


Tadeusz Ross 

Tadeusz Ros· jest absolwentem Warszawskiej Wyższej Szkoły 

Teatralnej . Wystctrowal głównie w dwóch teatrach : Teatrze 
„Komed ia" , w którym grai w polskich prapremierach światowych 
musicali („ Ki ss me Kate"; „My Fair Lady"; „Wonderful Town") oraz 
w Teatrze „Syrena", do którego znów po latach wróci ł , zaproszony na 
gośc inne wyst<JJy. Jednakże główną jego dz i alalność artystyczną 
stanowiły zawsze estrada i kabaret. 

Jest wybitnym aktorem komediowym, piosenkarzem, satyrykiem i 
scenarzys tą, autorem wielu pięknych piosenek. W 1973 roku na 
Fes tiwalu Piosenki w Opolu dostał nagrodę publiczności i 
dzienn ikarzy za swoj ą kultową już piosenkę „Sl ońce w kapeluszu" 
B ra ł udz i a ł w wielu programach tclcwi/yjnych („Muzyka lekka, łatwa 
i przyjemna"; „Pojedynek"; „Express": „Express Oimanche"; 
„ Loża"; „Zulu Gu la"') . Kocha radio. W radiowej „Trójce" 
przepracowa ł ponad 20 lat. Razem z Marcinem Wolsk im, Jackiem 
Fedorowiczem i Andrzejem Zaorskim współtworzył legendarną JUŻ 

audycję „60 minut na godzinę" . Z Pi otrem Fro nczewski m przez wiele 
lat nagrywał swoje słynne „Ross- mówki". Tadeusz Ross jest artystą 
niezwyk le ws7cchstronnym. 

W Teatr1.e „ abat" Małgom1ty Potockiej prowad zi rewie, w 
otoczeniu pięknych tancerek śpiewa i tanczy. By ł 18 razy w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie, dwa razy w Australii , w której jako jeden z 
nielicznych polskich artystów dozna ł za. Lczylu występowania w 
słyn nej Sydney Opera House. Owa lata mieszkał w Nowym Jorku 
gdzie prowadził show dla amerykań s kiej publiczności (zna biegle 
angidski) . Kiedy pojechał pierwszy raz do Stanów, okrzyknięto go 
„konferansjerem na amerykanską mian:;". 

Jest niewątp li wie jednym z ni ewie lu polskich showmanów, którzy 
tak wiele potrafiq , o czym świadczy fakt, że ni gdy nie cie rpiał na brak 
artys tycznych propozycji i przez wszystkie lata c i eszył się i nadal 
cieszy ogromną sy mpatią wiernej mu pub li czności. 

Owa lata temu zm ienił zawód. Stał się politykiem. Przez rok był 

radnym w Radzie Warszawy a od li stopada 2007 roku 1est posłem na 
Sejm VI kadencji (Platforma Obywatel ska). Ale nie in te resuje go 
polityka dla polityki. W Sejmie zajmuje s ię główn ie sprawami 
dotyc/.'-lcymi dzieci . 

Pi sze musicale , piękne wiersLc i bajki dla dzieci . Sam ma ich 
s ześcioro i każdemu uwielbia opowiadać bajki . Może dlatego, że w 
środku na zawsze pozostał dzieckiem. 

Ame 
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„ACH, AMERYKA" 
polski musical 

