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Do lły- swatka nad swatkami 

a pewnej amerykańskiej stro nie internetowej 
poświęconej Hello, Do/Ir.' można znal eźć in fo rmację , L. 
korzenie tego musicalu tkwią w twórczości .. . Menandra. 
Owszem, dzieje Dolly są nader skomplikowane i podręcz

niki historii musicalu można b, uporządkowa · według 

wzrastającej ilości tytułów sztuk w_ mien ianych jako pro
toplastki tego przeboj u, ale czy ·zukanie pienvowzorów 
naszej swatki w twórczości ate11skiego pisarza z I w . 
p. n.e . nie jest lek ką przesadą? Cóż, teoretyczni e, wsz, st ko 
jest w porządku. Chry. is, czy li Kohieta:; Sam os, uboga he
tera. której udaje s i ę uzyskać status oficjalnej konkubiny 
zamożn ego obywatela. lubiana przez sąsiadów i św iad

cząca im rozmaite przysługi, od biedy może zos tać skoja
rzona z Dolly, która ,,zaw ze lubi pomóc temu, kto poprosi 
j ą" . Tak naprawdę sęk tkwi jednak w tym. 'ie \ laśc iwie 

wszyscy komediopisarze świata gdz i e ś ' ś ród swoich 
a11ystycznych ojców czy dziadków mogą \vymienić grec
kich t\ órców tzw. nowej komedii_ Po prostu to oni pier
wsi wpadli na pomysł, aby w teatrze portretować nie tyle 
pocz, nania bogów, co S\\'ych bliźnich - kłótli wych i ni c 
zawsze s mpatycznych mieszczan. 

W każdym razie po- „"""?.1'!1"!'8'1'1'!1"""~""!'!!'!""9 
czet sztuk-poprzednicz k Hel
lo Dolly.' i tak jest całkiem 

ob ·zerny. Wymieńmy, na po
czątek , mol ierowskiego Skąp
ca. Kiedy Fr zyna (dziedzicz
ka tradycji postaci int rygantki 
z komedii dell'arte, kontynua
torki włoskiego teatru ludowe
go. wywodzącego siit w pew
nym stopniu spośród uczniów 
Plauta, czerpiącego pe łnymi garściami z twórczośc i Me
nandra - więc jednak'1) na pytani e sł użącego Strzał k i , co 
tu robi , odpowiada: „To samo. co wszitdLic; pośredniczę 
w interesach, oddaj ę ludziom prL s ług i . korzystam. jak 
mogę, ze swoich talencików" - nic możemy mieć wąt
pliwośc i. To przec ież Dolly! Przyz nawał to z resztą sam 
Thornton Wilder, autor pienvszej sztuki o Dolly -
Th e Merchant oj Yonker.1· (Kupiec : Yonker. ) - napisanej 
w 1938 roku dla Ruth Gordon, przyjaci ółki i ulubionej 
aktorki pisarza. Komedię w tym samym roku wyre
żyserował i . .. położy ł na Broadwa. u sam Max Rein
hardt - podobno pokłócił si ę z Gordon. co bardzo nieko
rzy tn ie odbiło się na spektaklu. Wilderowi wł aśnie Frozy
na skojarz. la się z treścią farsy Johanna Ncstroya Einen 
Jux will er sich machen (Ch ce .rnhie zażarto1 rnc: ) , którq 
zobaczył w Berlinie prawdopodobnie podczas pobytu 
w 1927 roku, a która sama op ierała si ę na sztuce Anglika 

Johna Oxcnforda A Day Weil Spent, 
zyli Dobr:;e sp l(-dzony d: ie11, z 1835 

roku. Niepowodzen ie Kupca z Yon
kers nie aaz.iło zresztą Wildera. Kto 
wie, może do rozsądku przemówiło 
mu fiasko niejakiego Koczkari ewa 
z gogolowskiego Ożenku, który 
pragnąc wyręczyć zawodową 
swatkę Fiekłę lwanownt( komplet
nie spa11olił sprawę małżeństwa 
swego przyjaciela Podkolesina, 
w każdym razie pisarz doszedł do 

Carol Channi.ngjako Dolly wniosku, że wszystkiemu winne 
rysunek A. Hirschfelda jest niedostateczne skupienie akcji 

sztuki wokół skutecznej swatki , cz li właśnie Dolly. 
W 1955 roku napi sał on komedię jeszcze raz. ponown ie 
obsadzając w niej Ruth Gordon i odnosząc tym razem 
wielki sukces. The Ma tchmaker (SH'a tka) - bo tak 
nazywała sic; teraz - została zagrana na Broadwayu 486 
razy, co - jak na spektakl niemuzyczny - było wówczas 
zawr tną li czbą. 

Wilderowi pewnie do głowy nie przyszło , ż e to 
nie koniec tryumfów Dolly. Producent S1rntki, legendarny 

rekin Broadwayu David Merrick. 
gości ł pewnego razu w swoim biu
rze J erry 'ego Hermana, nowe od
krycie nowojorskiego teatru. Kom
pozytor ten był właściwie debiutan
tem. zreszti) jednym z naj młod

szych w hi torii Broadwayu, auto
rem musicalu M ilk and H oney. Jego 
kariera rozpoczęła si c; za ledwie kil-

Carol Chamilng ka lat wcześniej , kiedy zapropono-
wał właścicielowi pewnego zapuszczonego no\vojorskie
go klubu. że wydźwign ie z ruiny jego knajpę za jedyne 
12 OOO dolarów. Za te pieniądze Herman \\ produkował 
off-broadwayowski musical . ig htcap , którego akcja 
dz i a ła się właśnie w omawianym lokalu. Stał siit on 
z miej sca najmodniejszym klubem w owym Jorku, co 
zapewniło sławę kompozytorowi i - w niedługim czasie -
umożliwiło mu debiut na Broadwayu. Problem polegał na 
tym, ż M ilk and Honey rozgrywał siit w lzraelu, Hennan 
pochodz ił 7 rodziny żydowskiej. a niezawodny nos 
Merricka podpowiadał mu, że jego kolejnym hitem będzie 
tylko musical czy~to amerykański. „ ie szkodzi - odpo
wiedział producentowi Hennan. Moja muzyka jest amery
kańska jak Irvinga Berlina, a ja sam - jak american pie." 
Otrzymał w odpowiedzi wymięty egzemplarz SH'atki. Po 
trzech dniach wrócił do biura razem z zaprzyjaźnionym 
aktorem , który zaśpiewał Merrickowi 4 piosenki, w t_ m 
tytułową Hello , Dolly.' Był to podobno jedyny moment 
w życiu tego producenta, kiedy by ł autentycznie zszoko
wany. Bez. Iowa podał autorowi kontrakt. 

a razie Herman mógł być z sie
bie dumny. Nie wiedzi ał jednak, co go 
czeka. Me!Tick był na Broadwayu uwa
'iany nie tyle za wymagającego produ
centa, co za wcielonego diabła. Jego naj
bardziej spektakularne „wysko ki" przc
s Lły do historii amerykańskiego teatru 
razem z wyprodukowanymi przez niego 
mus icalami. Swatkę, na przykład , za
reklamował w ten sposób, że wypuścił ·-

\. 
~ }'11 Channing 

~jakoDo/Jy l 
na ulice owego Jorku taksówkę, za której kierownicą po
sadz ił. .. małpę . Na drzwiach amochodu umieścił napis: 
„ Wiozę mojego pana na Swatkę." Kiedy pewnego razu je
go musical otrzymał bardzo złe recenzj e krytyków, Mcr
rick zna lazł w Nowym Jorku ludzi o tych samych nazwi s
kach, co recenzenci i umieścił w gazetach jako płatne ogło 
szenia ich pozytywne opinie o spektaklu. Zanim wszystko 
się wydało, musical miał już za sobą krytyczny okres wa
hania się widzów i poszedł jeszcze wiele razy. W pazury 
tego właśnie demona dostała się Dolly W efekcie - na 
premierze w 1964 roku nie pozostało w niej niemal nic 
z pierwowzoru. Po próbnych pokazach librecista Michael 
Stewart napisał na nowo prawie każdą scenę musicalu , 
,, ;. ' rzucając zresztą kilka obrazów. Hem1an musiał zrezy
gnować z kilku gotowych już piosenek. Zmieniono tytuł , 
który początkowo miał brzmieć : Doili-: A Damned 
Exasperating TYoman, czyli Dolly : cholemie ilytująca 
kobieta, ale po tym, jak główny przebój musicalu został 

spopularyzowany 
prz e z Louisa 
Armstronga , 
Merrick postano
wił cały spektakl 
nazwać tytuł em 

hitu. Reż y ser 

i choreograf Go
wer Champion -
ten sam, który 

w I 980 roku umrze w dniu premiery swego najwi ·kszego 
przeboju. musicalu 4211d Street, co Merrick ogłosi widzom 
?araz po zapadni ęciu km1yny - by podkreślić wagę 
głównego przeboju, um ie ś cił w przedstawieniu scenę 

prowadLenia Dolly d restauracji „Harmonia" przez 
sznur kelnerów. co również przeszło do hi storii Broad
wayu - jako „Gawot kelnerów". Zmiany nie ominęły też 
obsady. Początkowo tytułową postać w musicalu miała za
grać Ethel Merman .. odtwórczy ni głównej roli w Gipsy. 
Sukces tego ostatniego - związany 7 wiel o letnią eksploa
tacją - takjąj ednak wyczerpał, że nie miała siły wziąć na 
siebie kolejnego zobo Dolly zagrała więc Ca

rol Channing - znana 
amerykańskim widzom 
z roli w musicalu /vfęi
czvźn i wolą hlundynki 
i jego najwięk szego 

przeboju Diamonds .4 re 
a Gir ls' Best Friend. Jak 
s i ę okazało, była to de
cyzja w stu procentach 
trafiona. Charakterysty
czny błysk w oku, wszę

dobylskość , energia ki
piąc a z każdego ruchu -
Channing była po pro
stu urodzoną Dolly. 1c 
dziwnego, że grała tę ro

l ę j szcze w wicku 74 lat, osiągając zawrotną lic zbę po
nad 4 500j ej wykonań w rozmaitych reali Lacjach. 

