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• O kulcie Jednostki • • 

Jego następstwach 



Łaskawe , zima 1971 roku 

Minęto 15 lat. Ogtoszona w grudniu 1970 roku podwyżka cen towarów pierwszej potrzeby spowodowała liczne strajki na terenie kra1u W PGR-ze 
znanym z Ofiarnie, robotnice przygotowane do rozstrzyg nięc ia si towego, okupują stołówkę. Dochodzi do pacyfikacji z udziałem Milicj i Obywatelskiej -
nag le zjawia się Edward Gierek z jedną z gospodarskich wizyt Jego przemówienie rysu je obraz świetlanej przysztoś c i Jego urzę dnicy negocjują 
ze strajkującymi i ob i ec u1ą lepsze warunki życ ia i pracy. Dotychczasowe spory i niezadowolenie ustęp uj e miejsca akceptacji s połecznej . Rozpoczyna 
się doba polskiego konsumpcjonizmu. Święto pojednania wtadzy i spoteczeństwa 

The Graces, 1971, winter. 

15 years have passed. The hike of fobd prices announced in 1970 has caused strikes in factories all over Poland. Orestes has become Hl8 
director ot the state farm. lt, tao, has been occupied by ang ry workers , who fee l betrayed by the rulers wh o carne to power in 1956. The armed po lice is 
ready to intevene and lire at the workers - when Edward Gierek, the firs t party secretary arrives in order to sti li the workers' anger His speech promises 
better governmenl and be eter I iving and work conditions. His secretaries negotiate wi th the workers and convince them to end the strike . 

The conflicts and frustration give way to popu lar acceptance for the pol1c ies of the government. Potish consumptionism enters 1ts first 
phase. with cars, ctean housing and foreign travel being available to common people for the first time sin ce pre-war t1mes. 
fly'łwMe epeMeHa, 31<1Ma 1971 rnAa 

npowno 15 ner. B AeKa6pe 1970 rGAa ·s crpaHe o6bHBnHIOT o nOBblWeH~~ ljeH Ha TOBapbl nepsol1 Heo6XOA~MO~. YTO np~BOAl-1T K MHOfOY~CJleHHblM ia6aCTOBKaM no BCeli 
crpaHe YneHbl ~JBeCTHOro no «::~epTBonp~HOWeH~l()ll Konxoia roroBbl K rnnoBoMypeweH~Kl KOH(jlmma. OrpHAY rp~aHCKOH MWl~U~~ yAaeTCH ycnoKOl1Tb KpeCTbHH, 11B3TOT 
MOMeHr HeoJK~AaHHo np~e3JKaer c 11HcneKl1~e~ 3ABapA lepeK, 060JKas w11~ noA06Horo poAa Bi<l3Wbl. B csoeM AOKlla,!1e oH p11cyer o6pa.i csernoro 6yAylJ1ero Ero Y~HOBH11K11 
BeAyr neperoaopbl c 6aayKllJ111Ml1 11 06ellja10T HM ynyYWl1Tb ycnoB~H JKl13Hl1 ~ rpyAa. Ha cMeHy npelKHHM cnopaM 11 HeAosonbcrsy np11xoA11T cornac11e. Haaynaer nep~OA 
nonbCKOro KOHcyMnU~OH~3Ma npa3AH11K eA~HeH~H anaa~ ~ o6lljeCTBa. 

- .• 

Tr 'bu n a tu du Zmiana cen detalicznych 

: . 

' „. 

szeregu artykułów rynkowych 
Komunikat Polskiej Agencji Prasowej 

Rodo Mini1tr6w no po1ied1•niu w dniu 12 grudnia br. podj'llo uchwal" 
o 1mio nie cen de1olic1 nych całego u eregu wyrobów. Nowe ceny detalletne 
obowiq rywoć b,dq od dnia 13 grudnia br. 

Zmiany c•n sq róinakierunkowe i obejmujq slos unkowo ueroki zoh„ 
towarów rynkowych. 

