dyplomo":rn Wiec:or;-e trzech króli i spektaklach Teatru TVP). To także 
role bohaterów nagie-mych (np. Pozdn1 ~"· w Sonocie Kreutzerov,;.1·kie1). Ponad 50 ról 
ftlmowych„ to przede wszystkim role „amantów'', np. w Kardiogramie, Dyrektorach. 
czy lil111ie Prz;yfbice i kopturY. Pu:ygoda z musicalem malazta swój początek. gdy do 
śpiewania namóv.il go W<t'C.J\\~ki, a -więc od Bajek pana Pero. Oi=nic gra w 3 m1L,i
cal:1ch: !Vol Maciuś . Cyrw10 i rot, Everctta w Cra::yfor you. Sam przyznaje, i"' pa
uzy na swojc ;lktoi>'two musicalowe z „przymrużeniem oka" i nic jc>t wolny od ołxtw. Tadeusz Borowski 

Uko11uył Krakow:;ką PWST. Prac ę artystyczn:1 rozpoc zą ł w Teatrze Młodego 

Widza w Krakowie. Znany z ról w lil1rnch m. in. Kies lowskicgo, Barańs kie

go. Morgensterna. Zauskicgo (Dekalog, Niech c ię odleci mam, Je.Yli się 
odnajdziemy, Diva ksi(:.yce, Polska. Juto ). Ważnicj :;zc role teat ralne to 
m. in . : Jagiełło w Kolumboll'i!:' roc~nik 20 w Teatrze Powsz~c hn .. m, w 
Dor~)WOciu , Pier.Ycien iu i ró±r. 7 mniej kradnij nobl isty Dario fo w 
Teatrze Komedia, glówne role w O::.enk11 Gogola, Cylindrze Eduardo de 
Filippo w Teatrze Drnmatyunym w Elblagu. ostatnio Poczmi strz w Mart11ych 
Duszach w Teat rze Wspókze:;nym. Znany t. wiciu seriali oraz teatru TV ( gra ł 
m. in. w Wodell'i/u wars~cm·skim, Napacbe. Klinwtach, Sukce; ie . Spnlce 
rod~ in11ejJ. 
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Sławomir 017,echowski 

Andrzej Slabiak 

Ukończył Wyższą Szkołę Teatralną w Warszaw ie. Zdobył Grand Pri x. 
za ro lę na I Międzyszkolnym Przeg l ądzi e Szkół Teatralnych w Łodz i 

(Opera za trzy grosze). Jest aktorem Teatru Dramatycznego w 
Warszawie. Ma w swoim dorobku szereg ról teatralnych ( m. in. 
Czekając na Godota, Uciekla mi przepióreczka, Kandvdl, ok. 
80 ró l filmowych Sceny dziec ięce z życia prowincji , Cza rne 
słońca, Pożegnanie z Marią, Psy, Panna z mokrą glową , 
Archiwista, Ekstradycja 11, Odwiedź mnie we śnie, Kiler, 
13. Posterunek). W TVP widzieli śmy go m. in. w Don Kichocie, 
Kości w gardle, Śniadaniu do lóżka, Darmozjadzie Polskim. 

Kształc i! się w Krakowie w PWSM i PWST. Znaczące role śpicwa
ne: Javert w Les Miserables, Bill Sikes w Oliver, Oliver W T.M. 
u J. Gruzy w Gdyni. Dwukrotny laureat Festiwalu Piosenki Aktorskiej 
we Wrocławiu . Uzyskał stypendium Miasta Krakowa dla Młodych 
Twórców. Znaczące role dramatyczne : Gustaw - Konrad w D z.iadach 
( reż. M. Mokrowiecki), Bałandaszek w Oni (reż. J. Skotnicki) , Dzien
nikarz w Weselu ( reż. A. Hanuszk iewicz). Wyróżniony przez kry ty
kę za n aj l e pszą rolę męską w sezonie 1995/96 (Joach im Baltazar de 
Cam pos de Baleastadar w Sonacie Belzebuba, reż. J. Wemio). Śpie
wa piosenk i kompozytorów z „Piwnicy pod Baranami" (A. Zarycki, 
J.K. Pawluśkiewicz). Znany z seriali i Teatru TY. 

Abso lwe nt PWST w Warszawie. Karierę a rtys tycz ną rozpoczął w 
warszawskim Teatrze Narodowym, póżniej związany by ł z Teatrem 
na Woli , Ateneum i ponownie z zespołem Teatru Narodo wego. 
Współpracował również z Operetką Wa rszawską (rolad' Artagnana 
w musicalu Trzej Muszkieterowie). Za n aj ważniesze uważa role: 
Smierdi akowa w Braciach Karamazow, Jaśka w Weselu , 
Alfreda w Mężu i żonie, rolę w monodramie Kontrabasista 
Figara w Weselu Figara (Teatr Ateneum). Wielokrotni~ 
na gradzany na festiwalach teatralnyc h, otrzyma ł m. in. Grand Prix 
na fest iwa lu Jednego Aktora w Toruniu za Kontrabasis t ę, 

Emilian Kamiński Nagrodę Publi cznośc i za Niejakiego Piórkę Grał w wie lu 
filma ch, np . Jerzy w Szale1istwa ch Panny Ewy, serialach (n[J . 

Rys io w Fitness Club) , a t akże w teatrze TV (m. in . w klasycznym wodewilu 
Słomkowy Kapelusz ). 

WYKONAWCY 

U kończy ł a PWST w Wars7av.l ie. Na s tałe związana z Teatrem No
wym, gości nnie występuje m. in. na scen ie Teatru Powszechnego 
i Starej Prochowni. Wielokrornie występowa ł a na Przegląd/ i e Pio
se nki Aktors ki ej we Wrocławiu, gdzie zdoby ł a szereg nagród, w tym 
Nagrodę Publiczności ( 1997) za parodi i; T iny Turner Lubi role cha
raktcrystycznc, c h oć nic ogranicza s i ę tylk o do takich. Koncertuje. 
Ś pi ewa poezję, t L\\'. pioscn k\: aktorską, przeboje musicak>we, naJ
ch\:lllicj jednak jaZ7 - rock. 

Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie ( 1996 ). Zdobywczy
ni nagrody na Festiwalu Szkół Teatralnyc h w Lodzi ( 1996 ). 7agrała 
w D::.iadoch reżyse rowanych przez J. nglerta (Teatr TV). Współ
pracuje z warszawsk im teatrem Komed ia. Obdarzona unikalną banvą 
i s kl ą głosu, doskonale znajduje się w piosence aktorsk iej , jednak 
najwi.;cej se rca oddaje jazzowi i pieś ni om gospe l. 