Wszystkie te zabiegi swoją - oraz crricka -
skutccLność wykazały w dniu premiery 16 stycznia 1964 
roku. Prz dstawienie stało s ię jednym z największych 
przebojów w dz iejach amerykańskiego teatru, bijąc wsze l
ki e ówczesne rekordy, m. in. Len najważniejszy : rekord 
najdh17cj eksploatowanego spektaklu . H ello, f)ol/y.' za
brzmiało w St. James Theatre 2 844 razy- większą ilo · ć 
powtórek os iągnął dopi ero Skr2ypek 110 dachu. 11 nagród 
Ton} i 3 Akademi i wvlądowa l o na bi urk u Davida cr
ri ck ~. Już rok po prem(erze wytwórnia T\ cntieth Cen tury 
Fox L ' częła ubiegać sic; o prawa do ekranizacji dzieła . 
Film - w reżyserii Gene'a Kelly' ego - pojawił się w ki
nach w 1969 roku, przynosząc światu w darze drugą naj
słyn ni ' j , zą Dolly, czyli Barbrę Streisand. Warto dodać, 
że Thomton Wilder zarobił na musicalu J 7-krotność wszy
stk ich swoich w zesniejszych honorariów. 

Hello, Dolly! to musical klasyczny, mieszczący 
się w nurcie wyznaczonym przez Richarda Rodgersa i Os
cara Hammersteina II. Daleko mu do aktualności i pewnej 
agresywności przedstawicieli kolejnej odsłony w dziejach 
gatunku, zyli concept musica/s, takich jak Skr::.ypek na 
dachu , abaret czy Człowiek z La Man chy . Jego realia 
przenosiły widzów w epokę końca XIX w. - legendarną 
w ocza..,h ówczesnych Amerykanów, kojarzącą się im 
podobnie, jak nam dz isiaj s łynne lata 20. (nie
przypadkiem gliwicka wersja rozgrywa się w tym właśnie 
okresie). To czas quasi-wiedeńskich bon vivantów -

takich jak śp. mąż Dolly -
szaleństw w eleganckich 
lokalach. życi a beztro
skiego i wystawnego. To 
również okres sw go ro
dzaju niewinności.. jako 
pewien mit kultywowanej 
przez typowych broad
wayowskich widzów, czy-
1 i przedstawicieli amei -
kańskiej upper middle 
class . Doili' jest jednym 
z ostatni ch „ni eszkodli
\\ ;ch" wiel kich musicali 
tych lat - stworzona nie 
po to, by walCLyć, ale by bawić, oczywiśc ie w sposób 
najdoskonal zy z możliwych. Zresztą, Jerry Herman do 
dzisiaj jest uważany za rzecznika „klasyczności" w roz
woju musicalu i nawet jego La Cage aux Fol/es (Klatka 
szale1iu!1v) z J 983 r. - którego bohaterowie to para gejów -
pomimo pozorów „radykalności" tematyki, przynależy do 
da\\·ncgo, melodyjnego nurtu. 

To jedna strona medalu - Jest jednak jeszcze in
na, dov, odząca tego, że Ile!!o. Dolly' jest musicalem, który 
warto wystawi ać do d:risiaj. Chodzi tu o główną postać 
dzieła , koncentrującą wokół siebie wszystkich jego boha
terów i wydarzenia. Doiły Gallagher Levi to jedna z naj
Jepie.i napisanych kobiecych ról musicalowych, jakie kie
dykolwiek powstały. Co najciekawsLe, wcale nie jest 
przeznaczona dla ulubionych przez broadwayowskich 
widzów „podlotków", „kociaków". Dolly to kobieta doj
rza ł a , ni cLa leżna i doświadczona . Pragnie utrzymać swoją 
ni La lcżność, zapewniając sobie jednocześnie: spokojną 
przyszłość. To również wulkan energii, wcielenie sprytu 
i kobiecego wdzięku. idatwo zagrać tit rolę. ie 
dziwnego, że Dolly sta ały sic; największe indywidu
alności teatru amerykańsk i go. Poza naj lynni ejszymi -
Channing i Streisand - równi eż Ginger Rodgers. Betty 
Grabie, Martha Raye, Dorothy Lamour 'awet Ethel 
Mcm1an po latach dostrzegła wój błąd i postanowiła za

-

grać Dolly. To po prostu 
wspaniała okazja do po
pisania s ię całym swoim 
kunszt m aktorski m, wo
kalnym, do zaprezento
wania siebie ze wszys
tkich stron - to test nara
sową artystkit musicalo
wq. 

Również w Pol
sce grały Dolly najwy
bitniejsze kob iece osobo
wości teat ru muzycz
nego - m. in. Barbara 
Kostrzewska i Irena 
Brodzińska. Realizato
rzy na1nowszeJ insceni
zacji musicalu \V Teatrze 

uzy znym do udziału zaprosili Grażynę Brodzińską -
c órk~ tej ostatniej , powszechnie uważaną za największą 
gwiazdę polski ej operetki . Wystarczy przypomnieć sobie 
którąkolwiek z jej najbardziej znanych kreacji, by 
intuicyjnie potwierdzić słu szność tego wybom. Czy 
będziemy świadkami narodzin kolejnej - tym razem 
polskiej - „urodzonej Dolly"') Zapraszam na spektakl. 

Jacek Mikołajczyk 



Dolly W Polsce 
W dziedzinie lżejszego teatru f1!.U~ycz

nego swoje tradycje ma,\\'. Porsce wo~ewtl 1 ope
retka. Musical z_pewnosc1ą wymaga mnego typu 
wykonawstwa. Po~ząvyszy od. konca lat _50., l\l!
sił on u nas artystow 1 przyciągał pubhczno~c. 
Znalazł mistrzów przekładu w 9so_bac_h Antom e
go Marianowicza i Janusz:a Mmk1ew1cz~. Stop
niowo wchodził)' na polskie sceny arcydzieła ga
tunku: My Fair Lad;~ Kiss me, Kate!, Człowzek 
z La Manchy. Z Het/o, Dolly/ z_nai:io tytuł9wy 
przebój, s:gopularyzowany na sw1ec_1e d~H~k1 na
graniom Louisa Annstronga, Elit Fitzgerald 
1 Franka Sinatry; r9zbrzmiewał nawet w kam
panii prezy_denckieJ Lyndona Johnsorya przero
biony na Hello, Lyndon!, a amerykanska Aką
demia Nagrań Ptytowych u~nała go za _naj
lepszą piosenkę roku. Musical, wystawiony 
16 I 19621- roku w nowojorskim St.James Theatre, 

zgarnął 11 nagróq Tony ja
ko najlepszy musical sezo
nu i przez 8 lat utrzymywał 
się w repertuarze na 

Broadwayu. W roku 
~--~ 1972 Dolly zawojowa-

ła Polskę.Pierwsze wy
konanie odbyło się_ w czerwcu w Op_eretce 
Sląskiej, w lipcu podczas 'YYStępów gośc:mnych 
gliwickiego zespołu w Salt Kongresowej Hello, 
Dolly! obejrzała publicz_ność warszawska, we 
wrześniu wystawił musical Teatr Muzyczny 
w Szczecinie a w dzień Sylwestra na ekran 
stołecznego 'panoramicznego kina „Relax" 
wszedł słyinny film Gene' a Kelly'ego. 

Robił wrażenie rozmach filmu: 3000 roz
tańczon~ch statystów restauracja „Harmonia 
Garden' na 1 O p1ęter ... 'Ale treść n~us\calu, zwfa
szcza po skromnxch przedstaw1emach kraJO: 
wych, odbięrano jako swojską, pokrewną naszej 
arcyfarsie 1o~nierz krqlowej Madagaskaru. Tu 
i tam prowmcJusz wybiera się na hul~nkę do me
tropolii tyle że Radom zastępuje Yonkers, 
a Warszawa Nowy Jqrk, ~o i sect:nem zabawnej 
akcji amerykańsk:t ltbręcista ~1chael Stew~~ 
uczynił nie troskę o m1eszczanską moralnosc, 
tylk:o zabiegi o zawarcie paru małżenstw. 