. Obniio si'I ceny d tolicrne no•l~pu-
1qcych grup wyro bów średn ia o proc.: 

I . t.')1"0b1 IJ""O<:N! 
2. odb.omtkl lall\\f&)'Jne ·• 
s. odb>OmJkl rad.o"'• wm ·• 

au 
13.1 

I UtnOC.twxkl• 10.:li 
ł. la'"py , ll&rlXYSIOrf I udcJ l'&d.oil< o-

!łlrwlq na lł.1> 
S. rhtnd""'~' domow• 1~.I 
8. p,·elkl IT.O 
7, ~li" Ul't 

W l)~ : d ;f'J',l"I 1:11J1,a,ane I dn"'To' 
11lu1~cll 
lAt'C'1ca :1 dr9WA8 ł&L&llfl'&t) 
l„brzynanaJ 

11. koki br lfk.•\Y 
lrm knflJ 

l i ~łl.>łl Ym łllll\1 
:1 ""'•111t britn•LnY' 
IG llW1 "' bo" tll!J&J\łl I ba~ ,.,,_ 

Podobn• 
21 ll<an •• 1ni.~ul&ne, n.ei Lnl•

""-"" f'.)nc)'pft• „ 
ł 111.1 

IO. LIC 
Jednocxeśnie zostają podwyh tone ce

ny następujqcych grup arty kułów śred-
nio o proc.: 

1. mlt"'O l pn.e worv mle.<1ne 17.11 
w l)m: mi so w1ln 10,1 

mteo;o wieprz.o •e 16.P 
slon n.a ll.1 

31!.S 
I .J 
:!Il.a 
10,0 
14.Q 

·~-' 

o eł 
!matee 33.4 z 40 '-' 
pru- \Ol"Y mlę<1ne 111.n n1 u. 
oorlr hy 14.D 

2. m:\ka t)!>T.enna I t.-.-tnla 16,0 
3. mleko kon.sumpcyJne na gezon 

dm owy 8.11 
4. pl"'le \'OT;' mlf'Crn!' :J.R 

w t\•m churle erv t "Aro o .,.e 2~.o 

!!. r ·bv I przetworv i\·bne 11,7 
w tym: ryb morsk e, śwle~e I mro-

U>ne 10.!I 
!Pd7.\e solone rn.3 

m„tv t 4.ft 
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ORESTEIA 

libretto opery lannisa Xenakisa 

tekst: Xenakis wecllug Ajschylosa 

tłumaczenie: Jakub Porcari 

opracowanie Michał Zadara I Daniel Przastek 

UWAGA O TEKŚC IE: Tekst libretta powstal na kanwie oryginalnego greckiego tekstu Ajschylosa Xenakis dokona! wyboru tekstów bez vprowadzania zmian Polskie librello 
iesl nowym tlumaczemem fragmentów Orestei Ajschylosa, dokonanym na polrLeby obecne1 insceniLacji dyrygowanej przez Francka Ollu, w reżyserii Michala Zadary. 
Muzyka Xenakisa, jest wedlug dyrygenta ,. brutalna i surowa" podobnie jak język lego llumaczenia Kierując się klarownością komunikatu i surowością wypowiedzi, 
świadomie zaniedbali śmy skomplikowaną poezję greckiego orygina łu . Jednocześnie jesteśmy przeświadczeni , że nasze tlumaczerne jest bardzo wierne tekstowi 
Ajschylosa, bardziej n iż zawile, literackie translacje, z którymi zwykle mamy do czynienia 
Mając na celu współczesne brzmienie tekslu, wszystkich „bogów" llumaczymy 1ako „Boga" Zdecydowaly wzglę dy komunikatywnośc i 1 prostoty przekazu. Biorąc pod 
uwagę prawie-monoteizm Ajschylosa, nie wydaje nam się to \•lelkim nadużyciem 

Opera Narodowa Warszawa I marzec 201 O 

AGAME MNO N 

Chlopi 
Żle s i ę dzieje 
Żle srę dzieje 
Ma tlyć lepiej 
Bóg ... 