Wojciech Wysocki 

Monika Stasiak 

Absolwent Pań stwowe.i Wyższej Szkoły I c:a tralnej w Warszawie. Ak
tor teatru Dramatycznego w Warszawie, następni e teatru Kwadrat. Od 
1996 roku nie zw iąza ny na stałe z żadnym teatrem . W pamięci wi
dzó\1 zapisa-ł się znakomitą kreacią w filmie Lota dwudzies/e, lu
ta trzydzieste Znany również z seriali Pogronicze w ogniu, Ad
wokaci. Klon . Matki. ż.ony i kochonki ora1 z teatru TVP. 
m. in . Cz.lmviek, który wyda wal gazelę robotniczą, Kolacyjka. 

Debiutował w Teatrze Współczesnym w Warszawie ro l ą Kordiana 
w spektaklu Erwina Axera. Ciłównc role: Henryk w Ślubie Gom
browicza, Jim Machoney w Mahagonn\' Brechta, Macky Majcher 
w Oper-::,e w trzy gros:.:e Ma na swoim konci.: ok. 70 ról filmo
wych. Deb iutował w Con amore J. Batorego. Zagra ł 111. in. w Pi
smaku W. J. Hasa, Lyciu wewnętrmym M. Katerskiego, Wrro
ku Śmierci W Orzechowskiego. Obecnie występuj e na scenie Teatru 
Dramatycznego w Warszawie . 



WYKONAWCY 

Tadem;: Wos;:c;:_v1iski 

l 1sano o nim : ,. 11qrz kabarct\l\lt:J parodii , niczrównJny ,; 1 y l1,1 ~1 ki 
c z m1~1tc_1 1J b~1wy fo rm<i 11nh;a l11a i <1ktor„k:1.·· Un \:Jlll pr7cdsta 1·ia 
' ie .1a h;o u /owici-.; w 1\ich;u odpowiedn im, sa ma bt:od n o~ć Luh i pie 
leni e g z;:idck. 111 i.cr1i;ta i Ol( rod . \lv'yb.aał cc n ic zdobyl 11· Studi um 
\\ L•bliw-:'\kto rsk im D. l3;.idu v h.11 wc1 11 dyni . Gra ł prlcd laty 11 Ope
retce \\ 'arsLa11 ,J,; 11·_1 . potem 11 Tca t1 1c \\ 1.cl kim w Poznaniu. 1\l'c, 1.
ci e w T ' atrzic P >l-.h. 1111 1 Siu. 1·i ni \.\' ~ 11 OJCJ kil h. u11 aswlt:t nic_1 ku
rierze art~, 1 1e1 11ci 11)krco11:·d 11icl• rn111 ait yc h r ń L 1d il ) ł liu 11 c na
grody, ze wspo111111l'Ć cho b\' l\agrodi; Teatrnl n;1 \\ ojt.:11 odi Cda11-
. h.1 q!'' z:i mię Krawca '.\ lot la 11· Skr;\pk11 no dachu. 

l 1ccum \1uzycznc w Kra k1111 1c 11 h. la,1c organ,· 11· uko1iczyl /. 11 y rói
nicn ic m. W 1991 n1k u uko1iuy t 11vd1ial w bl11\>-.1 h.1m-,ki 11 h. r;i h. m

sh:i cj Ah:ndcm ii luzycLncJ 1 przc1. nao; t pnc 6 lat pr;1w 11;,il p kn -.t1l1-
sta 11· lperze i Opcrctc 11 Kr;1kc111 i ·. gJ1ic wvsti;: pcm al 1a · 11 no 
11· musicalach (My Fair / ,(I( / \'. Skr-::Ypek nu dachu . Blrki111y : u-
111e/.:), jak i w kla.sczn)ch l>pcrctkac h, farsach muzycznych, L1kżc 
li ort:rach 1spólczcs111ch (np. Jakt B11tc \I opc17C Pc11tkrL'Ck icg,1 
(Im Rex ) Wv'1i=po11al n . i11 . 11c 1-rancji. lklg i1 . Hcl<11H.l 11. Lub.:m
hu rgu, ··1waj c;:i ri i. Od llJCJ nku JC~l so li ~ t4 rca1ru \hltyczncg11 
I OMA. \~\~tepuj e ta kie 11 pr >gr:im:1ch tck11i1)-Jll] ' h. 

Wojciech Wróblewski 

Jest aktorem Teatru Mu1.)tz11t::go w Cid) ni. Zag ra] rn. 11J. Mu11!:1 
w Skr:yp/...11 11<1 duc/111 . ~~111co11a 11 Jo::e/ i cudrm·m · plus::.c-:: s1u.i1 1· 
11• 1ed 111iko/or-::e . młodą" Hampfcr ') J 11 fa r'lc O co /Jicgu '.' ora1 
1\1~ 1.1 11 Ro111wHl'('::11 i . 

/\b,<1h1 ·11 1 Studi.1 Wuka lnn - \k tor,kic_'o im. l . Badu-,tkowcj 11 Gd~ ni. 
Z.igrał J11d1; " 111us1cal 11 .ltl::e ·„. 1 p11'tać 1c:ka Pi ;,iuy 11 Fwne. 
W llpcr1c Kopc i11.1 ::ek h:rnm al po-,1:l: l\ ,1.;c1a Don R;,i111 11'<J. Wj>tą pil 
t eż \\' 11 Il' lu musiolcich Tca\ ru Muzyczneg > w ( ilil.ni . 

WYKONAWCY 

Od grin. ml i<' ll'<) : 
/\gn H.::-Jk.a ,\la l1.:-. L.1.·w:-.ka. /\ ll.lll l"a Ka ... /l.' \\ ;-. l-. .1, 

Ka1;w1ynil Olstlo.o. J\gn11.::-.;1k;1 I kk 1crt, 

i\~n ic!- 1~a IJr::ut~l..a, Uli\i. iJ Kuku l k~1 , 

Dnrnu KrnpsJ... .1- .irh,Lh . N:tt.1 :-.1a 13i ~ 1 n~.ł. 

l\ L1gd;1ko.1 (iu1d. , 11.!lt)t.:_1.t B.11:hlir o_1, 
'\ g 11it.' :-.l łr.. .1 J il l ll:-> / ,'.l-!