Szanowni Państwo 1 Mili widzowie 1 

Dawno, dawno temu„. Nic, może jednak zacznę trochę inaczej, choć 
to rzeczywiście było dawno. Otóż zawsze chciałem grać w 
musicalach. Miałem swoje sukcesy w polskich prapremierach 
światowych musicali („Kiss me, Kate"; „My Fair Lady"; 
„Wonderful Town"), w których śpiewałem w warszawskim Teatrze 
Komedia. I na tym się skończyło. Minęły łata zanim coś w Polsce 
drgnęło i niektóre teatry z powrotem zaczęły uprawiać ten trudny 
gatunek sztuki. Jednakże mo1e najlepsze lata minęły. Pomyślałem 
sobie: skoro nie dane mi było grać w musicalach, będę musicale 
pisał. Tak t eż się stało. Napisałem musical „Ach, Ameryka", trochę 
dla własnej satysfakcji, a trochę dlatego, że nic takiego w Polsce nie 
powstalo (poza znakomitym „Metrem" Józefowicza i Stokłosy). 
Wprawdzie teatry grają różne musicale, ale są to wyłącznic utwory 
zagraniczne, czyli tzw. licencje. Naszych rodzimych musicali, o 
naszych polskich problemach, nie ma. Dlatego przekornie pod 
tytułem „Ach, Ameryka", podpisałem „polski musical" Bo on jest 
polski. O nas samych. O naszych ambicpch, wewnętrznych swarach 
i śmi e sznostkach. Szczypta polityki, trochę miłości, sporo 
zabawnych nieporozumień. Sympatyczny banał, bez spec1alnych 
ambicji do wielkiej głębi. ZwyC/ajne, ludzkie sprawy, pokazane po 
to żeby posłuchać zabawnych dialogów, tekstów piosenek, 
połączonych z dobrą muzyką, i trochę po to żeby zobaczyć nas 
samych w krzywym zwierciadle. 

Mały zespół li.:atralny z prowincjonalnego miasteczka marzy o 
występach w Ameryce. Wszyscy czekają na przyjazd największego 
amerykańskiego impresaria, który obieca! głównej gwieździe teatru, 
że kiedyś zaprosi zespól na wielkie tournee po Stanach. Ale w Polsce 
j CSt kryzys i teatrowi groz i krach. Teatr jest zadłużony i lada chwila 
do akcji może wkroczyć komornik. 

Tylko tyle '1 Oczywiście, że nic. Ale gdybym powiedział jeszcze 
coś więccj, powiedziałbym za dużo. Bo od tej chwili już Państwo 
sami rnus/ą śledzić los naszych bohaterów, śmiać się i wzruszać 
razem z nimi. 

Życzę Państwu dobrej zabawy, życzliwości dla ws1ystkieh 
postaci i wykonawców a poprzez nich i dla siebie, bo tylko to 
uczucie w dzisiejszym świecie może dać nam siłc,: do pokonywania 
codziennych trudów życia. 

Tadeusz Ross 

Władysław Janicki - reżyser, choreograf 

Tancerz, choreograf, rci.yse r. 1\bsolwent Państwowej Szkoły 
Baletowej w Poznaniu. Pracował w zesrołach, kolejno: Opery 
Poznańskiej, Polskiego Teatru Tańca, \Xlrocławskicgo T ea tru 
Pantomimy, Opery \\rnclawskicj i ponownie Polski ego Teatru 
Tańca. 

W latach 1991-2005 był choreografem w Poznańskim Teatrze 
1\nimaeji. ,Jes t autorem choreografii do około 1(1() spektaklj 
wvstawiarn'ch w teatrach moz1·cznvch drnm;itvcznvch i lalkmvvch w 

.I _, _, - ' ·' I , 

Polsce oraz za granicą (m.in. w L"S:\). \Vśród nich Jo ważniejszych 
zalicza opracowania przcdstawicó: „f Iistoria ;;..o łnierza" (Teatr im. 
W Hor1.ycy w Toruniu); „R.ibidi, rabidi, knol" (Teatr J\nimac1i w 
Poznaniu); „Pietruszka" (\'Vrncławski Teatr \Vspc'Jtczcsny); „N<,;dza 
uszczęśliwiona" (Teatr Wiciki w Poznaniu); „Księżniczka czardasza" 
i „Mądra" (Opera na Zamku w Szczecinie). 
ReŻ) 'Serował spektakle: „Machina teatralna" i „Moje nie moje'' 
(Tea tr 1\nimacj1 w Poznaniu); „Olbrz ym ka" (Teatr „Lalka" 
\\/arszawa); „Nasza jest noc" (Teatr Polski - Po znaó) ; „Zaczarowane 
jezioro" (Teatr im. \V. 1-lorzycv- Toruń). 
Jc:st autorem sztuki „Historia Dzicwuynki z zapalkami", którą 
zrealizował w Teatrze Ivluzycznym w Poznaniu. Tutaj opracował 
również choreog rafie do: ,,l-leUo, DoUy"; „Dal w Savoy'u"; „My Fair 
I ,ady"; „jedzie Rewizor" i „Piosenka jest dobra na wszystko". 