Dzialacz 
Kimkolwiek on by nie byl 
Możemy go nazywać jak chcemy 

Chlopi 
Nie da się Boga do niczego porównać 

Działacz 

Odrzucamy cięzar dawnych przesądó 11 

Chlopi 
Jest nam źle 
Jest nam źle 

a być lepiej 
Bóg nam kaze cierpieć 
Abyśmy zmąd r zeli 

Dzialacz 
Nawet śniąc nie da się 
Zapomnieć o zgrozie 
Ale przez Io cierpienie mozemy zmądrzeć 
Nawet wbrew wlasnej woli 

Chłopi 

- laska naszych świętych jest sroga 
Siedzących wiecznie na swoich 
Niebiańskich tronach 

Daniel Przastek. Michał Zadara 

Zn iszczone stalki 
Zniszczeni ludZJe 
Zniszczone miasta 

Zniszczone siatki 
Zniszczeni ludzie 
Znismone miasta 

Klo spraw1l lę tragedię 
Jak nazwać te demon_ 
Niech będzie przeklęte ich imię 

Nasi chtopcy lezq pogrzebani pod murami obcego zdobytego miasta 
Pokonam ptacą krzykiem za 
Zbrodnie calego narodu 

Kara wreszcie dośc1gnQ la pysmych oprawców 
Już nie żyją i nie będą dalej walczyć 
Bóg karze tych co chcą zająć jego miejsce 

Kasandra 
Boże o Boże . 

Czemu tak smutno votasz Boga? 
Boże o Boże . 

Twój Bóg 1uz cię me słucha 
Przeklęty dom. M1e1sce rodzinnych zbrodni . Miska ludzkiej krwi. Podloga poplamiona k rwrą 

Cudzoziemka ma dobry nos, jak pies myśliwski wyt ropila krew. 
Są niemi ś1• iadkow1e. Placzące dZJeci. Ich ciala spalone. Ojc iec dzieci fadl 
Widzisz przyszłość? 

Boze co ona knuje? Jaką nową zbrod 111ę i potworną mękę szyku1e? 
Nie rozumiem lego prorokowania. 
Ty wstrętna kobieto. Zrobisz to? 
Dalej nie rozumiem. 
Tam. Tam Widzisz? Trzymaj byka daleko od krowy. Narzuci la plaszcz na jego czarne rogi. Uderza On wpada do wanny 
Przysięgam Ale po co przys i ęgać? Dziwię siG, ze obca mówi o tym wszystkim, jakby to widziała na własne oczy. 

Bóg mi dal ten dar prorokowania. 
Bóg si ę w tobie zakocha!? 
Nie chciałam o tym mówić . 

Zakochani są wstyd liwi . 
Walczy! o mo1ą mi l ość . 

Poszłaś z nim do lóżka? 
Na początku si ę zgodzi lam, ale potem stchórzyłam 
I ukaral c ię Bóg? 
Od tamtej chwili nikt mnie już nie rozumie. 

Ogień mnie pali. 
Boże . 

Lwica na dwóch nogach harcowala z wi lkiem, gdy lwa nie bylo w domu. Ona mnie zabije. Czara jej 1adu jest petna nienaw1śc1 
do mnie. Ostrzy nóż na męża . Morderstwo będzie karą za Io, ze mnie lu przywlókl. 

Po co mi ten tali1man? 
I len sznur na szyi? 
Precz-
Zlam1ę cię. zanim śmierć mnie ziarn ie. 
Wyrzucam cię!l l Zdycha). 
Masz za SWO)B 

Baw się upadkiem inne1 

Widzicie - Bóg sam mnie roztliera. 
Palrzyl na mnie, kiedy drwili ze mnie moi przy jaciele i moi wrogowie 
Wyzywano mnie: szalona, wróżka , nędzara, dziwka, co s i ę po wsi wlóczy. Wszystko znioslam, i palrzcie: dzisiaj Bóg się obraca 
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przeciwko mnie i zapędził na miejsce śmierci 
Nie będę ofiarą na ołla!Zu 

ł Zakatują mnie z zimną krwią 

Ale Bóg nas pomści Miody zabójca przy1edzie Z tej rodziny 
Malkobójca pomśc i śmie rć 01ca 
Wygnaniec, kl ęły wróci by dope lmć miary nieszczęść w rodzime. 
Trup oica wskaze mu drogę . 