Ciekawe że stara farsa Nestroya; na któ
rej oparty był pierwowzor Hello, 

Dolly!, czyli Swatka Thorn
tona Wildera, nęciła 

również autorów 
polskich. 

Jej adąptacji dokonał Ju-
lian Tuwim, ten, wedle 
określenia Boya, spe

cjalista od ,,rosołów 
z gwoździa". Pod 
tytułem Ale się za

bawił!, trafiła na sce-
nę efemerycznego Tę

atru Buffo w Warszawie 
w kwietniu 1939 roku 

jako ,7wqdew,il. mie
szczanskt ze sp1ewa

mi i tańcami w oś
miu odsłonach" . 
Własną muzykę na 

motywach Rossinie-
. . . g9 grała na fortepi_a-

MariaArtybewiczJakoDolly me sławna Anda K1t-
schman. Występowałv aktorskie tuzy ~amtych 
czasów w tym Józef Węgrzyn. po WOJntt'. na tej 
samej kanwie oparł sw~ mus1c~lowe lt_bretto 
Karuzeli Andrz:eJ JĘtrec~1; premiera z p10sen
kami Agnieszki Os1ęckteJ 1 m~zyką Tadeusza 
Kierskiego odbyła. się_ w. Gdyri.1 w 1971 rokl:', 
a więc tuz przed pojaw1emem ~~ę w Polsc.e. m_us1-
calµ Hello, Dolly! w jego wersJt teatralnej 1 kmo
WeJ. 

W recenzji z filmu Zygmunt Kałużyński 
w Polityce" bezlitośnie opisał nieznaną wtedy 
u nas musicalową gwia~dę Ameryki w ty~łowej 
roli, czyli Barbrę Streisand: „b_rzydka Jak pa
wian ze złamanym szopenowskim nosem, mał
pie r{i_aniery, bezczelność i samozachwyt - to 
wszystko w sposób naturalny przemieniane we 
wdzięk; głos znakomity, lekki i świeży". Pier
wsza pofska Dolly, dyploll!owana akto~ką po 
krakowskiej s;z:koJe teatralnej, pr_zystoJna 1 gibka 
Maria Artykiew1cz, z pewnosc;1ą prze~yzszała 
Streisand urodą. Jednak rola ta,JaK wymka z pra
sowych relacji, nie przystawała do środków wo-

kalnych i tanecznych wie
loletniej primadonny sce
ny gliwickiej, która órylo
wac zwykła w klasyc;z:
nych operetkach. _Lep1_eJ 
pisano . o y.rym1~n111~ 

wystxruJąceJ w ~eJ roli 
Marn Popławskiej: do
brze śpiewała, wyczuła 
styl musicalu, stworzyła I Barbara Kostrzewska 

bogatszy obraz postac1. iakoDolly 

W maju 1974 ro~u Hellą, Dofly!,wprowa
dziła na afisz O_peretk1 DolnosląskieJ owcze.sna 
dyrektor tea~ru Barbara Ę.ostrzewsl{a. Wybitna 
niegdyś solistka w w1elk1111 repertuarze opero
wym 1 operetko~m, ale również artystka popu
larnych programow estrado\\'.yc4, sama wyla~o
wała osobęDolly, \Y)'posażaJąc Ją w ludzl<ie, c~e
pło i uwodzicie1ski czar .. Kostrzewską ~roCiła 
ala tei roli na scenę po ~t!kunas~oletmeJ przer~ 
wie. Zartowała w wywiadach, _ze pubh_cznosc 
przychodzi, by się przekonać, Jak onĘt Jeszcze 
wygląda ijak spiewa. Wyglądała p1~~1e :-_sp_qd 
rana o]Śmewający9h kapeluszy Z r9zam1 I p10-
rami rzucała powłoczyste spoJrz~pia: Utalento
wany scenograf Wojciech Ziele~msk1 wykorzy-

stał fakt, iż środowisko . boha~erek 
musicalu to branża krawiecka 1 ka

pelusznicza, tot~ż jeg9 ~ostil.:1my 
i dekoracje miałyi s_Ilme :v1do
wiskowe walory. K1erowmctwo 
muzyczne sprawował Stefan Ra
chon układy choreograficzne 

opracoZvali Barbara Bittnerówna 
z Witoldem Grucą, reżyserował Le

on Langer. Obsada wszyst~ich ró.l 
była starannie dobrana. Rowme~ 
Dolly z drugiej obsady, czyi! 
Marię Wałcerz, cnwalono za natu
ralny sposób bycia na scenie i _do~rą 
grę aktorską. Przedstaw1eme JUZ 
po roku osiągnęło liczbę 1 OO spek
takli. 

Później na długi czas musi
cal zniknął z p9fskich scen. 
W 1984 roku zamierzał go wys
tawić dyrektor Teatru Wielkiego 
w Łodzi, Sławomir Pietras, ze 
znakomitą śpiewacz_ką Teresą 
May-Czyżowską w roli tytułowej. 

Nie doszło to do skutku, _podobnie 
jak zamierzenie Jerzego Gru~y, by 

w Krakowie wyst_awić Hęllo, Dolly! z V1ol~ttą 
Villas. W rezultacie w maJU 1992 roku prern\era 
odbyła się, lecz reżyserował Bogdan .Jędrzeja~, 
a rolę tytułową <?dtwarzały na. zmianę: dos
wiadczona sopramstka krakowskich scen Anna 
Plewniak i wszechstronna, pełna tei:nperamen
tu Bożena Zawiślak-Dolny. Obecme, od dwu 

sezonów musical znajduje się_ w repertuarze Tea
tru Muzycznego w Lublinie. Dolly gra 
wieloletnia soristka tego teatru Krystyna 
Szydłow~k!'ł, a w~runk1 scen_ic~ne i c;echy 
osobowosc1 w pełm predestynują Ją do tej roh. 
Teraz zaś musical Hello, Dolly! pO\yraca do 
Gliwickiego Teatru Muzycznego, gdzie 30 _lat 
temu zaczęła się jego wędrówka po pol~k1ch 
scenach, i gdzie ,do. występów w tytułowe1 roh 
QOzyskano wysm1e111tą artystkę Grazynę 
Brodzińską. 

Małgorzata Komorowska 

"C?g6wluvn'Jf 6xak .1luchu t;f~,u,oW,, -;;1tmu 
rt UJ-C(/)l(l,'Jll:wrrt. a;{,eb'JI Jeew~Ji).W,, r~ 
na-ukt. hń~xz J/allaff;/wJ< -- Ee1.tt odnw.Jk 

6-ćyjlcawcc;;//'11 jlcut~lc. " 

S!Jol~lf c!/ali~/tf?/J' -- l:?evt· 



Hello, Dolly! - streszczenie 

Akt I 

„Pędź do Doiły , bo najlepsza w m1esc1c swatka 
z niej" - śpiewa nowojorska ulica na widok Do lly 
Gallagher Levi, ciągle ponętnej wdowy, któ ra, poza 
główną profesją, ma zres ztą w swo im asotiymencie 
również tak niespodziewane usługi, jak dostarczanie 
świeżych jaj czy sprzedaż uprzęży dla koni . Właś
ciw ie, to Dolly na każdą okazj ę ma przygotowaną 
odpowiadającąjej uslugę. Taki tryb życ ia j est bardzo 
męczący, nic więc dziwnego, że wdowa Gallagher 
oznajmia po chwili, i ż ma już dosyć ciągłego mio
tania się i pragni e znaleźć dla siebie jakąś spokojną 
życiową przystań. W jej głowie zal ągł ·ię ' Zatail ski 
plan. Przec ież jest właśnie w trakcie aranżowania 
podwójnego małżct1 stwa: Horacego Vandergcldera
zamożnego sklepikarza z prow incj onalnego Yonke rs 
pod Nowym Jorkiem- z wdową Ireną o lloy - wła
ś cic i e l ką sklepu z kapeluszami; oraz Ern1engardy -
siostrzenicy loracego - z Ambrożym Kernperem -
młodym arty stą. Co do tej drugiej pary. to miło będzie 
zagrać na nosie zarozumiałemu kupcowi i wbrew 
jego woli do prowadzić do ślubu, natomiast j eś li 
chodzi o samego sklepikarza, to Dolly postanawia 
narai ć mu inną kandydatkę na żon(( - siebie samą. 
Tymczasem w Yonkers Horacy jest już pewny 
swego. Przygotowuje si~ do wyj azdu do owego 
Jorku na paradę na Czternastej Ulicy, z której ma 
wrócić już pod rękę z małżonką. Z rozbrajającą 
szczerości ą wyjaśni a swoje motywy: Któż, jak nic 
kobieta zadba o jego gospodarstwo domowe, n ie 
pobierając przy tym najmni ejszej opłaty'! P ewność 
siebie kupca podważa już za chwil(( Do lly, która 
kilkoma zręcznymi słówkami zasiewa w jego duszy 
wątpliwości: podobno ktoś gdzieś kiedyś słys a ł, że 
być może pan Molloy umarł nie do koó.ca naturalną 
śmiercią ... W dodatku Dolly nagle znalazła dla Ho
racego nową partię: dorodne dziewczę z milioner
skiej rodziny o dźwięcznym nazwisku Conto. Miss 
Conto będzie zresztą obecna na nowojorsk iej 
paradzie, więc Horacy na własne oczy przekona się 
o Jej wdziękach ... Ziarno niepewności zostało zasia
ne, choć na razie pan Vandergelder nie ma zamiaru 
rezygnować z ustalonych planów i wyjeżdża do No
wego Jorku. Przychodzi kolej na to, by Dolly zajęła 
się następną parą: niech Ambroży zabierze hmen-

ga rdę na konkurs tańca w słynnej restauracji „Har
monia", a Dolly sprowadzi tam Horacego, któremu 
wygrana w turnieju z pewnością zaimponuje, co po
winno zmiękczyć jego serce i umożliwić młodej pa
rze zaręczyny. Z wyjazdu Horacego skorzystać prag
ną również j ego subiekci: Kornel Hackl i Barnaba 