Władysław Janicki bvł dwukrotnie nominowany do Złotej /\faski 
za choreografie do „Hello, Dolly" i „Zemsta nicturcrza" w 
Gljwickjm Teatrze i'vfuzycznym. Jest laureatem nagród festiwali 
Teatrc'1w Lalkowych w Toruniu, Opolu i Lublinie. 



Ireneusz Domagała - scenograf, grafik, 
profesor zwyczajny ASP w Poznaniu 

Urodzony w l 952 rokLL Studia w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych ukończył w l 979 roku z wyróżnieniem w 
pracowni Litogrnfii prof. Lucjana Mianowskiego i w Prncowni 
Plakatu prof. Waldemara Świerzego. Ocl 1979 zatrudniony w 
PWSSP w Poznaniu /obecnie ASP! 
W latach 2002-2005 kierował Katedrą Rysunku, natomiast do 
chwili obecnej kieruje Xll Pracowrią Rysunku na Wydziale 
Malarstwa. 
Uprawia grafikę. rysunek i scenografię. Współpracował z TVP_ 
Dotychczas ncalizował kilkanaście indywidualnych wystaw w 
kraju i zagranicą. Brał także udział w kilkudziesięciu wystawach 
zbiorowych m.in. w Belgii. Niemczech, Szwecji, na Węgrzech a 
także wszystkich miastach naszego kraju. Zrealizował ponad 50 
projektów scenografii do baletów. spektakl i dramatycznych i 
muzycznych w Polsce i za granicą m. in„ w Polskim Teatrze 
Tańca „Wir" z muzyką Pink Floyd; „Party" z muzyką Krzesimira 
Dębskiego czy „ W cieniu" 7 muzyką A. Vivaldiego. W Teatrze 
Nowym w Poznaniu ncalizował „ Burzę w Teatrze Gogo" W 
Teatrze Wielkim w Poznaniu pracował przy kilkunastu 
projektach: „Dom Bernardy Alba"; „Quasimodo"; „Amadeusz"; 
„Viva Strauss". 

Dorobek tego wybitnego scenografa j es1 imponujący, tak więc 
niech nic dziwi Państwa za interesowanie naszym rodzimym 
artystą teatrów zagranic1.11 ych jak; Theater Fiir Mich w 
Diisscldorfic czy Urania Theater w Kolonii. 
Wszechstronność artysty kieruje go dość często w stronę 

aranżacji, co udowadnia w 2004 roku aranżacją ogólnopolskiej 
wystawy „ Całun paschalny'' , a już w 2005 aranżacją wystawy 
„Skarby Kosciołów Dekanatu Szamotulskiego" 

Jak wi<;c widać dorobek Ireneusza Domagały jest bardzo 
obszerny i wszechstronny, co jest ni ezwykle dostrzegalne i cenne, 
a wziąwszy pod uwagc; fakt, iż artysta wywodzi się z naszego 
miasta tym bardziej daje powody do zadowolenia_ 