O co chodzi? Czego się przest raszylaś? 

Swiństwo 
Wyobrażasz sobie nie wiadomo co 
Ten dom mierdzi krwią 
To dym z wędzarni 
Zadu h grobu. 
To zapach kadzi dła. 

A więc idę płakać za mój los 1 los Agamemnona 
Dość zyc1a Do widzenia panowie. 

Nie jestem ptakiem, który srę boi byle czego 
Jak mrno zabi ją, 10 pojmiecie sens tych lów 
Kobieta umrze la kobietę . a męzczyzna za mężczyznę . 

C1eri wystarczy by zniszczyć szczęście człowieka 
A 1ak przy1dzie rneszczęscie . 10 jedno dotknięcie gąbki wszystko zmaże . 

I to mnie najbardllej smuci. 

Agamemnon 
Jestem śmierteln ie ranny 
Umieram 
Znowu 
Znowu mnie lrafi li 

Chłopi 

Panie 
Mój f>dnie 
Jak mam la tobą płakać 

Jak opowiedzieć o bólu z serca 
Lezysz martwy omotany w pajęczynę 

Bezbozne morderstwo 
Gaśniesz 
Nie 1ako wolny czlowiek 
Powalony dwusiecznym ciosem zony 

OFIAR NICE 

Robotnice 
Wy lewajcie llY 
Niech uderzą w lę ziem ię g~ ltownie 
Tak jak ubilo naszego Pana 

To długo oczekiwane 
Wspominanie dawnych dni 
Niech nam da nadzieję 

Sł uchaj mnie 
Uslys< mnie Parne 
Z ciemności grot1u 
Biada biada biada 

Kiedy wreslCle kloś przyjdzie 
Kto się nie będzie bal 
Wywroc1 to państwo 1 uratuje kraj 
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Orestes 
Ojcze. muln ojcze. jak mogę cię spolkać 
W lych grobowych c1emnośc1ach 

Elektra 
Smulny oicze 
Twoje dzieci wyją z bOlu 

Robotnice 
Jak Bóg da 
To niedlugo zaśpiewam z radości 

Orestes 
Gdybyś zginą ! 1ako zolnierz 
Godnie by my zyli 1ako dzieci bohatera 
Twój pomnik stalby nad obcym morzem 

Elektra 
Ja ci me tyczę hyś by! rozszarpany 
Jak inni zolnierze 
Wolalab rn us lyszeć 

O straszne) śmierci twoich zabójców 

Orestes 
Boże nierychliwy ale sprawiedliwy 
Ukarz śmiercią czyny brulalne I kr.'/ll ve 
Nawet naszej Matki 

Elektra 
Kiedy Bóg swo1ą o gnistą ręką roztrzaska ich glowy 
Daj ludowi świade ctwo prawdy 
Chcemy spraw1edl iwośc i 

Uslysz mnie ziemio i wy, panowie ciemności 

Robotnice 
Takie iest prawo 
Krew żąda krwi 
Krzyki zg ładzonych wzywają mścic i eli 

Mordec zostaną Lamordowani 

Orestes 
Odwieczny porządku 
Prastare demony c iemności 

Oto co zostalo z naszego rodu 
Nę dzne cienie 
Boże do kogo mam się zwrócić 

Robotnice 
Posłuchaj Agamemnonie 
Chodż do światta 

Elektra 
Zia malko suko 
Pozbawi l aś pana tych ziem pogrzebu 
Bez konduklu i lamenlów 
Zagrzebałaś męza za którym nie p la~;i laś 

Orestes 
To co mówisl przelewa czarę hańby 
Zaplaci za zhańbienie mojego ojca 
Wierzę w potęgę Boga 
.Ulam sile własnych rąk 
Zabije ją 
Potem chęlme zginę 