~ - \ Tucker: postanawiają zamknąć sklep. włożyć 
/ Odświętny strój, pojechać do owego Jorku i nie 

wrócić stamtąd, dopóki nie przeżyją jakiejś ekscy
tuj ącej - i koniecznie miłosnej -przygody. Wygląda 
więc na to, że całe towarzystwo spotka się w mieście. 
Poznajmy jednak najpierw samą wdowę Molloy. Jak 
si(( okazuje, motywy jej małżcilstwa są również mało 
romantyczne: j ak zwie rza się swojej pracownicy 
i przyjaciółce Minnie Fay. nie cierpi kapeluszy i pra
gni e po prostu spokoju i dostatku. „W małżeó.stwi e 
sama Będę nosić wstążki" - opowiada - „a nie 
sprzedawać je rozkapryszonym damom." Ale oto do 
jej ski pu wpadają Kornel i Barnaba, którz y chwil ę 
wcześn i ej z przerażeniem dostrzegli s i edz ącego na 
ławeczce pryncypała. Usilują początkowo skoo:y
stać z sytuacji i zaimpo-
nować piękn ym da
mom udając - zresztą 
niezbyt przekonująco -
no\vojorskich dan
dysów, jednak kiedy 
drzwi sklepu prze
kracza Horacy, nie 
mają wyjścia i szy
bko ukrywają się: 
jeden pod stołem, 
drugi w szafi e . 
S k k pikarz do s
trze ga wchodzą
cych do sklepu 
mężczyzn i za
czyna coś po
dej rzewać . Do
maga się wy-
jaśnie11. Kor- ~ 
nel i Barnaba 
próbują uciec, więc zamieszanie robi się coraz więk
sze, zreszt'l nieb z pomocy Dolly, która nagle wkra
cza do lokalu i intonuje pieśń ku czci siły Horacego. 
pką ten chce zademonstrować rozprawiając si ę z in
truzami, a której Ameryka tak bardzo nioże kiedyś 
potrzebować. Vandergelder nie daje si(( nabrać na pa
tnotycznc zagrywki, zrywa zaręczyny i wychodzi. 
Zrozpaczona Pani Molloy chce już zawołać policję, 
by pozbyć się pechowych subiektów, jednak Dolly 
proponuje załag_odzenie sporu: Kornel i Barnaba zap
roszą Iren(( t Mtnme na wystawną kolację do „Har
monii". C i, przerażeni (w pmifelu zostało im coś 
około dolara), próbują wykręcić si(( tym, że przecież 
nie potrafią Tańczyć, ale zaraz Dolly przeprowadza 
przyspi eszony kurs, udowadniając im, jak bardzo się 
mylili. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się wie
czór i wyczekiwana parada na Czternastej Ulicy. 
Wszyscy da_iąs1 c; porwać euforii i zabawie - no, mo
że z wyjątkiem Horacego, który nigdzie nie znalazł 
panny Conto i musi się zadowolić obietnicą spotka
nia jej w „Harmonii". Ale dopóki rozbrzmiewają 
dźwięki parady, Dopóki ten marsz dzisiaj trwa, je
go wściekłość nie przebije się przez ścianę pow
s/cchnej radośc i ... 

Akt Il 

I rena i Mi n nie maj ąj uż troc hG dosyć cncrogodzinne
go spaceru, j aki zafundowa li im z braku gotówki 
Kornel i Barnaba. zapewniając, że Jeżdżen i e doro7-
kami to przeżytek, a chodzenie pieszo - wyraz naj 
no\vszych trcndó\ ' wiatowej Elegancji . Mimo 
w. 7ystko ob ie panie odczuwaj ą najwyższą ulgG 
wchodząc wreszcie do „I lannoni i" . Wkrótce poja
wia s ię_ tam również I łoracy pod rękę_ z Ernes tyną -
mocno upudrowaną, nieznośną i od tręczaj ącą pan
niq, j aką okazała się wymarzona Miss Con to . Prz_ 
obydwu stol ikach - i Horacego, i j ego ~ u bi cktów -
rozgrywaj ą . i' podobne sceny: panie zamawi aj ą 
wykwintne dan ia. n i emalże przypraw i aj ąc o zawal 
serca swoich partnerów. Ró7ni ca tkwi tylko w przy
czynach irytacj i: Horacy jest chorobliv.,.. ie skąpy, Kor
nel i Barnaba po prostu nic śmi erdzą groszem. Zdes~ 
pcrowany Hack l, poni eważ zamówienie lreny i tak 

przero sło j uż jego sk romn e możliwośc i fi n a
n ·owe, pos tanawia zasza l eć i prze stać si ę_ 
o gran i czać . Przecież i tak - j ak m u s ię wy-
daj e - skoó.czy na policji. daje si(( wi ęc do 
kapelm istrza, u którego za o. tatn ie centy 
chce zamówić taneczny numer. W tym sa
mym cnsie z dru uiej strony podchodzi do 
orki estry I lora y. który ma nadziej ę_ , że 
wykupienie odpow iedniej muzyki choć 
na chw il ę uwolni go od panny C onto . 
Obaj upuszczają portfel e, a w zami esza
niu pomocni kelnerzy rnylą j e, zamienia
jąc Kornela w m ili nera, a Horacego 
w nędzarza . A le oto przez salę przebiega 
szmer oczekiwania i podniecenia: · o ś 
się ma dzisiaj wyd arzyć . ktoś ma 
powróc i ć , ktoś uwielbiany. a le od 
dawna ni e goszczący w „Harmoni i" . 
Orki estra gra fa nfan:;, a w restauracji, 
w itana prz z wszystkich, zjawia się 
Dolly. „Hello, chłop cy" - ś pi ewa na 

powitanie ; ,.Hello, Dolly!" - odśpiewują w odpo
wiedzi ke lnerzy. Ni c si ę ru nie zmieniło od czasów, 
gdy Doll y była w „Harmonii " stałą bywalczynią -
ciągle jest elegancko. ciągle panuj e odświGtn a atmo
sfera, ciągle trwa wspaniała zabawa. Doll y utw ierdza 
się w postanowieniu zerwania z dotych czasowy m 
życiem i podjGcia wyzwania. jakie rzuca j ej los. Tym
czasem musi jednak zająć s i ę sprawami bardziej 
przyziemnymi . Dosiada si do Horacego i rozpoczy
na ofensywę. J uż po chw ili okazuj e s i ę, że to Horacy 
stara si (( o j ej rękę - pomi mo energicznych zaprze
czeń tego ostatniego. Dolly traktuje go jak za lotnika. 
wzbudzaj ąc jego coraz wi ększą wśc iekłość. Za chwi
l(( Vandergelder orientuje si ę , że nic ma w portfelu ani 
grosza; nic wytrzymuje jednak dopiero wtedy, gdy 
widzi na parkiecie Ambrożego z Ermengardą. 
Wszczyna awanturę i ... j uż w nas tępn ej scenie całe 
towar?ystwo ląduj e w sądz ie. Tutaj - o czywiście -
wszy ' tkie okoliczności zwracają się przec iwko Ho
racemu, ?w ł aszcza ki edy Kornel, c ały we łzach, 