0

1 ... h. .1, r.;. ., .... 1,1 l ..• ,l,1. 
i\nn :i ( ilm.:IH1\\ ... ~ . 1. luni l..J l'olum. 
;\ g n i~:-.Lka P~'" to\i. ~i..a . Anna l11JflO\\ ic1 . 
L1efo Kud1.1r<:1' •· l!cata Kuh• 

..... 
()rf gur\'. u,/ /c11 '1'/. 
1<.0111;111 /.hiL·nii:" :\t...1. ~ l kh. tl l · h.111h.:r~1. 
I 11111 ;.b./ . 1thl1..' k. K r 1~ ... /h)f l ~ h 1il..,hi. 

\..lanu ... / K ~irp in,~1. Tl1rna"'1 ·.11 h ·h. 
J;1n.:k S/l nyt.ł)11g1i.!1 . U a1 ltb/ L..:\\iHH.łO \\ ,,h, 1 

~hrhal \\ ' nlk~ K .1ra~/\.'\\:-il..i. lt 1rttb/ h gur: ... kt. 
l'a\~ ł! t St rymiń"'l i. Kr1)c'1!o l .-\darn :-. ki. 
J„H.:d . Jan i h~)\\ -.,kt . Ja n H t d;J\\ h:t 
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BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

Warszawa, styczeń 1999 

Szanowni Państwo, 

Jest mi niezmiernie milo przedstawić Państwu Bank Gospodarki Żywnościowej 
S. A. w zupełnie wyjątkowej roli, nietypowej dla naszej działalności - w roli Spon
sora komedii muzycznej Georga Gershwina „Crazy for you". 

Kiedy przedstawiciele Teatru Muzycznego ROMA zwrócili się do nas z propo
zycją współorganizowania spektaklu, jak zawsze w takiej sytuacji zadałem so
bie pytanie: dlaczego BGŻ ma pomagać w wystawieniu „Crazy for you"? Wszyst
kie moje wątpliwości zostały jednak rozwiane , gdy zapoznałem się z jego tre
ścią. 

Przede wszystkim , w „Crazy for you" jest pewien wątek bankowy - główny bo
hater jest bowiem ... bankierem. I choć początkowo występuje w bardzo nie
wdzięcznej roli - ma odzyskać kredyt - to wszystko kończy się pomyślnie . 

Można powiedzieć, że splot wydarzeń w scenicznym Deadrock , odpowiada filo
zofii działania BGŻ - troszczymy się o wszystkich klientów i pomagamy tym, 
którzy naszej pomocy potrzebują. 

Korzystając z niecodziennej okazji , Tych z Państwa, którzy do tej pory nie mie
li kontaktu z naszym Bankiem, pragnę zapewnić , że BGŻ S.A. dokłada wszel
kich starań, aby być najlepszym Bankiem i gorąco zachęcam, abyście Państwo 
sprawdzili to osobiście. 

Jednocześnie głęboko wierzę , że to niezwykle spotkanie z Bankiem Gospodar
ki Żywnościowej, „bankiem z tej ziemi", zapadnie mito w Państwa pamięci, 
a wspaniała muzyka sprawi, że doznania po spektaklu będą „nie z tej ziemi" -
czego z całego serca Państwu życzę. 



REALIZATORZY 

Wojciech Kępczyński 

Absolwent Warszawskiej PWST.W latach 1991-1998 dyrektor 
Te<1tru im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Twórca i dyrektor 
trzech edycji Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego 
i reżyser m. in. musicali, Józef i cudowny plascz snów w tech
nikolorze A. L Webbera i Farne Davida de Silvy uznanych za 
sukces nie tylko artystyczny, ale i komercyjny. Stypendysta United 
States Lnfonnation Agency i The British CoWlcil - Zarządzanie 

teatrem w warunkach gospodarki rynkowej. Obecnie Dyrektor 
Naczelny i Artystyczny Teatru Muzycznego Roma w Wars1.awie. 

Kompozytor, dy1ygent, aranżer, producent. Absolwent Akademii 
Muzycznej w Łodzi w klasie prof. Henryka Blachy. W latach 
1991-1998- kierownik muzyczny Teatru Powszechnego w Łodzi. 
Opracowa ł muzykę m. rn. do przedstawier\: Antygona, 
Rozmowy z katem, Prz.vszedl mężczyzna do kobiety. Jest 
realizatorem m. in.: Karmaniola, Ciotka Karola, Kit_v. W 
1990 roku utworzył Studium Jazzowe przy Akademii Muzycznej 
w Lodzi i Big Band Youn Jazz Orchestra . Zrealizował musi
cale: Czarodziej z Oz-;., Józef i cudowny pfaszcz w tech-
11 ikolorze. Promises, Fanu:, Prowadzi wokalny zespół 
j, zzowy Five Lines. Obecnie jest kierownikiem muzycrnym w 
teatrze Muzycznym ROMA. 

Maciej Pawłowski 

Ukończyła SP w Krakowie. Ma \\ ,;woim dorobku realiza
cji; scenogra fii do bli sko 300 prc·micT Wsp0lpracujc z niemal 
wszystkimi t..:atrami \\- kraju. !. teatrem ROM A zw iązana jest 
od dawna. Craz.y for you to Jt:J 'i rt:alizacja w tym teatrze 
(m in . Blękitna nwska, Cz.e1wo11y Kapturek, Blękitny 

zamek, Królewna Śnieżka), a jednocześnie kole1na we 
współpracy z Wojciechem Kępczyńskim Jako reżyserem 

(tworzyła scenografii; i kostiumy m. 111 do musicalu Jó::,ef 
i cudowny plaszc; snów w technikolorze) 



REALIZATORZY 

Elżbieta Zapendowska 

Agnieszka Bra1iska 

Ukończyła szkołę muzyczną li 
stopnia i obecnie studiuje mu
zyko log ię na Uniwersytecie 
Warszawskim.. Jest artystką 
Teatru Studio Buffo (gra 
w spektaklach Metro, Grosik2, 
Obok !WS) Dwukrotnie zdo
była tytuł wicemistrza Polski 
w stepowaniu. 

Swoja pracę zawodową rozpoczęła w Szkole Mu/ycznej 
w Opolu. W WoJcwodzkim Domu Kultury stmirzy ła nastc;: p
ni e Studio Piosenki , z którego wywodzi sii;: m.in. zespół go
spe l „Studio Singers", l'dyta Górniak. W 1992 roku śc iąga J ą 
do Warsza \\ )" Wiktor Kubiak - rozpoczi;la pracę przy musi
ca lu Metro. Kolejne lata. to praca w teatrze Buffo. gdzie 
przygotowała i przygotowuje wo kalnie kolejne spektakle. 