Robotnice 
Posluchaj 
Chodź do św1alla 
Pokroiła go 
Zbeszcleści!a zwloki 
Wszyslko aby cię wykorzenić 

Orestes 
Oicze mój 
Słali po strome swoie1 i naszej krwi 
01cze co zmarleś niegodnie 
Odda1 mi wladzę nad twoim domem 

Robotnice 
Strach mnie dopada 
Jak si szę takie zaklęcia 
Na dtugo zawieszony miecz przemaczenia 
N1edlugo na nas spadnie 

Elektra 
Bcdziesz mial w końcu godny pogrzeh 

Orestes 
Zawieszony miecz przeznaczenia 
Niedlugo na nas spadnie 

Elektra 
Pamięlaj sieć w któ rą cię zlapali 

Robotnice 
Wszędzie ból 
Wszędzie zbrodnie 
Czy j uż zawsze na tet ziemi będzie I ć się krew? 

Orestes 
Pamięta! kąpiel 

W klórej c ię zab1h 

Elektra 
Widzę 1ak głęboko cię pogrążyli 

Orestes 
Powsta1\ l grobu 
Słysząc le lamenty 

Elektra 
Podnieś swo1e czoło 

Orestes 
Ześlij Sprawiedliwość 

Która nam pomoze 
Lub 1ch ukarze 

Robotnice 
Ten dom wypali swoje rany 
D rogą krwawej wojny 

Elektra 
Wystucha1 01cze nasze1 ostatnie1 prosby 
Dl'fd pisklęta modlą się do c1eb1e 
Zlilu1 się nad córką 1 nad synem 
Nie po • ól ab nasz ród wyginą! 

Choć zamordowany będziesz zyl 
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Robotnice 
Wysłuchajc ie nas ciemne moce z piekla 
Bądźc ie laskawe dla lych dzieci 

Orestes 
Dzieci są pamięcią marlwego czlo v1eka 
Jak korki pływa rące po falach. trzyma1ące sieci 
Do c1eb1e mówimy 
Wysłucha1 nas 1 ocal s1eb1e 

Robotnice 
Boze wyslucha1 nas 
Ojcze wszechśw1ara -
Daj nam dobrych Nladcó 

Boże postaw go 
Z wrogiem twarzą w twarz 
W !fjŻSZ go 

Wresme zaśpiewamy 
Radosnym dziewczęcym glosem 
SkońCZ<l s ę te żalosne ięk1 

ŁASKAWE 

Strajkujące 

Wstawaj Rusz s i ę 

O budż ją. Powstańcie 

Tam dzikie bestie szaleją 
My śpimy, a nasz cel umyka 
Ten miody nas oszuka! 
Sial się złodziejem 
Tak właśnie urządzi l i nas młodz i 

SiedZiJ na rwawych stoikach 
Nawer lę ziemię splamili krw ią 

Zdradził własną wizję 

Poukladal s ię z nimi 
Nie sza nując naszych podslawowych pra 
Znieważy ! nas 
A i lak me nie zyska 
Choćby zapad! się pod z iemię 

W końcu za karę ktoś uo wykończy 

To są wyraźne dowody jego działan ia 

Zostawia za sobą ślad krwi 
Zobaczcie- zabil własną malkę 
A nie ukarali go 

Jesl 
Walczy 
Chroni się pod na1sw1ętszym oorazem 
Chce u niknąć kary 

Matko nasza 
Matko święta najswięlsza 
Matko czarna rak noc 
_Mat o k16ra sądzisz · eh 1 umarlych 
Stucha1 mnie 
Sp61rz na moje cierpienie 

' . I 

UMlRZf : 

' 

• 

Razem z as ro bo 
roz p ob em stojące rzed kr 

ł 

• 

• 
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Atena 
Obywatele! 
Poslucha1c1e mnie -
W'J, którzy po raz ple szy chcecie '· iąć sprawy w s 01e ręce 

Od dtis1~1 będziecie nam doradzać W'/. o tysiącletniej hislorn gospodaru1ący tymi 
polami, gdzie wc1az zywa 1est pamięć o straszne i wo inie, która naznaczyla tę ziemię na 
zawsze 

Wasze zaulan1e do nas będzie g · arancją waszego bezpieczeństwa 
Będziemy was bronić przed mesprnwiedl1w0Scią, dzień i noc - chyba że W'/ sami 
obywatele sami zmącicie nasze ustalenia 

Klo zatruwa czystą studnię ten się z nami me napije! 