Michal Laszewicz - kompozytor 

Abso lwent A kademii M uzycznej im. I. J_ Pade rewskiego w 
Pozna niu. Kiero wn ik chóru Teatru Muzycznego w Poznani u, 
aran że r, dyrygent. Pracuje równ ici. w maci erzystej uczelni. 
Z Teatrem M uzycznym w Poznaniu współpracuje od 1996 roku, 
na tomiast jako kie ro wnik chóru od 200 I r. 
Pracę z muzyką teatralną rozpoczął w 1995 ro ku komponując i 
a ranżując muzykę do młod z i e żowego musicalu „M atura z 
polskiego" (reż. S. Chondrokostas), wystawionego w TeatrL.e 
Dramatycznym im. A. \Vcgierki w Białymstoku. 
Jes t autore m muzyki do sze regu spektakli muzycznych b~dących w 
repertuarze Teatru Muzycznego (baj ka muzyczna Pinokio 12002 :. 
musical Pi'{kna i 8 l-'.1tia /2004/; Pchla Szachmika 1200 51 -
w ·półautor), a ta k:!c Teatru A nimacji w Poznaniu (Moje - nie moje 
120071) i Teatru Dramatycznego im. Leona Kruczkowskiego w 
Z ielonej Górze (Pinokio /2000! ) 
Zaaranżował musicale „Jedz ie Rewizor"; „Bal z Sz.ekspirem"; oraz 
wiele utworów wykorzys tywanych w formach koncertowych. W 
jego dorobku,jako kierownika muzycznego, oprócz wymienionych 
kompozycji i aranżacj i własnych znajdują się spektakle: „Ania z 
Zielonego W zgórza"; „Piosenki stare jak świat"; „Błękitne Anioły 
Białego ekranu" 
Jako kompozytor j aranżer współpracuje z orkiestrami i chórami z 
Poznania, a także rodzinnego Białegos tok u. 

Pod kierownictwem Mi chała ŁaszewiCLa zespół Chóru Teatru 
Muzycznego w Poznaniu oprócz codziennej pracy artystycznej 
bierze udział w wydarzeniach kulturalnych Po z nania 
i regionu. Współpracował m. in.: z teatrem „Wierszalin ·· z S upraśla, 
biorąc udział w sp e ktaklu „Bó g i ży ński" w ramach 
Międzynarodowego Fes tiwalu Teatralnego ,.Malta" w Poznaniu 
oraz Festiwalu im_ Jana Kiepury w Krynicy. 

Od 2000 roku Michał Łaszewicz prowadzi założony przez siebie 
kameralny z es pół wokalny „Aksios", zajmujący się 

wykonawstwem śpiewów prawosławnych, z którym wielokrotnie 
wyst~pował na terenie Wielkopolski i sąsiednich regionów. j.e st 
dyrygentem w prawosławnej parafii konkatedralnej pw. Sw. 
M ikołap w Poznaniu. 

Prywatnie interesuje si~ historią Il wojny światowej, historią 

Poznania i Wielkopolski, w szczególności fortyfikacjami, 
architekturą i urbanistyką. 



Allan - dyrektor teatru 
Elwira, jego żona - gwiazda 
Kasia ve l Justyna - rooą1kująca ar1ys1 ka 

Czes ia - garderob iana 

Ju lian - młody aktor 
Janek - bi i ż ni ak 

Niejanek - drugi bl i źniak 

Zenon Te leobragylegolegibamus 
- sztukmis trz 
Hydraulik 
Komornik 
Janusz Anna Barbara Kalita 
Stan Kowalski - impresario 
Mamałyga - prostyt utka 

Koś l awy Kazi k - cwaniaczek 

Ach, Ameryka 

OB SA.DA 

Daniel Kustosik 
Anna Bajerska-Witczak 
Anna Lasota, 
Olga Gładysz, 
Michalina Brudnowska 
Marzena Malkowicz, 
Katarzy na Terlecka 
Maciej Ogórk iewicz 
Dariusz Taraszkiewicz 
Lukasz Brzezi ński 

Jarosław Patyck i 

Jacek Ryś 
Arnold Pujsza 
Wiesław Paprzyck i 
Włodzimierz Kalemba 
Aleksandra Jastak, 
Agnieszka Wawrzyniak 
Seweryn Wieczorek 