Sebastian Gonciarz 

Absolwent Państwowej Szkoły 
Baletowej w Gdańsku. Obecnie 
kształc i s ię w Akademii Mu
zycznej 11 Warszawie. SwoJą 
pracę artystyczną rozpoczął od 
musicalu Metro. Występował 
m. in. w programach Olgi Li
pi1'tskieJ. Przez dwa lata współ
pracował ze znanym niemiec
kim teatrem „Salome". Obecnie 
aktor i tancerz w teatD'.e Buffo. 

Barbara Deska 

Absolwentka Państwowej Szko
ły Baletowej im. Romana 
Tw-czynowicza w Warszawie. 
Bl iż . ..;zy zawsze był jej taniec no
woczesny, jazzowy, step, niż ta
niec klasycwy, stąd z.a muistot
niejszy uważa czas współpracy 
z Januszem Józefowiczem, moż
liwość a.<;ystov.nia mu przy reali
zacj i spektakli. Współpraca przy 
Crazy for you w reż. W. K;;p
czyńskiego, to kolejne wyzwanie. 

Brzmien ie loriepionu gworontu1e 

CASIO. 

CELVIANO 
PIANINO CYFROWE 

AKTY 1 SCENY 

Akt l. 

scenu I 
Kulisy teatrn Zanglera 
tuż pr7 ed tinałem przedstawienia. 

scena 2 
Uli ca przed teatrem Za nglera, 
5 minut później. 

scena 3 
Główna ulica Deadrock w NC\adzie. 

scena 4 
Wnętrze barn Lanka. 

scena 5 
Gtówna ulica Deadrock, 
pustynia, zapada zmierzch. 

scena 6 
Scena teatru Ga iety w Dcadrock. 

scenll 7 
Główna ulica Deadrock, 
ran<!k 3 dni późrneJ. 

scena 8 
Hol i scena teatn1 Gaiety. 

scena 9 
Kulisy teatru Ciaiety, sobotni 
wieczór ok. godz. 19-teJ 

scena JO 
Główna ulica Dcadrock, JW 

Akt 2. 

scena I 

Joanna Węgrzynowska i Darek Kordek 

Wnętrze baru Lanka. sobotni wicczó1·, 15 min. pói111eJ. 

scena 2 
Wnęt rze baru Lan ka, przedpołudnie na s tępnego dnia ok. godz. I O-tej. 

scenll 3 
Scena teat ru Ga iety. IO min. póżniej 

sceno 4 
Uli ca przed teatrem Zanglera w Nowym Jorku, 6 tygodni póżnieJ. 

scena 5 
Gtówna ulica Deadrock, 3 dni później. widok na całą scenę ze sc hodami 
i żywym obrazem utworzo nym przez tance rki . 



ORKIESTRA 

Inspektor orkiestry 
Joachim Ziebura 

I skrzypce 
Ha11man Woj ciech 

- k1>ncertmi,trz 
K.;:dzicrski F. ugcniusz 
Bednarczuk Ina 
Drcwnow>ka Anna 
Grzegorzewski Lech 
Kałuska - Twarowska Marta 
Kowalczyk Irena 
Magdziak Katarzyna 
RaJczak Adam 
Szkurhan Olga 
Szczepanowska Lidia 
Wysocka Alic_1a 

Il skrzypce 
Lozowska Katarzyna 
Romejko Joanna 
Kacprzak - Ryfczy ńska Hanna 
Kowal ski Andrzej 
Kozera Małgorzata 
Królak Henryka 
Pączkowską Llżbieta 
Ryfczyr\ska Justyna 
Rzymy. zkiewicz Anna 

altówka 
Por.;:bska El żbieta 
Barańska Anna 
Dobrychlop Paweł 
Grabowicz Piotr 
Holubowski Piotr 
Kowaluk Paweł 
Olszak Maria 
Rybarczyk Ewa 
Sadowska Grażyna 

wiolonczela 
Bednarczuk Ryszard 
Kwiatkowski Wiesław 
Chudy Magdalena 
Kniaziewa Maria 
Malikowski Marcin 
Rapacz l wona 
Sikorska Bogna 

kontrabas 
Murawski Marcin 
Pulcyn \;, ojciech 

harfa 
Komorowska Małgo rzat a 
Mifaszewska Magdakna 

gitara 
Kowol Sebas tian 
Szewczyk Adam 

fortepian 
FilipCLak Tomasz 
Herdzin Krzvsztof 
Ja ~/.czak KrŹy>?tof 

fagot 
Dąbrowski Grzegorz 
Stawska Lidia 
Witkowski Maciej 

klarnet 
Broniarz Krys tian 
Delong Jacek 
Mielczarek ,,FAZ\" Mariusz 
Michalski Robert 
Romejko Mirosław 
Stanny Sebastian 
Wysocki Wiesław 
Pełczyński Paweł 

klarnet basowy 
Michalski Robert 

flet 
Pinkwart Justyna 
Dclong Jacek 
Kubisiak Marek 
Mie\C7arek „FAZI" Mariusz 
Pałubska Danuta 
Stanny Sebastian 
Zicbura Joachim 

tlet piccolo 
Kubisiak Marek 
Pinkwart Ju styna 
Zicbura Joachim 
Palubska Danuta 

obój, rolek angielski 
Majewska :\nna 
Wójtowicz Robert 

saksofon sopranowy 
Mielczarek J AZ I" Mariusz 
Pdczy1\ski Pa weł 

saksofon altowv 
Broniarz Krysti;tn 
:v1iełc 1are k ,JAZI" Marrus/. 
Wvsocki Wiesław 
Pełczyń s ki Paweł 

saksofon tenorowy 
Stanny Sebastian · 
Dclong Jacek 
Romejko Mi ros ław 

saksofon barytonowy 
Kubisiak Marek 
Zicbura Joachim 

trąbka 

Dembek Marcin 
Filipek Robe11 
Gralczyk Radosław 
Sołdrzy t\ s ki Sebastian 

puzon 
Bychawski Przemysław 
Kiljan Michał 
Światczy t\ ski Tomasz 

puzon basowy 
Pilasiewicz Rafał 
Sprawka Dariusz 

waltornia 
Tr·:,cciak-Grodzicka Urszula 
Domagała Daniel 
Karaszewski Kamil 
Rudnicki Piotr 

tuba 
Piłasicw iu Rafał 
Sprawka Dariusz 

perkusja 
Bąkowski Mirosław 
Burakowska Anna 
Konrad Cezary 
Pietrzak Piotr 
Poliszak Grzegorz 



Szanowni Państwo ! 