1wierza si~ Wysokiemu Sądow i , że fera lnego w ie
czoru wy tarezyła Sekunda i coś tknęło , a konkret
rn e - j ego serce, które już na zawsze ofi arowuje 
wdowi Moll oy. Wzru szony sctdzia uni ewi nnia 
\vszystkich, z wyjątk i em I Ioraccgo, któremu - do 
końca j uż pogrążonemu - nawet Doll y ostatecznie 
ś pi ewa Good bye. Już w Yonkers okazuje si ę , 7e 
Kornel i Barnaba żądaj ą wypłacen ia wszystkich 
za l egły h pensji . które razem składają ię na 
wyst arczaj ącą sumę, by dokładnie naprzeciwko 
sklepu Horacego otworzyć konkurencyjny interes . 
Po chwili 7j awia s ię również Ermengarda, żądając 
v ypłacenia kwoty swojego posagu. Horacy kapitulu
j e. Zaczy na rQzumicć przyczyny swo ich ni epowo
dzeń . j ednocześ nie dostrzegając uroki pewnej ciągl e 
kr,c ącej si' w jego pob li żu wdowy. o: wi adcza się 
Dolly i - jak za dotk n ięci m czarodziej skiej różdżki 
- wszystk ie problemy znikają. Kornel zostaj e w,·pól
nikiem Vandergeldera, Barnaba pierwszym subiek
tem i wszyscy są zachwyceni. awet Horacy, który 
m u i przyznać , że w koi1 cu zdobył to czego tak prag
n ął, czy li wspaniałą i zapobieg l iwą żonę , i który już 
zupełnie szczerze może dołączyć si ę do chóru gło
sów, radośn i e śp i ewających: Hello, Dolly! 
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Jerry Herman 
Kompozytor, autor tekstów piosenek. W młodych latach komponowanie traktował jako hobby - studiował architekturę 
wnętrz. Wkrótce jednak porzucił to zajęcie i rozpoczął naukę na wydziale dramatu Uniwersytetu w Miami. W połowie lat 
50. przyjechał do Nowego Jorku, gdzie związał się z rozwijającym się wtedy ruchem off-Broadwayu. Był pianistą, 
komponował dla kilku popularnych wykonawców. Jego debiutem na off-Broadwayu był musical I Fee/ Wonder/uf z l 954 r„ 
jednak pewne powodzenie przyniosło mu dopiero następne dzieło: Nightcap. Jego pierwszym prawdziwym sukcesem był 
musical Milk and Hon ey z 1961 roku, który został zagrany 543 razy. W tym czasie został dostrzeżony przez Davida Mer
ricka - znanego nowojorskiego producenta - co rozpoczęło jego wielką karierę. Do największych sukcesów kompozytora 
należą musicale: Hello, Dolly' z 1964 roku, Ma me z 1966 roku i La Cage Aux Folles z 1983 roku . Inne jego dzieła to: Mack 
and Mabel ( 1974) i The Grand Tour ( 1979). W 1993 roku kompozytor przerwał karierę i wyprowadził się z Nowego Jorku 
do Kalifornii . Było to spowodowane wykryciem u niego wirusa HIV Przez kilka lat milczał jako artysta - dopiero 
powstrzymanie postępu choroby pozwoliło mu na powrót do pracy. W 1996 roku napisał telewizyjny musical Mrs. Santa 
Claus. Artysta nadal koncertuje i występuje na scenie - najczęściej jako konferansjer „składanek" swoich numerów. 

Micnael Stewart 
Librecista. Rozpoczął karierę jako autor tekstów drobnych sztuk, rewii i skeczów dla komediantów. Jego pierwszym 
sukcesem było libretto do musicalu Bye, Bye, Birdie, który stał się dla niego przepustką na sceny Broadwayu. Już w 1961 
roku wielkim przebojem okazał się kolejny musical z jego librettem - Carnival z muzyką Boba Merrilla - a w 1964 r. 
Stewart odniósł ogromny sukces dzięki Hello, Dolly.1 Po tym obiecującym początku kariery, zaczęty mu się jednak 
przytrafiać niepowodzenia. Musicale How Do You Do, I Love You, GeOJg Ml, Seesaw czy Mack and Mabel okazały się 
porażkami. Dopiero w 1980 roku udało mu się powtórzyć sukces Dolly dzięki musicalowi 42nd Street, jednemu z naj
większych przebojów w historii Broadwayu. Zmarł w 1987 roku. 

Antoni Marianowicz 
Satyryk, poeta, tłumacz, autor książek dla dzieci. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył Szkołę 
Dyplomatyczno-Konsularną przy MSZ. W latach 1946-1948 przebywał w Brukseli jako korespondent PAP, a następnie 
attache ambasady polskiej. Po powrocie był m. in. zastępcą redaktora naczelnego „Szpilek" ( 1949-1955) i do 1989 r. 
członkiem kolegium redakcyjnego tego tygodnika. Współautor szopek satyrycZnych z 1952 i 1956 r.; współpracował 
z radiem (m. in. z teatrzykiem Jeremiego Przybory „Eterek") i telewizją (m. in . jako współautor programów satyrycznych 
Wielokropek i Delikatesy) . Od 1996 roku do śmierci w 2003 roku był prezesem Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. 
Otrzymał nagrody Komitetu ds . Radia i Telewizji ( 1965, 1969, l 974 r.). Opublikował wierszowane zbiory : Hobby naszej 
dobby, Co pmistwu dolega?, Golibroda z czarcim wąsem, Królowa Bona umarła?, Unvanie głowy, Noc hieny; wybór Za 
czym pan stoi; powieść igranie z ogniem; opowiadania Uważaj na zakrętach ; zbiory dla dzieci Muchy króla Apsika, 
Kolorowe wagoniki, Bm·vimy się w rymy. Tłumaczył m. in. utwory L. Carrolla, M. Twaina. Opracował Antologię saty1y 
polskiej 1944-1955. Ponadto jest autorem wspomnień Pchli targ oraz Życie surowo wzbronione, musicali oraz historii tego 
gatunku Przetmiczvć całą noc „. Wraz z Januszem Minkiewiczem był autorem przekładów większości amerykańskich 
musicali wystawianych w Polsce do roku 1989. 

Jan0sz Minkiewicz 
Satyryk. Studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracował z tygodnikami „Cyrulik Warszawski" 
i „Szpilki". Współautor szopek politycznych (1934, 1936-38) i rewii. Kierownik kabaretu Teatr 13 rzędów (1937 r.). Po 
wybuchu Il wojny światowej w Wilnie prowadził teatr satyryczny (1940-41). Od 1941 r. związany głównie z Warszawą. 
W 1944 r. był w Lublinie korespondentem „Polski Zbrojnej " i kierownikiem literackim radia. Współpracował m. in. 
z pismami satyrycznymi: „Stańczyk", „Szpilki" oraz z tygodnikiem „Przekrój", w którym prowadził rubryki;( satyryczną 
Pigułki. Organ J.M. Laureat nagrody pańsnvowej II st. ( 1955 r.) oraz nagród Komitetu ds. Radia i Telewizji (1963, 1969 r. ). 
Ogłosił zbiory wierszy: Nic świętego, Kazania i skargi, Pigułki, Sonety 1-varszawskie i piervvsze wiersze oraz Wiersze 
wybrane J 944-I 954 . Pośmiertnie ukazał sięjego zbiór Między wierszami. Autor humoresek prozą, felietonów, wspomnień, 
polskich librett, m. in. do operetki J. Offenbacha Piękna Helena , współautor szopek politycznych (1946 i l 956 r.) . 
Twórczość Minkiewicza dla dzieci obejmuje wiersze, głównie żartobliwe (Ikar i spółka, Miś z parasolem, Wycinanki 
Majsterklepki, Niedźwiedź, Od A do Z, Tysiąc 1ymów). Przekładał S. Marszaka, S. Michałkowa, J. Kriissa. Wraz z Antonim 
Marianowiczem był autorem przekładów większości ameryka!lskich musicali wystawianych w Polsce do roku 1989. 



Maria Sartowa Absolwentka Akademii M.uzyczne1 w Warszawie. jedna z .ostatnich uczennic prof. Ady Sari. Po debiucie w TeatrzeVVielkim 
w Warszawie (Hanna w Strasznym dworze S. Mon1uszk1) 1 Operze Wrocławsk1e1 (Pamina. Eurydyka. M1caela). całą karierę 
artystyczną. związała ze scenamf i estradami europejskimi. śpiewając głównie we Francji. Niemczec~. Szwajcarii. Włoszech. 

. ale rowniez w Izraelu 1 w Stanach, Zjednoczonych. Studia wokalne uz.upełn1ła w f\)ed1ola~1e 1 Paryzu. a 1ako sol1st~a ra91a 
francuskiego dokonał.a wielu nagran repertuaru oratoryp1ego. p1esn1arsk1ego 1 utworow współczesnych. w tym kompoz~rto,row 
polskich. Wielokrotnie występowała w operach Bizeta, Masseneta. Gounoda 1 Poulenca, Z muzyki rosyJsk1e1 na1częsc:e1 
SP,iewała utwory Musorgs1'1ego. Rachmaninowa 1 Cza1kowsk1ego (m. 1n. Tat1a~ę w Eugemuszu 0111..:g1111e . W repertuarze 
włoskim ;1yrózniła twórczosć Cimarosy: Pergolesiego 1 Rossiniego. Szc.zegornie do5rze była przy1m,owana. la~o l1ryczrn 
interpretatorka Pucc1n1ego (Laurella. IV11n11. Du). Oo kilku lat ,za1muje. s1 ~ pedagogiką wokalną. Wspołpracuje. z telew1zią 
rrancuską i polską jako scenarzystka. realizator i reżyse r nlm.ow posw1ęconych 1·1 ib1tnym postaciom polsk1e1 1 francusk1e1 
kult.ury. Reżyseruje również spektakle operowe (m. in. Polawwcze pereł G. B1zda. Bal maskowy 1 Erna111 G. Verdiego) 
oraz operetfowe (Księż11iczka czardasza E. Kalmana. Kraina uśmiechu F. Lehara). 