'\ 
J 

Realizatorzy 

Reżyseria i choreografia 
Muzyka, kierownictwo muzyczne 
Scenografia 
Asystent reżysera 
Współpraca choreograficzna 
Asystent kier. muzycznego 

oraz balet, chór, ork iestra Teatru Muzycznego w Poznaniu 

Władys ł aw Ja ni cki 
Micha ł Łaszcw i cz 

ł ren eusz Domaga ł a 

Arnold Puj sza 
Grzegorz Kawalec 
Maciej Sztor 



Soliści 

Anna Bajerska-Witczak 
Michalina Brndnowska 
Karolina Garlińska-Ferenc 
Olga Gładysz 
Włodzimierz Kalemba 
Mirosław Kin 
Daniel Kustosik 
Anna Lasota 
Marzena Małkowicz 
Maciej Ogórkiewicz 
Wiesław Paprzycki 
Jarosław Patycki 
Arnold Pujsza 
Jacek Ryś 
Izabella Tarasiuk 
Katarzyna Terl eka 
Dariusz Taraszkiewicz 
Anita Urban 
Agnieszka Wawrzyniak 
Lucyna Winkel 
Seweryn Wieczorek 
Inspektor solistów: Wiesław Paprzycki 

Współpraca 

Teresa Bogdanowicz 
Tomasz Garbarczyk 
Janina Guttnerówna 
Aleksandra Jastak 
l wona Kotzur 
Mirosław Niewiadomski 
Maria Tomaszewska 

Chór 
Sylwia Kupczyk 
Marlena Łaszcwicz 
Anna Michalak 
Małgorza ta Napieral ska 
Sylwia Pikosz 
Bronis ława Sobierajska 
Magdalena Szczc~niewska 
Danuta Tcichcrt 
Tomasz Potkowski 
Adam Silecki 
Maciej Sztor 
Inspektor chóru 
Seweryn Wieczorek 
Wspólpraca: 
Janina Odwrot 
Tadeusz Gudzio 
Grzegorz Koralewski 
Janusz Peda 

Balet 
Soliści: 
lryna Pra kharcnb 
Kinga Połącarz 
Lukasz Kaczmarek 
Tomasz Manowski 
Dariusz ow ik 
Koryfeje: 
Marta Murmyło 

andra apierała 

Paw ł Gajda 
Radosław Lak 
Zespól: 
Marta Grabowska 
Agnieszka Owczarzak 
Emilia Sławińska 

ichalina Sziwa 
Bartosz Antkowiak 
Jakub Grzelak 
Jarosław Horbacz 
I n pektor baletu 
Dariusz owik 
Współpraca: 

Magdalena Kaufman n 
Ewa Kusz 
Lidia Wichłacz 
Mi rosław górek 
Maciej Szubert 

O rkiestra 
Koncertm istrz: 
Tomasz Dolczich 
Skrzypce: 
Dominika Bukowska 
Wiesława Chruszczyńska 

Małgorzata Gonera-Łakomy 

Piotr Matuscwic7 
Urszula Nagrodzka 
Roma Paprzyc ka 
Zbigniew Rybak 
Wiesław Ziółkowski 

Altówki: 
Marc in Miecznikowsk i 
Joanna Z ieliń ska 

Wiolonczele: 
Marcin Baranowski 
Roman Szymczyk 
Kontrabasy: 
Andrzej Jwanowski 
Leszek Szaniawsk i 
llarfa 

atalia Łukaszewska 

Flety: 
Edyta Brzcziiisk a-Kapłon 
, ebasti an Łukaszewsk i 

Oboj e: 
Barbara Handszu 
Bożena Piotrowska 
Klarnety: 
Jerzy Gronowski 
Arkadiusz Kowalski 
Fagoty: 
B łażej Pasternak 
Sławomir Piechota 
Trąbki: 

Andrzej Kulka 
Krzy 'Zto f Sala 
Waltornie: 
Jarosław Perz 
Paweł Szafran 
Puzony: 
Marek Banaszak 
Piotr Rausz 
Perkusja 
Mari a Anders 
Piotr Pawlak 
Inst. klawiszowe 
And rzej Matus;: 
Inspektor orkiestry 
Paweł Szafran 