Zaktad Budowlano-Instalacyjny w Radomiu na
le ż<JCY do Franci szka Maciejewski ego oferuje: 
kompleksową realizację (od fundamentów 
po dach) , na terenie całego kraju, obiektów 
wszystkich typów w sys te mie „pod klucz" lub 
poszczególne u s ługi wraz z wykonawstwem 
z za kresu: 

• Projektowani a architektonicznego 
• Projektowania wnętrz 
• Projektowania zie le ni i terenów zielonych 
• lnfonnacji wizualnej i rekl amy 
• Instalacji elektrycznych wraz z oprawa mi 
• Instalacji wodno-kanalizacyjnych 1 c.o. 
• Prac murarsko-ty nkarskich 
• Prac malarskich 
• Prac posadzkarsk ic h - układanie marmurów, 

płytek ceramicznych ściennych i podlogowych, 
wykładzin dywanowych, PCV i innych 

• Sufitów podwiesza nych typu C&C, Hunter 
Douglas, PCV 

• Żaluzji poziomyc h i pionowych LUXAFLEX 
• Okładzin ściennych wewnętrznych i elewa

cyj-nych Hunter Douglas, PCV itp. 
• Mebli biurowych oraz innyc h e lementów 

wyposażenia wnętrz 

• Wszelkich prac wykończeniowych 

Jesteśmy w stanie spełnić każde Państwa zy
czen ic . Nasze z lecen ia reali zuj emy profesjo
na lnie w oparciu o najnowsze tech nologie i ma
teriały naJ wyższcJ jakości takich firm euro pej
skich Jak: Targett i, ldman, Hunter Douglas, 
Panisol, Deceunick, Novodec, Ozoo, Octa
norm. Spcc_i<ili z uj emy się w projektowaniu 
i wykonaniu obiektów publicznych: banków, 
biur, urzędów, sk lepów, loka li gas tronomicz
nych, itp. 

Nasza dewiza to 
najwyższa Jakość, krótkie terminy i pełna 
satysfakc_ia dla zlece niodawcy . 

Zapra~zamy 
Właśc1c1el .~ 
~" 

Francy~ Macieiewski 

z!u· 
Zakład Budowlan«>-lnstałacyjny 

Franciszek Maciejewski 
Radom 

Ważniejsze realizacje ZBI 

• ZUS Oddział Radom 

• Bank Przemysłowo-Handlowy w Krakowie 

Oddział w Warszawie przy ul. Targowej 81 
• Bank Ziemi radom sk iej. Oddział Kozienice 

• ZUS Oddział Kozi enice 

• Bank Energetyki - Sala Maklerska 

• ZUS Oddział Szydłowiec 

• ZUS Oddział Przysucha 

• ZUS Oddział Ciechanów 

• ZUS Oddział Zyrardów 

• ZUS Oddział Skierni ew ice 

• Salon Sprzedaży i Serw isu "FORD" - Radom 

• Dom Pomocy Społecznej - Skierniewice 

• Bank Energetyki Oddział Gdynia 

• ZUS Oddz iał Zwoleń 

Adres Firmy: 

Zakład Budow lano Insta lacyjny 
ul. Źródłowa 30 
26-600 Radom 

Biuro: 

Ul. Okulickiego 5'1:1,170 
26-600 Radom 

tel/fax (048 )360866 7, 3608668 

STRESZCZENIE 
AKT I 

W teat17c prowaJzony111 przcL s łynnego producenta broa
Jway'owskicgo - Bel ~ Z;mglera odbywa sil' ostatnie 
przedstawienie przed "-abcyjna przerwą. Jest to tó 
ostatnia szansa dla mł udcgo U1-z,dnika bankowego lfob
biego Chi lJa - zdecydowan ie: lepszego tanc·crza niż fi 
nansisty. na Laprezentowanic swyc h 11107. l iwości przed 
Wielkim Belą. (CR.AZY FOR YOU) Przcsluchanie nic 
wypada dla młodz i ei'ica pomyś lnie. gdyż w pelnym eks
presji 1a1\cu zdołał nadepnąć na odcisk swego niedoszk
go pryncypała. Bczpośrdn i o z feralnego audi tion Bob
by tra li a w rami ona dwóch zaborczyc h kobiet swego 
ż~c ia Matki, t y l eż energ icznej. co bezwzgl9dnej bus
si neswoma n oraz snobistycznej. nie znaj4ccj sprzeciwu 
narzeczonej - Irene. Obic panie prześc igają si.; w wy
razac h de1a probaty dla teatralnych poczyna i\ Bobby 'ego 
i we wzajemnych Lłośliwościa c h. Stosując swoisty szan
tai.. t--. latka powierza Bobby'emu misji' przejęc ia w imie
niu banku pewnej ni eruchomośc i połowncj w odległym, 
otoczonym pustynią rnias1cczku Oeadrock. Osaczony ze 

wszystkich stron Bobby ucieka w świat marzeń I . IE DZIS 
JEST NA TO CZAS) 
W pogrążonym w marazmie Deadrock licz<) się tylko 
dwa budynki. s,, to hotel · własność Lanka Howkinsa 
oraz nakżący do Evcrena Bakera podupadły teatr, obec
nie poczta. której kicrowniuk'l jest panna Poiły, jedy
na kobie ta w mieśc i e. I.ank pragnie kupić teat r od Ever
ta i pojąć za żonę jego córki' - Poił y. Na tym tle mic;:
dzy obu panami wybuchaj<) lionc kłótni e. Widomym 
Ś\via<lectwem ws;,cl.'.hogarniającego marazmu jest pio
senka śpiewana p1n1. 1rio kowboi. (N UDA AŻ STRA
CH) W tę atrnoskri;' wpada [lobby. który za kochuje si<; 
od picf\,·szq!(> wejrze nia w Poił y. (LOS l ŚMIFCHNĄŁ 
S il~ ) . Bobbv , tara sir; pozyskać wzgl,dy energicznej pan
ny, jednak pierwsL<t próba 1CZY Si l; . 11-\ 0 ;\\1 9 ) spa
la na panewce. Kolejna (TA:'JCZMY Wll;C) mogłaby za
klilcLyć s i~ sukcesem, gdyby ni~ \\ ')'si ło na _jaw, ie to 
wła ś nie Bobby jc"t egzekutorem z ramienia banku, 1.as 
obicktcm do przcj.;:c ia nalci.,1cy do OjC<t Poił y tea tr Dzic:w
czyna zarzuca !3obby\:111u p0Jst\'prn1 grc i z1ywa z nim. 
\ttloJLien ii.:c me dąjc 1 . .a \\ „ grana . Postan:.twia stworLyĆ rc
wi9, by wyci<\gll<)C z dług1"iw teatr i W) bawić z ktopcJtów 
ukliclia1ą 