Barbara Ptak 
Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych 
najpierw w Krakowie. potem w Warsza
wie. gdzie w 1963 r. u zys kała dyplom 
na Wydziale Grafiki Artystycznej w pracowni 
pror Józefa Mroszcz,aRa. Wspołpracuje 
z wszystkimi teatrami na Sląsku ora.z z wieloma 
1nstyfuqam1 kulturalnymi w Polsce 1 z:i grarnq. 
W sumie w teatrach dramatycznych. muzycz
nych. operach. OP-eretkach 1 w telewizji zreali
zowała ponad I OO widowisk z repertuaru dra
maturgii klasycznej, (Romeo 1 Julia .. Cvd. 
lntrrga 1 milosc . 1v!azepa. Wu1asz ek 
Wwiia) oraz teatru muzycznego (Kram 
z piosenkami. Ocean 11iespoko;ny. Skrzy
pek 1w dachu. G1,zelle .. Planeta.zakochp
nvch). a takze basn1. Juz w czasie stud1ow 
zl:viązała s,ię z zespołami rnmo;1ymi w ~arsza
WIC, Łodzi 1. we Wrocławiu. gdzie wspołpraco
wała z ~b1tnym1 rezyseram1: Jerzym Antcza
kiem (/Voce 1 dnie). Jer?Vm KawalerowiC?cm 
(Faraon). Kazimierzem Rutzem (Perla 11 ko
ronie). Januszem Majewskim (Królowa 
Bona). Romanem Pola1\skim (Nóż w wodzie). 
Andrzejem Wa1dą (Ziemia obiecana). 
Wojciechem Marczewskim (Wierna rzeka). 
Laco Adamikiem (Ostatni z Jag1ellonow). 
Współpracuje z Teatrem Telewizji (m. in. 
Ryszard 111 Feliksa Falka w Ośrodku TVP 
w Krakowie) i polskimi wytwórniami filmów 
fabularnych. Jako wybitny Kostiumolog zreali
zowała ponad 80 nTmów. Prowadzi zajęcia na 
Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu 
Sląskiego w Katowicach. Sciśle związ::rna z Te
~trem Rozrywki w Chorzowie„ Jest zlonki,em 
Związku l'olsk1ch Artystow Plastykow. 
Otrzymała wiele nagród i wyróżnień artystycz
nych. w tym nagrooę ~)inistra Kultury 1 Sztuki 
za całokształt osiągn1ęc IV dz1edz1111el<ost1umu 
filmowego oraz Złote 1'vlaski za inscenizacje 
teatralne. Jej projekty filmowe. teatralne. a tak
że obrazy prezentowane byty na. specjalnie 
zorganizowanych wystawacli. m. in. w War
szawie. Częsfochowie. Opolu. Łodzi. Czes
kim i polskim Cieszynie oraz w Hamburgu. 
Wielkim ;1yróżnieniem dla Barbary Ptak oyło 
zaproszerne do udziału w światowej wystawie 
scenograni i archite.ktury teatralne/ .:Praskie 
Quadriennale 2003 . g,dzie prezen owano 1e1 
kostiumy ze spektaklu -Student żebrak Opery 
Sląskiej 

Jerzy Boduch 
Krakowianin. scenograf. realizator 
telewizyjny. Wieloletni pracownik 
TV Kraków. Autor scenografii do 
telewizy1nych spektakli teatral
nych. muzycznych 1 rozrywkmrych 
oraz do restiwali piosenl;i (Sopot. 
Opole) Realizator autorskich 
programów telewizyjnych dla 
dzieci i młodzieży. Wielokrotnie 
współpracował z 1eatrami Krako
wa. Łodzi. Kielc. Gdańska i Gliwic. 
W Gliwickim Teatrze Muzyunym 
przygotowal dekoracj.e do spekta
kli: Cvru/1k sewilski G. Ross1ni
CJ,O. Wiede1iska krew I. Straussa. 
Zbatutq i humorem M. N.iesioł~-. 
wskiego oraz Rzeczy 111epoko1 
J Łumińskiego 

( 
f' 

To masz Biernacki 
Absolwent Akademii Muzyczne1 
w Krakowie i Accadem1a Musicale 
Chigiana w Sienie. Uczestnik kursów 
misfrzowskich pod kierunkiem m. In .. 
H. Rillinga. C. M. G1ul1n1ego 1 G. Gel
mettiego. Brał udział w konkursach dy
rygencl<ich w Besan~on i Bia!ymstoku. 
Oa sezonu 200G/200 I związany 
z Teatrem MU7JC.Znym w Gliwicach 
jako konsultant muzyczny 1 kierownik 
orkiest.ry. Od 2002 r .. kierownik muzy
czny 1 dyrygent Gl1w1ck1e 0 o Teatru 
Mu1ycznego. Założyciel R'rakowskiej 
Orkiestry .J3rillante". z którą regularnie 
odbywal;oncerty w Niemczech i'FrancJi. 
W latach 2000-200 I pracował 1ako 
dJJYgent z Zespołem Pieśni i Tańca 
„Sląsk". 1rystępując w kraju i za 0 ranicą, 

oraz dokonując wielu nagrań. 1;1?/ GTM 
dyryguje spektaklami . operetko11ymi 
1 mus1calam1 oraz. 1ako kierownik muzy
czny i dyrygent. prowadzi koncerty 
estradowe. W 2002 r. jako kierownik 
muzyczny zrealizował w GTM Cyrulika 
sewilskiego G. Rossiniego,- spektakl 
entuz1astycznie przy1ęty zarowno przez 
gliw1ck1cn. w1dzow. /aK 1 przez n?1-
wybitn1c1szych po sk1ch krytykow 
muzycznych (m. 1n. Józera Kańsl<iego 
i Jacka Marczyńskiego). a w 2002 roT<u 
prapremierę e~rope1ską musicalu Foot
loose - wrzuc luz 1 T. Snowa. 

Władysław Janicki 

Barbara Stanisz 

Absolwent Państwowe1 Średnie)· Szkoły 
Baletowej w Poznaniu. w klasie \;\ładysława 
Milona, Teresy Kuja1ry 1 Conrada Drzew1eck1e
go. Pracowaf ko ej no w zespołach: Opery 
Poznańskiej. Polskiego Teatru Tanca. 
Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Opery 
Wrocławsk1e11 ponownie Polskiego Teatru Tan
ca. Od I 991 roku był zatrudniony na etacie 
choreografa w Teatrze Animacji w Poznaniu. 
Jest autorem choreografii około I 50 przedsta
wień w teatrach muzycznych. dramatycznych 
i lalkowych w Polsce 1 za granicą (m. 1n. w USA). 
Za swo1c ważniejsze prace uważa .choreografie 
w takich spektal<lach 1ak: Historia zo/111erza 
w Teatrze 1m. W. Horzycy w Toruniu. R1b1d1. 
rab1d1, k110/ w Teatrze Ąnimacp w Poznani,u. 
Pielruszka we Wrocławskim Teatrze Wspoł
czesnym. Nędza .uszczfWwiona w Teatrze 
Wielkim w Poznaniu 1 Ks1ęznzczka czardasza 
w Operze na Zamku w Szczecinie. Był reżyse
rem spektakli: Machina teatralna w Teatrze 
Animaqi w Poznaniu. Olbrzvmka w Teatrze 
Lalka w Warszawie. Zacza'rowane jezioro 
w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu. Nasza 
jest noc w Teatrze Polsl<1m w Poznaniu. jest 
autorem sztuki Historia dziewczynki z zapał
kami. którą zrealizował w Teatrze Muzycznym 
w Poznaniu. Laureat nagrody Wojewogy To
ruńskiego za choreogr,a.fi\ do spektaklu Zacza
rowane 1ezwro. Wyrozn10110 go 1 nagrodzono 
za opracowania choreograficzne na restiwalach 
teatrów lalko11ych w Opolu i Lublinie. Współ
pracuje z ośrodkiem TVP w Poznaniu. 

Pedagog. wokalistka. chórm.istr.z i dziennikarka. S.tudi9wała 
na Uniwersytecie Wrocławskim 1. Un1wer~ytcc1e Jag1ellonsk1m 
w Krakowie na Wy~ziale. Filolog1czno-H1st01ycznym. W tym 
czasie zdobyła rowniez wykśztałcenie muzyczne. Swo1ą 
karierę za1yodową rozpoczęła IV Krakowskim Teatrze]Vluzy~ 
cznym. PoznieJ pracowała w ,Panstwowe1 Operze Sląsk1e1 
w Bytomiu, a następnie w.Panstwowym Zespole Ludm~ym 
Piesni i Tanca .,Mazowsze .Na1dłuze1 pracowała w Zespole 
Pieśni i Tańca „Sląsk": gdzie pełniła runkcję solistki, asysten.tki 
i pedagoga. W Gliw1cl<.1m ~eatrze Muzycznym 1ako chor
m1strz zrealizowała W1ede11ską kreVir ]. Sfraussa 1 Kota 
w butach M. Rosińskiego i A. Hundziaka. Obecnie 1est kie
rownikiem chóru GTM. 