An i samowola , am lyrania rne są dobre. 
Musimy znaleźć zloty rodek 
Bo kto by chc1al mieszkać w kra1u gdzie wszystko wolno? 

Szanując le zasady zbudu jemy laki dobrob I w tym mieście 1 w calym kraju - jakiego 
me ma zaden inny naród ani na wschodzie. ani na zachodzie. 

Ob1ecu 1ę, że sąd będa uczciwe, nieprzekupne litość znające, ale surowe, 
ew jące nad spoko)n1 m snem kraju 

Tyle wam. obywatele, ob1ecu1ę 

Strajkujące 

To 1ak będziemy mieszkać? 

Sekretarze 
Mieszkania spoko1ne I 1 ygodne 
Są l'asze 

Strajkujące 

Bierzemy 
Jakie będą mne przywi leje 

Sekretarze 
Bez waszej zgody nie będzie dobrobytu 
w żadnym domu 

Strajkujące 

Czy li nasze zdanie bę azie si ę liczyć 

Sekretarze 
Będz1em promować tych, co wam slużą 

Strajkujące 

Jakie gwarancje dostaniemy, ze lak będzie? 

Sekretarze 
Przec1ez was nie oszukamy 

StrajkuJące 

Przekonaliśc ie nas. Nie gniewamy się 

Sekretarze 
Oslańc1e na te1 pr LYJaznej nem1 

Stra1ku1ące 

To co, zaśpiewamy? 

Sekrerarze 
Niech nasze słowa budują a nie niszczą 
Niech z Ziemi I z morza przez nasz kraj wieją łagodne wiatry zmian 
Niech slońce zaświeci a na polach niech nie zabraknie bogatych plonów 
Niech llydlo rośnie 
Niech nasze dLieci kwitną 

Niech lud żyje w dobrobycie 
Jak dobrzy gospodarze, dba1my o nasz kra1 i nasze potomstwo 

Strajkujące 

Przy1mu1emy le warunki 
Nie porzucimy 1e1 ziemi 
Nad którą Bóg czuwa 

Dzieci 
Wspólne szczęsc1e. wspólna dola 

Strajkujące 

To jest nasze odwieczne narodowe dobro 
Niech slońce rozświetl a kwitnące zycie na lej mmi 

Sekretarze 
Dbamy o przyszlość państwa 
Porozumiewając się z tak gnie1 nyml I maga1ącym1 obywatelami 

Strajkujące 

Zlowroga burza usianie i nie zniszczy naszego sadu 
Od puśc imy wam laskaw1e 
Niech gorąca atmosfera nie zmarnu1e plonów 
Wyplenimy cliwasty 
Podwoimy Ilość bydla na polu 
A górnicy nieustannie będą wydobywać czarne zioło z kopalni 

Dzieci 
Bądźcie szczęśliwi 

Cieszcie się dobrobytem 
Cieszcie ię W'/ -
Przez dobrego Pana obdarowani 
Przez najświętszą Pannę umilowan1 

Sekretarze 
Dobrze robimy dla naszego kra1u 
Trudna to byla rozmowa 
Ale umiejętnie was przekonaliśmy 
Warto rozmawiać 

Pow1odly się nasLe starania o wspólne dobro 

Strajkuj ące 

Módlmy się aby podszepty złowrogie 
Nie wzbudzaly gniewu ludu 
Aby la t1emia ie nasiąkla krwią rodakó ~ 

Wszyscy 

Ra dość niech rodzi radość 

Wierzący w dobro i radosć 

Idźcie w poko1u 

Już me 1este5cie dziećmi nocy 

Z "YCięslwo niech będzie l vam1 
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Nieście pochodnie pokoju 