Po lrzech d11iach p0wraca do Dcadruck uc·lwrak1c1") LLl

wan; na Flei \' 7a nglcra w otoczeniu pr1.yjacilit z urlo
pow:1ncgl) 1c:-.połu jq~ 1 ) ll"alru 1 O~\\ iaJc;a 1dumioncj 

Poił y ze na prosill' s\\cgo fH Z\ jacida 1:3obby 
Child'a pr1yjcchał st\\"1)17yi: w jc'J tc,11r1c 1-.~w i .;. 1, 1:::
VADI\) Z ugó lncgu entu zj"1.111u w ~ b111ujc "> 1c lko La11k. 
ktory oba" ia ,ie:. ze U\\ i in rruz i pok rzyiuj'I _1 egu rL111y 
w siusunku do kcrtru i Po lly .T\ m bardz iej , Że dziew
czyna po ra1. ko lejny odr1 uco1 jCgcl 1.aloty . My, li 
o Bobbym (KTO 8Y O \1 , IE CHC I AŁ. DBA() 
Dwa tyg1idnic pó.ini eJ odnow1uny wsp11 lnym i sibmi 

mic:szka1'1ców i prz. jcLdnych teatr jest już prawic goto
wy na rrzvj,c 1e widzów. Problem stanowią jedynie umie
jętnośc i scen iczne doangażowanych do przedstawien ia 
kowbojów. Jednak Hobby w ,.skórze" Zanglera okazu
je s ię być utalentowanym reżyse rem , dziGki czemu każ 

dy znajduje w końcu swoje miej sce w przedstaw ieniu. 
(NIECH BRZMI BAS) W trakcie prLerwy w próbach 
w tea trze pojawia sil' Irene, co staje s i ę p17yczyną se
rii sprzeczek i scen zazdrości pomi o;:dzy Bobbym „Zan
glerem'', jego nowojorską narzeczona , Połly i Lankiem. 
KonOikt ulega 1awicszeniu, gdy Irene zaczyna dopyty
wać .> i ę o miej sce w hotelu, co spraw ia, że w Lanku 
budzi s ię dusza hotelarza. Pozostając sam na sam z Poi
ł y, Bobby- --Zangl cr"' us iłuje wyjaśnić ca łą mistyfikacj, . 
Na próżno jednak, gdyż ostatnie tygodnie ,; prawiły, że 

domniemany ,.Bela Zangler" stał się dla dziewczyny 
obiektem westchnień. (POC LO\VALNY Ml 13ĄOŻ) 
Nadchodz i dzie ń premiery. 1TO DZ IŚ TA NOC) Bob
by - tym razem jako Bobby · znowu próbuje wyjawi ć 

Poiły prawd<;: o „Zanglcrze". Na próżno . W tym samym 
czas ie Lank nie mog;1c doprowadzić do lef\vania przed
stawienia ani prośbą, ani grożb<1 zjawia sii! przed Evc
rett'em z walizk;1 pełna picni.;dzy. WidLąc fiasko jego 
zabiegów, Irene proponuje mu zespolenie s ię . Zamiast 
sojuszu dochodzi jcdnak mi , dzy nimi do kłótni. Wszyscy 
zos tają poruszeni wieseią o naJciągaj<1cyc h przez pusty
ni ę „widzach", którymi niestety okazuje si.; jedynie ro
dzeństwo angielskich globtroterów, Patrycja i Fugene 
FoJor. Tych jednak, bard11cj ni i. teatr intcrc,uje hotel 
i restauracja Lanka . Ws1.yscy, na czele z Bobbym, któ
ry znów gra rolę Zanglcr«, maja poczucie klęski. Jed
nak rozpromieniona miłości;1 Poiły uśw i adamia irn , że 
przecież w.>pólnic dokonali czc:,oś wielkiego. (RYT
MEM JESTEM ) EntuzJazn1 społeczności na nowo się 

ga z ~n itu, gdy \\' Oeadrock pojawia si9 niczauwai.on1 
pr1cz nikogo, kompl etnie wvucrpany upałem i drog<1 
przez pustyni<y prawdziwy Rcla 7 anglcr 

AKT li 

W hotelu Lanka odhvw<i sil' ludowe pany na cześć bry
tyjskich yusc i. !PRAWDZIWY Ll! DOWY 'A Z 
UTWÓR) Jank tryumfuje. B„bb, . _1 akn l:lobbv oświad
cza si' Polly i po raz kolcj nv dos taje· kPsn1. Próbuje 
przekonać ukoch"n:J. i.c .. Z.1 nglcr"" to on. a prózno, tvm 
bardt: icj , .i.e pop wia _,i,· w ,;:donnie pr:m dLiwv Zanglcr. 
Połl y n"tych1111a,t zwrac" ku przy byłemu ,we· af"cktO\\ a
ne LI CZ LIC"1. CU dllpl"ll\\ "dL<l [3c,bb;. . cgu do roL p:tczy 
Jah_ si,· ub zu_1c. Bela prz1 h y ł I .Y , wicJ;iclfl)- s0r,1ca 
miłl> ~t..: iJ do Tc:-;:-. sL1..: f0wL·j b~tktu - d1wilc)\\"O n~1 „wa
kacjad1" w Dcadroek . Dzicwczvna oświadcza ze1 ł o rn1 -

kom, Że jeLeli ten chce coś Jla niej z robi ć, tu niechaj 
wykorzystuj ;1c swe um1cw111ośc i i śr1JJk 1 . uratuje ich ·re-



wię . Zanglcr nie widzi jednak pe rspektyw dla teatru po
srodku pustyni. Tess odchodzi. Zrozpaczony jej odmo
wą Bela sii;ga po butelki' . Po chwi li w opus toszałym sa
loonie 1jawia się Bobby, znowu jako „Zangler" Obaj 
panowie są ju ż dobrLC wstawieni, co sprawia. 7C docho
dzi miedzy nimi do swoistego dialogu, w trakcie które
go obaj są przekonani , Że rozmawiaj ą o swoich miło
snych 1.awodach LC swym i lustrzanymi odbiciami. (CO 
TO ZA TYP) W rezulltacie upijają si ę wzajemnie do 
ni eprzytomności. 