Grażyna Brodzińska . . . . . 
„Solistka Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie. reprezentuF1ca na1wy~zy kunszt sztuki wokaln~1; 
Obdarzona urodą. wdzięl<1em scenicznym. temperamentem .. sp i ewa. lanczy. czaru ie ~.ubl1cznosc 
teatralną i fil~armoniczną Pojawienie s.ię Brodzinskiej na sce~1e 1Aywołu1e dreszcz ~mOCJI. a potem. 
burzę oklaskow. Potrafi ona. jak nikt inny. wzruszac 1 baw1c. u1mu1e ,nowoczesnosc1ą 1nterpretacp 
i teatralną prostotą. Jest u1":'ażana .za Pierwszą Damę. Polskiej .Operetki.Spiewa. repertuar operetkowy. 
operowy. mus1calm~y. Wspołpracu1e z czołowymi ork:1estram1 filha~mon1cznym1 1. operm\'.)'ml., Dokonala 
licznycfi ~agrań telewizyjnyc:h i ra9iowych. Dzięki >\'.)'Stępom gosc1nr~ym pod.z1w1a Brodz1nską. poza 
krajem. rowniez publ1cznosc Stanow Z1ednoczonych. Kanady. ,Franc\1· Austr11. Angl11, Włoch. Belg11. 
Izraela, Holandii i Australii. W Kammeroper w Wiedniu sp1ewa a partię Eul)'dyk1 w operefce 
J. Offenbacha Orfeusz w piekle ,o.raz partię, Zerliny w operze W,:, A, Mozarta Don Gwva11111. 
W Teatrze Wielkim w Warszawie s_p1e1vała goscrn.nie part1~ .Adeli w Zemsc1e me,toperza ). Straussa 
i partię Kasi w operze M. Kam1ensk1ego Nędza uszczęslzw1ona. Rokrocznie .sr;1ewa na Festiwal.u 
im. Jana Kiepul)'. Brała udział w barozo por;ularnym cyklu TV ,z batutą z humorem Mac1e1a 
Niesiołowskiego. Nagrała 4 P~'V CD. Ma za sobą wiele gfównych rol w czołowych przedsta~v1ern~ch 
mu~ycznych. · Boguslaw Kaczynsk1 

w Gli.wi.ckim Teatrze Muzyczn11m G.rażyna Brodzińska przygotowała do tej_por.x partie: Eurydyki w Oifeuszu 
w piekle .J. Offenbacha (19.98 r.) .1 Hrabiny Zedlau w rviedensk1e1 krwi .J. Straussa .(2002 r;) oraz brała 
udział w w1dow1skach M. N1es1ołowsk1ego Z batutą 1 humorem (2003 r.). W ub1egtym sezonie w spektaklach GTM 
11ystąpiła około 30 razy. 

Jolanta Kremer 
Absolwentka Wydzia.ł.u Wokalno~ 
Aktorskiego Akadem11 Muzyczne1 
w Katowicach. gdzie uczyła się w klasie 
śpiewu prof. -S. Marc1n1ak-Gowarze.~ 
wskiej. Zadeb1utow?ła rola Wiktom. 
w operetce P. Abrahama W1ktona 1 ;e; 
huzar w I 99 3 roku w Operetce Sfąs
kiej w Gliwicach. Jeszcze 1ako studen
tka brała udział w kursach wokalnych. 
gdzie miała okazję kształcić głos pod 
l<ierunkiem E. Podleś 1 prof. J. Mar
chwińskiego. Uczestniczyła też w kur
sie mistrzowskim prof. A. Orlow1tza 
w Weimarze. W swoim repertuarze 
ma takie~ role jak: Eurydyka w Orfe,
uszu i Eurydyce C. W. Glucka. Kro
/owa nocy 1v Czarodziejskim flecie 
W. A. Mozarta. Franzi w Wiede1iskiej 
krwi J. Straussa. /ulia w Panu de 
Pourceaugnac Mo iera. Eliza w My 
Fair lady F L,oewego, Ha~na Glawari 
w Wesołe/ wdowce T: Lehara. Tatiana 
w Euge111uszu Onzeg1111e P. Cza1kow
skiego. Bess w Forgy and Be.ss 
G. Gershwina. Ado Annie w Ok/ahomze 1 

R. Rodgersa. Uczestniczyła w festi 
walach muzycznych im., J. Kiepury 
w Kl)'nicy i im. K. Jamroz w , Busk~ 
Zdro1u. W repertuarze ma rowni ez 
dzieła oratoryjne Bacha. Haendl a 
i Mozarta. Jej ostatnie role to V1 Moore 
w europe1sk1e1 prapremierze musicalu 
Foot/oose - wrzuc luz' T Snowa oraz 
Hrabina Zedlau w Wiede1iskiej krwi 
J. Straussa. Za obie otrzymała Nagrodę 
Artystyczną Dyrektora GTl\11 za sezon 
200272003. 

Wioletta Białk 

Anita Maszczyk 
Absolwentka Akademii Muzy cznej 
w Katowicach Jeszcze jako 
studentka debiutowała partią Adeli 
w Zem.frie nietoperza J. Straussa 
w Operze Sląskiej w Bytomiu 
w I 999 r. W sezonie 2000/200 I 
była solistką Teatru Muzycznego 
we Wrocławiu. Współpracu1e 
z Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu. 
Filharmonią Łódzką i Filharmonią 
Opolską. bJOrąc udział w koncertach 
oratoryjnych oraz estradowych. 
jest rownież związana z Orkiestrą 
Sinfonietta de Paris (dyr DominiQue 
Fana!) Ma na swym koncie nagranie 
płyty z Akademickim Zespołem 
Muzycznym Politechniki Sląskiej 
w Qiwicach pod dyrekcja Kiystyny 
Krzft.anowskiej~tobody. Obeme 1est 
so li s tką Gl1w1ck1ego Teatru Muzycz
nego. w któl)'m zagrała m. in .. Laurey 
w polskiej prapremi.erze Oklahomy' 
R. Rodgersa. Rosrnę w Cvruliku 
sewilskim G. Rossiniego. 
Anastazję w Księżniczce czardasza 
E. Kalmana, Franzi w Wiede11skiej 
krwi J. Straussa oraz w koncercie 
Z batutą i humorem M. Niesioło
wskiego Laureatka Nagrody Artysty
czne!· D)'rektora GTM za sezon 
200 /2002 za rolę Rosi ny w Cyruli
ku sewilskim. 

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzycz,ną w Katowicach. ,Była stypendystką Ministra Kultury 
i Sztuki oraz Miasta Chorzów. W czasie stud1ow rozpoczęła. współpracę z Operą Sląską (Kopc1uszel<. 
w Zaczarowanvm ba/;1 K. Gaertner). Obecnie 1est .solistką Gl1w1ck1ego Teatrn Muzycznego; 
współpracuje z -Operą ?ląską. (Bronisława. w Studencie zebra~u K. Millocl<.era). F1lhar_mo111ą Slą.ską 
i z Zespo em Sp1ewakow Miasta Katowice „Camerata S1les1a . Koncertu ie. w kra[u 1 za granicą. 
1~konuje muzykę oratoryjną. kantatową. kameralną 1 estradową. W Gl1w1ck1m Tea rze Muzycznym 
zagrała Pepi w Wiede1iskie; ki1V1 J. Straussa. 



Andrzej Lipski 
Ab,ol\\' t:nl Wvd1ialu , klor~k icgo krako1\'~k1ej P\ \ ' T 
1 197 3 ro~u. \ \' l\'lll san'i1111 otr1vmal Jne,Ji 
do Teatru Nm1cgll ·11· L1br1·u . 1 · którrm podc./.a\ 
2 S-ll'lnlcj prJC\' /ae,.r:i l około I OO 1·ó1 W-pl1~1· n;:i c al~ 
jL·i.;o drngt; J k lo 1 ~lq 111~\· Jrl drrd...tor i\\icuv\Lm 
0;1,1c11· s~i Dcbiultm51 rnla· K l c.:Jnl~l 11 ' iq.~o 
~rzc d'.>l~m'il'niu S/..1u1w i\ lolic r:i · Gr:i l rn lc 1v :,7 luk 1C.h 
A. r 1 edr1· . :\ . Czechol\'J . i\ 1. Gogob. 7~1równo pko 1w
knnam~i ,glóll'nl'ch ról 11· \peklakbl11 mu1.1vnvch 
1 1 ~1 110\ ik 11 ". ·u .1:;J../e 11111 /011 ·a11 t'. Kn rol 11 ,\ 011 \·111 Dn11 
/\ iclioc1 '. , Ch:irinu~ 1v ;,:111w11 1 Franc ik 11 /l"-,l'/11 1111 
c;,;,.,,_,·m Slą1k11) . jak i J\ \'\ll'nl rei\'\ TJ ( I (i/po11el. 
u<.11'1 'ą· oJ d1rcklora D;i\ze1 '>kiego. 11 jaki 'Po~ób 
należy re~1l i1.011a ć komedie muLL\'ll.llL' Spor\'m 
u1ur.clnicn1c111 11·a1vlalu akltmki cgti b\!v & 1 niego 
\ztuki \\'spóluc:,nc SIJwomira i\ lrożb . \ \1J/nv clJp ~ra -
11011 ih role: ll'tulo11a 11 .la.in i<! p<111 \ 'il.1 Lope de Vq?,i. 
lmhicgn 1 lćnrvka 11 \ 'ic-liu~l.iej /..0111cdi i 7 Kra
~11hkic'go . I\ l ocbiu~a 1v Fi::1 kac/i r. DL'1rrcnmalla i rnn 
Slrot1j?J 1.1· Ro::111u11 ·uc/1 :: /.. u/t' IJJ K. i\ louar~ki(•go 
\V 199!. rohu 1.vrc/\•,cro1\al 1\ Te;:i lrn· Nrnwm Lui''d11 
:: 1rn/i:/..i O. \ \'i rcle':( 11. I 99 3 />011ni1 ;.wsio i-. U l\ icm
u:ll'iua . 11. I 995 ')J.iuwu i\ lolicr;,i . ~\'>p(il pra lllj t.: / Fil 
h:1r11101li'1 5 1 ~,k~ . Polskim R;,idicm ora1 I ek1v111;1 Kato
wi Le Grai I\' kilku fil 1rnch. 111 . 1n. Gu<;!Jwa -~ orrn1ka 
11 7 ::cg11rkuclr G11stmrn /\. I lalma or;i; alter cg tc~o7 
rei\ '\Cra 1 1cgo filmie aulor~kim l /irn . o /..1riri't 1m( hę 
11 ·ii.•111. \ \ ' 1994 rohu 11 Lab\'lh 11w1 111;1vlJlni 1:.imhu 
1 · Starvch TJrnoll'iG1Ch 11')Tci.ir, cro1l'Ji .\'::kolę h/a::111i11 
l\lichćb de Ghcldcroac ·J: \\' TcJtr1e 7ae,lębiJ 