Wiecznego pomiędzy ludem a państwem 

Bóg •1szech idzący 

I prawda niecl1 będzie świadkiem 

Wola/cie wola1c1e 

Wola/cie teraz I śpiewa/cie 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 



69. Sebastian Aleksandrowicz j 70. Bogdan Kraski 171 Pawel Wojc iechowski I 
72 Robert Nalewajka 173. Iwona Sowińska - asystent dyryg nta l 
7 4. Raf al Zason 175. Katarzyna Bojaryn I 76. Krzysztof Stencel I 
77. Rafa! Kucharski 178. Leszek Lorent 179. Piotr Dąbrowsk i I 
80. Marek Sza parkiewicz I 81 Pawel Szczepa ń ski - asystent dyrygenta I 
82. Kazimierz Adamski I 83 Eugeniusz Gumula I 
84. Tomasz Wygoda ru ch sceniczny I 85. Tobias Hagge Dzialacz I 
86. Juliusz Danajski - Projekcjonista I 87. Mariusz Zaniewski - Ajgistos I 
88. Jakub Porcari - asystent reżyse ra I 

89. Franck O Ilu- dyrygentl 
90. Robert Rumas - scenogral I 
91. Sean Pa lmer - Agamemnon I 
92. Barbara Wysocka - Klitajmestra I 
93 Ho lger Falk- Kasandra, Atena I 
94. Artur Sienicki - światła I 
95. Daniel Przastek - dramaturg I 
96. Ju lia Kornacka - kostiumy I 
97 M1chal Zadara - reżyser I 

28. Zbigniew Wolosiewicz 129. Malgorzata Moniuk I 
30. Wojciech Buc 1 ński 131. Anna Szczepańska -Morawska I 
32. Marta Kasprzyk I 33. Marta Radwańska 134. Wojciech Dylewski I 
35. Alicja Schirmer 136. Dominika Szewczyk 137 Elżbieta Sajnok-Gatecka I 
38. Teresa Lewandowska 139. Cecyl ia Węgie r I 40. Anna Płachec ka I 
41. Katarzyna Mozol 142. Agnieszka Bajer I 43. Marta Jasiorska I 
44. Izabela Burakowska j 45. Malgorzata Wolarska I 46. Bartosz Tomczuk I 
47. Stefania Janus-Kinicka I 48. Marek Kądzie la I 49. Pawet Borkowski I 
50. Małgorzata Zalewska I 51. Mi ro sław Janowski I 52. Grzegorz Karczmarzyk I 
53. Michał Piskor 154 . Stani s ław Kokowski I 55. And rzej Paułanis I 
56. Marcin Kłos irisk i 157 Sergio Bettas I 58. Joanna Rosner I 
59 Tomasz Borkowski 160. Ryszard Gniazdowski 161. Maci ei Molenda I 
62. Marc in Olszowy I 63. Artur Żoł nacz 164. Dorota Wójcik I 
65. Monika Witkowska 66. Dagmara Sokalska I 
67 Bogdan Gola - ierownik chóru I 

1. Janek Serowsk112. Paweł Makowiec 13. An tonina Ś lubowska I 
4. Marysia Serowska I 5. Magda Szybka I 6. Karoli na Popławska 17. Klaudia Preus I 
8. Ania Tarasewicz I 9 Danuta Chmurska - pedagog Il O. Zofia Guzy I 11 . Ania Mańko I 
12. Magda Więsla 'J I 13. Kami la Bartka 1ak I 14 Magda Olędzka l 15. Dawid Szczepański I 
16. Aleksander Kizińczuk I 17. Dominik Próba I 18. Zuzia Figura I 19. Krysia Deresz I 
20 Berenika Pel 121. Mari nna Wismiewska I 22. Ola Andruszkiewicz I 23. Agnieszka Koszewska I 
24. Karolina Gadomska 125. Sabina Włoda rska - dyrektor Chóru AP I 
27 Wiktor Morawski -
mały Orestes I 