Nast ęp nego ranka ma sil' odbyć zebranie w sprawie dal
sąch losów tcalru . Polly Ldccydowana jest s przedać bu
dynek. Wcho(b]c do saloonu Lan ka Lastaje w nim dwóch 
,,Za nglerów·· w dosć kiepskiej fo rmie. Bobby Zanglcr 
podejmuje kolejną próbę wyjaśnienia „Kto jest kto r 
Jego relacje wywołuj ą skutek odwrotn y od zamie rzone
go. Poll v uuje s i~ teraz oszukana i upokorzona. 
Nadszed ł czas prawdy. Bobby os tateczni e porzuca ,.skó
r.;"' Zangkra i ośw i adcza Irene , że między nimi ws1ys1-
ko skoriczone. Próbując od na l ei.ć sie w całkiem nowej 
dla sieb ie sytuacji .. przedsiębiorcza·· niewiasta uwodzi 
doprowadmnego, za sprawą wygórowanyc h i_c1dań an
gielsk ich tu rystów. do rozstroju nerwowego Lanka. (BE 
DZIEWCZYNKA) 
TymC/.ascm w trakcie zebrania Bobby u s iłuje namówić 

do doprowadzenia do premiery, ale rozgoryczona Polly 
torpeduje jego wys iłki , co udziela sii; innym. Wskrzes ić 

entuzjazm udaje s i~ natomiast rodze ństw u Fodorów, (N IE 
DAJC IF. S IĘ) jednak tyl ko na c h w ilę. G ł osowanie przy-
1wsi porazkę Bobby'emu, Poiły , Tess i Evcre tt'owi. Ze
spół rozchodzi s i ę. Bobby i Po ll y rozstaj11 s ię, choć nie 
bez ża lu . (JAK MOGĄ TO ODEBRJ\(' Ml) Bobbv wra
ca do N.Y., zaś Poił y zaczyna zdawać sobie spra.:.; z te
go, że utraciła kogoś bardzo blisk iego. (NIE DLA MNI E 

SUMMARY 
ACT I 

A 1hca1rc led by a famous Broadway produccr, Bela Zangler. 
The last performance bcfore the holidays. Also. the ł as i 

chancc for a young bank clerk, Bobby Child , who is defi 
nite ły a better <lancer than a linancier. 10 prcsenl his t a lł e nl 

in front of the grcat Bela. The auditron does not go as 
planne<l, as during a ' ery exprcss ive dance routinc he 
treads on his poten 1ial boss's coms. Just after the disastrous 
au<lition he becomes entrapped by Iwo pussesivc women: 
hi s mother. as energetie as despotie businesswoman, an<l 
his snobish and ex tremely assertive liancee, Irene. Both 
ladies disapprove of Bobby's theatrical asp irations and 
cornpete with each olher in the ir mutualh causlic rernarks. 
His mothcr blackmails him and fo rces l1im to takc over, 
on behalf ofa bank, a propeny in Deadrock, a distant descrt 
town. Feeling besel on all sides, Bobby sheltcrs in a world 
of dreams. 

TO) . Tu jednak L nową energią i gru bą k s i ążeczką cze
kow<1 wkracza prawdziwy Bela Zangłer, który pod wpły

wem Tess decy<luje s i ę ratować rewię i teatr. 
Jaki ś czas pó?.niej w N Y nieobecny myś l am i Bobby 
beznamię tnie asystuje Matce w procedurze przejmowa
nia przez jej bank budynku , którym okazuje s i ę być za
dłużony teatr Beli Zang ł e ra . Młodz ieniec ożyw ia s ię na 
wiadomość, Le decyzją matki to właśnie on nabył pra
wa własności do teat ru. Bobby promienieje radością 

i znów daje s ii; poni eść swym fan tazjom (SAM MIÓD. 
GDY S I Ę ZA l.AP IESZ) Po chwili zdaje sobie jednak 
sp raw~ z tego. ie.: nie ma dla nii.:go szczi;.~l i a bi.:z Polly. 
TymcLase m w Deadrock trwa prosperi1a wywoła na suk
cesem rewii. Co wieczór po ulicach przechadzają si<; 
tłumy widzów. (NUDA AŻ STRA.CH Repryza) Ho
telarz L:rnk zb ija fortun.;, co cicszy zw ł aszcLa jego św ie

żo poś lu bio ną żon, Irene. Ty lko Polly nie jest szczę
śliwa. rom imo protes tów Beli odmaw ia udz i ał u w wie
czornym przedstawieniu i wyjeżdża J o N.Y . szukać Bob
by'cgo. Bezpośrednio po jej odjeź<lz ie w mieście zja
wia s i ę jej ukochany wraz z Matką. szoferem i zepsu
tym samochodem. Bobby jest u szcz,ś li w i ony sukcesem 
swojej rew ii . Po ch\\i li jednak. na w ie ść ,, wyjeździe 
Poił y decyduje si<; ruszyć w „pośc ig" Usk rzydlony mi
ł ością znaj duje w sobie dość geniusz u, by napraw ić sa
mochód. W ogólnym zamieszaniu wywołanym między 
innymi, kolejną sprzeC/.ką pomięd1.y Irene i Matką nie
dosz łego bankiera, podcns chwilowej nieobecności Bob
by 'cgo na scenic, powraca Poił y. Jej plany również po
krz zowa ł a awaria samochodu. Parę chwil później Poi
ły i Bubby padaj<! sobie w objęcia , ku satysfakcj i całe 

go Lcspołu . ( Fł NAL) 

Andrzej Ozga 

Thcre are on ly two impon;rnt buildings in sleepy Deadrock: 
a hotel owned by Lank Howkins and a·dilapidated theatrc 
convened into " post-office. belonging to F'-crett Baker. 
The post-oflicc is n11l by Miss Poił y, the onl y woman in 
the town. Lank wa nt > to buy the 1heatre buid ling from 
Everct1 and marry hi s daughter, Poll y. Goth gentl emen often 
arguc about it. A song sung by a trio of cowboy' speaks 
volumcs about the ovcrwhelming torpor. Bobby finds 
him" ll' in such an atmosphere and fo lł s in love with Poll y 
at łirst sight. He tries to win her fri, our. Hi s łirs t attcmpt 
docs not succeed . The nexl one could ha vc becn more 
success li1l , but it tum.' out that Bobby himself is the bank 
bailiff who is to take over her fa ther's thcatre. The girl 
c1cc use> Bobby with doublc-croS> in~ her and lea' es him 
The young man p(Tsen:-n.~~- He decidcs to stagc a revuc t ~ 
gel the theatre out of debt and help hi s swccthcart. 