S(1\11011cu 1a~ral 1 nic Cara 11 f.:ord1i111ic I. Slo\\'Jthic.: 
~u. 1J która c'ilr 1vm<1) nagroJ1· ,\ lini'>ll'r'>l\\'J k. ullur\' 
1 1tuhi 01a11~11óuu Gło11nq~o Ll\S I'. 1 au1c;it Zlotvth 
i\l;i,ck IJ role. t1·tuloll';i w vtut L' .Ju~1w· fl"ll ,\ '1A1. -.:;u-
pertuva 1\' Pil.!.1"::0Sla1rnmir;iI\1ro7ka or:iz z:i i n~(e11 i1a-
tję S::/..o~1 · hlu::111!11 ,\ licln elJ de Ghcldcrock- . 

Michał Mus i oł 1\bsolwcnl i\bJcmii i\l u11vncj \\' Kal01Vicach. 
~J; i · \tudio1\al pod kierunkiem pro!. 1:111:1 B;ilb rina. 
/ _:.tdcbiulo\\'al 11 p<il:dLierniha 20[) I r n;.i '>l enie Gli -
11Kh1egL1 I ealru ,\ 1u1vuncgL1 \\ r ;irli i I l r,1b1c~o 
/cdbuJ 1 · lt'i('drnsl. i i.•i krn' i 1- SlraussJ . \ \' u;is1c 
stuJ1ó11 br.tł uc.J11al 1 · ll'i elu '.>peklakl;ilh opero11Vlh . 
)percl~01wch 1 111Ll)i :.i l011·1•t h. 7ac.ral 111 . In„ lónka 
I\ ( ·1ul=ie·11111ie1111111r111 c::l'li f.:rt1~011 ·111 /..uch i (j i
ralach . Jó1da 11 f.:1:ri/11 1rn/rn i CU\<! , knlJ l cal r ~1 l -
11cgo. 1 Cat.1. \ \~vslc;pc1\\'ał ró_1 'n ici 11· p11cd\tJ1l'ic-
111ach dr;.1111~1l1•<.1111·l h Obern1c 1csl 'inl1\l;j G l 111te~1cc,o 
Tc;1tru ,\ \u1.1;LL11cg . 11klmvm1:igral m. in.: I l r<1h 1c~o 
/ cdlaua 11· nu\\'e j i11~LL'lli1at ji ' l l'il'1h·1 i1ki1·/ f..r'\1 i 
I. ~l r;.iu„ „a , Ldll'ina 11· A-11e::11ic:n·c:l/rdu,:c1 I' . K~l 
rn:ina. DJnilt,; 1 · lll-.111/ej m/1i11 'n ' I I ehj ra. 
Curlv'q;o 11· (J'/.:lalin111 it• 1 I\. Rmfo,cr'>J, Billicgo f lynn ~1 
11· Cli it\1:.!.n I. kJndera 11ra111· l hull(f /i li11111im•111 
1\1. l\1csio loll''>kic~o Od !.OO_ r 1\'\'\11,'puJc róll'niei 
11· Tl';1tr 1c ,\ 1 ~/_l'lLI~\ 111 11· I od/i, _gLfli l.' 'J11Cl\J f)Jr lil,' 
I-eh ma 11 /\s1<·::111c ::ce c::unlaca . l31cr1c ud11al 
11· lium·ch konci.'rl;.ich 11;1 '>Ll'1uch c:i lcj Pols~i . 111 . 111 . 
11 \\'~ir '>1;1 wic. h•dti. \VrnLl<miu 1 Bicl\ku-Bialc1 

Jacek Chmielnik 
kl r. dr;11nalur_s. rl'i\''>l' f. I\ la n:i honcil' 

ponad 1ll'1 d11c\Li' ró l tc:.i l r;1liwd1 
1 po 11;1d d11Jd1 icst ia reali 15cj i 
reż1"s ersk1Ch . Szerokie j puhlru no„ci llJI -
Lilli'icj ko1ar 11· ~ i e 1c \\\ imi rolami 11' lJ
~ic h fi lmach- l';1h': I c1hu11k I /\'ill !!_ Wj:: 
luliLI'>IJ ,\ ł a c i ul<;k i c~n . Cl\' I /ir,:d:1· 
m111mi a hr::egiem p/1clwni Zb1~11 i c11i ;.1 
K u;/ 111 11i~h iL'c,o . Oe! wici u !Jl L1Viannv 
1 lG1l1Jmi' k 1ko11"sk1111 i N;.i ~C.cnle 
TcJlru im. 1- Slow;.ic bc.:gc 1rcJ li101\JI 
.1utorsk1c praprem ier ' swoich picw~11'c h 
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A Vattenfall company 

VATTENFALL ~ -

Główt a ksi ęgowa 
Lucyna Lenkiewicz 

Adm i ni ~trator zarządzający 
Joanna Ra kowska 

Asystent dyrektora d$. realizacji projektów i marketingu 
Grażyna Miczka 

Konsultant wokalny 
Grażyna Griner 

Kierowni k chóru 
Barbara Stanisz 

Kierownik baletu 
Jacek Nowosielski 

Dyrygenci 
Tomasz Biernacki. Maciej Niesiolowski. Piotr Sułkowski. Andrzej Rosół. Ruben Silva 

Korepetytorzy 
Grażyna Griner. Andrzej Podorski 

Rekwiiytor 
Jacek Tomaszewski 

Dział Koordynacji Pracy Artystyczn ej 
Wanda Nowosielska - kierownik 
Wioletta Załęcka 

Rzecznik prasowy 
Zuzanna Blacha 

Biuro Obsłu gi Widzów i Promocji Teatru 
Paweł Rozkrut - p. o. kierownika 
Karolina Huk-Wszołek 
Robert Mucha 

Impresariat 
Jolanta Szymura - kierownik 
Beata Sokołowska 

Kierownik Kancelarii 
Jolanta tabiak 

Kierownik techniczny 
Adam Prażuch 

Brygadier sceny: Jarosław Maksymowicz 

Oświetłen ie: Wacław Czarnecki. Paweł Brzozowski. Jan Kulczyna. Tadeusz Tomczyk 

Realiz.acja dźwięku : Konslan~' Kulik. Mirosław Beslecki 

Dekoracje i kostiumy wykonab1 pracownie Gliwickiego Teatru Muzycznego 

Kierowni pracowni malarsko modelatorskiej: Barbara Ciszek 

B1ygadierzy pracowni: 
"" krawiecka damska: Irena Sławińska 
""' krawiecka męska: Justyna Curyło 
- zdol:micza: Janina Łubkowska 
"" tapicerska: Jarosław Jochacz 
~ stolarska: Rvszard Siernv 
= farbiarska: 'zona Małujł~ 
- fryzjerska: Małgorzata Śliczniuk 

Redakcja programu; Jacek Mikołajuyk 

Opracowanie grai'icwe: Marta Zawadzka 

Gliwicki Teatr Muzyczny 
ul. No>1y Świat 55/57 

44-1 OO Gliwice 

Telefony: 
(+ 48 32) 230 67 18 (centrala) 

23 2 I 3 3 9 (kasa/fax) 
230 49 68 (Biuro Obsługi Widzów 

i Promocji Teatru) 
2 3 I 88 I 3 (Impresariat) 

>1~1~1'. leatr .gliwice. pl 
e-mail:gtm@teatr.gliwice.pl 

Foto: Tomasz Zakrzewski. archiwum Gliwickiego Teatru Muzycznego. archiwum Teatru Muzycznego we Wroclawiu-Operetki Dolnośląskiej 

Noty biograficzne Janusza Minkiewicza i Antoniego Marianowicza na podstawie: Literatura polska XX wielu. PWN 2000. 
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