Dyrektor aczclny i Art , tyczny - Dan iel Kustosik 
Z - ca Dyrektora - Jolanta Michalak 
Główna ksi<;_gowa - Jolanta Czechowska 

Kierowni k sekreta riatu - E l żbieta Chodorowska 
- Jolanta Kin 

Dyrygenci: - Przemysław eumann 
- Jacek Pawełczak 

ich a ł Laszewicz 
- Mac iej Sztor 
-Andrzej Knap 

Asystent d/s. Artystycznych - Arnold Puj sza 
Kierownik baletu - Grzegorz Kawalec 

Z-ca kierownika baletu, pedagog - Ewa Misterka 
Kierownik chóru - Michał Łaszewicz 

Korepetytor so listów - ndrzcj Matusz 
Korepetytor baletu - Urzegorz Koralev sk i 

Pedagog ruchu scenicznego - Ewa Kusz 
Insp icjent - Magdalena Kaufmann 

Koordynator pracy artystycznej -Radosław Jasir zębski 
Biuro obsługi widza - Beata Banaszak 

- Grażyna Lehwark 
Kierownik marketingu - Bartosz Kuczyk 

Marketing - Lidia Chmielewska-Leontis 

Koordynator d/s. Techni cznych - Maria Sieracka 

Kierownik pracowni fryzjerskiej - Barba ra Andrys 
Pracownia malarsko-butafo rska - Stanisław Bigos 

Brygadzista sceny - Dariusz Sieracki 
Główny elektryk - Bogusław Michalak 

Akustyk - Ro bert Rekiel 
Kierownik widowni - Marlena Łaszewicz 

Rekwizy tornia - Gabrie la Wojciechowska 

Wydawca - Teatr Muzyczny w Poznaniu 2009 
Projekt oktadk i i oprawy graficznej-Patrycja Kuczyk 

Przygotowanie materiałów do programu - Bartosz Kuczyk 
Korekta - Lidia Chmielewska-Leontis 

Druk - Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp.j. Poznań 

W REPERTUARZE TEATRU 

OPERETKA KLASYCZNA 

Hrabina Marica 
Kraina uśmiechu 

Księżniczka czardasza 
Wesoła wdówka 

Zemsta nietoperza 
Baron cygański 
Wiedeńska krew 

MUSICALE 

Kabaret 
Phantom 

Skrzypek na dachu 

SPEKTAKLE DLA DZIECI 

Ania z Zielonego Wzgórza - musical 
Awantura o Basię - musical 

Pchła Szachrajka 
Pinokio 

Dziewczynka z zapałkami 
Koziołek Matołek 

Królewna Śnieżka 
Kot w butach 

SCE'.'IJA PR.EZE'ITACJE 

Nie teraz kochanie 
Piosenki stare jak świat 

Porwanie Sabinek 
Okno na parlament 

Edith i Marłene 

W PRZYCOTOWAJ\IU 

Wesołe Kumoszki z Windsoru 
opera komiczno-fantastyczna 

Pippi 
bajka dla dzieci 



TEATR MUZYCZNY 
w Pozna niu 

ul. Niezłomnych Ie 
61-894 Poznań 

DYREKTOR 
DANIEL KUSTOSIK 

Z - CA DYREKTORA 
JOLA!\'T. '.\11 HALAK 

KAS A BILETOWA tel. 061 852 29 27 
fax 06185229 31 

Ei'iT RALA tel. 061 852 17 86 
SEK Rl-:TAR IAT tel. I fax . 061 852 32 67 

www.tcatr-muzyczny.poznan.pl 

sekretariat@tea tr-muzyczny.poznan.pl 
marketing-p romocja a; tcatr-muzyczny.poznan.pl 

bow(ll teatr-muzyczny.poznan.pł 
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Poznań. 
Tu warto żyć. 
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