After three days he comes back to Deadrock, disguised 
as Bela Zangłcr and accompanicd by his theatre fri,·nds. 
He 1ells the amazed Poił y thai he has a1Tived at the request 
of his friend, Bobby Chi Id , to create a rc vue at her theatre. 
Lank is the only man who does not share the widely-held 
enthusiasm as he is afraid that these intnidcrs woułd spo ił 

his plans connected to the theatre and Poiły: the more so 
as the girl again d1srcgards. She thinks on ly of Bobby. 
Two weeks later the theatre is renovated bv the Deadrock 
citizens and the anists on the tour, and is almost rea<ly to 
rcceive i1s audience. The on ly problem is caused by the 
stage skills of the ncwly engagcd cowboys. Howe,er 
Bobby, alias Zanglcr, tums out to be a good director and 
everybody is linałl y given 1heir parts in the show. During 
a break in rehcarsals Irene appcars in the theatre. Her 
aniva l causcs a series of jealous quarrels belween Bobby 
"Zangler", hi s tiancee from New York, Poiły and Lank. 
The contlict is suspendcd when Irene starts asking about 
a room in the hotel, which reminds l .ank of hi s proks
sion as a hotel-keeper Bobby "Zanglcr" va inly 1ries to 
explain his disguise over the past couple ofweeks becausc. 
during thi s time Poiły has falłen in love with the supposcd 
"Bela Zangłer" 

The day of the prcm iere. Bobby. thi s ti me once again as 
himself, 1ries fruitlessly to revea l the truth about "Zanglcr" 
At the same time Lank, who unsuccessfully tries almost 
cverything to prevcnl the performance, come> to Evercn 
with a suitcase fu ll of money. Being a aware of I .ank's 
futile artempts, Irene suggests to Lank to unite. lnstead of 
the a lłiancc however they stan to quarrel. 
The whołe community is arouscd by the infom1ati on 
concern ing "an audience" coming across the desen. 
Unfort1.111ately. "the audience" is only the siblings of two 
Fnglish globetro1ters, Patricia and Eugene Fodor. They are 
much more interesied in Lank's hotel and the restauranl 
!han by the thea1re. Eve1ybody. especialły Boby who stili 
pretends to be Zangler, feels defeated. Poiły, bcaming with 
love, persuades them howcvcr that they have created some
thing great work ing togethcr. Their enlhusiasm reaches a 
zenith when the real Bela Zangler, compłetcl y cxhausted 
from walking 1hrough the sweltering desert, arrives in town 

unnoticed. 

ACT Ił 
A folk party in Lank's hotel , welcoming the British guests. 
Lank triumphs. Bobby (as himself) proposcs to Po ił y, but 
is turned down agai n. He tri es in vain to explain to Poiły 
1hat h.: only pre1cnds to be Zangler, the more so bccause 
the real Zangler comes into the saloon . Polly immedia1e
ly ru111S her mincing feelings onto him, breaking Bobby's 
hcart. 
li rums out thai Bela has arri ved from N. Y because of 
his lo ve for Tess, a ball et leader who spends her "holi
days" in Deadrock. Tess t e lł s him thai if he wants 10 do 
somcthing for he r, he should do his best to save thcir 
revue. Zangłer does not see any prospects for a theat re in 

the midd le of the desert. Tess lcaves him. Out of desper
ation Zangler starts to drink . Then Bobby, disguised as 
Zangler. ap pears in the empty sa loon. Both gent lemen are 
already quite drunk and begin a sort of pecu li ar dialogue. 
They arc completely convinced that thcy are talking aboul 
their love probł ems with their mirror retlcctions. Thcy 
become lotalły para lytic 
Next moming there is to be a meeting on the thcatrc's 
future. Poiły dccides to sell thc bui lding. She enters Lank's 
sa loon and finds the two "Zanglers" in a miserablc state. 
Bobby "Zangłer" tries to explain who is who again. His 
attempls lead to the opposite effec t. Poił y feels decei ved 
and humiliated. 
Fimlly the truth emcrgcs. Bobby ultimateł) stops preten<l
ing to be Zanglcr and chucks Ire ne. Try ing 10 tind hersclf 
in a new situation, the 'enturesome Irene seduces Lank, 
who su ffers a ncrvou,; brcakdown causcd by the exces
sive demands of theEnglish touri sts. 
During the meeting Bobby 1ries 10 rcvive enthusiasm lll 
the ensemble, but Poiły. who is disgusted, 1orpedocs hi s 
elT011s, an cłlcc t which spreads to the rest of the compa
ny. The Fodors 1emporarily managc to ra isc the compa
ny's spirit. A \'Ole brings deleal to Bobby. Poił y. Tess and 
Everett The ensemble breaks up, and Bobby and Poił y 

pan in sorrow. Bobby goes back to N Y .. whilc Po ił y 

realises thai she has lost somebody very dear Then the 
rea l Bela Zangler, with new energy and a bulging cheque
book appears on the stage; intlucnccd by Tess, he dccides 
to save the rcvue and the thea tre. 
Later on in NY ., the abscnt-minded Bobby impassively 
ass ists his mother in taking over a building, which turns 
out to be Bela Zanglcr's mortgaged theatre. The news 
excites Bobby, the morc so bccause his mothcr gives him 
the rights to thi s 1heatre Bobby beams with joy and gives 
the reins to hi s imagination. He realises howcvcr that with
out Poił y he cannol be happy. Meanwhiłe Dcadrock pros
pers due to the rev ue's success. Every night the town's 
streets arc packed by visitors. Lan k. the hote l owner, makes 
a fortune, which especially płea ses Irene. hi s ncwły-married 
wife. Poiły is the onl y unhappy person in the 1own Despite 
Bela's protest she refuses to take pan in the evcning perfor
mance and leaves for N.Y 10 look lor Bobby. Just when 
she lcaves, Bobby comes to the town with his mother, a 
chauffeur and a broken car. He is very happy with hi s 
rcvue's success. When he hears thai Polly is gonc, he 
decidcs to go al1er her Driven by love, he manages 10 fix 
the car Aflcr Bobby has lefl. and in the generał chaos 
caused, amongst 01hers, by a quarrcl bctween Irene an<l 
the mothcr of a would-be banker, Polly a1Tives back in 
town . Her plans are spoiled as her car is broken as wclł . 

A few moments la1cr Poił y and Bobby ernbrace, bringing 
joy to the whole ensemble. 

1m11slc11ed by E!:;b i('fa Podle.1'110 
and Nigel Warn id 
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