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Autograf Karola Szymanowskiego z początkiem li obrazu Jlnmnsiów 

z pamiętnika Romana Padlewskiego 14 X 19 3 I . 

/r/k. 

J ak ten czas leci! Przed trzydziestu laty święciliśmy hucznie 50-lecie Opery Poznańskiej, z której to okazji Robert 

Satanowski wystawił Jinmnsiów w choreografii Eugeniusza Paplińskiego . Mówiło się wtedy, że półwiecze opery 

polskiej w Poznaniu trzeba uczcić baletem Szymanowskiego, bo to akurat 30 lat od polskiej prapremiery na tej 

właśnie scenie. 

Jednym ze zbójników w zespole był początkujący wówczas Emil Wesołowski , tancerz zdolny, przystojny, acz trochę leniwy. 

Przez te trzydzieści lat najpierw natańczył się do syta, potem we Wrocławiu spróbował samodzielnie pokierować zespołem 

baletowym i debiutował jako choreograf. Następnie na krótko, w charakterze kierownika baletu, wrócił do macierzystego 

teatru w Poznaniu, aby potem objąć dyrekcję baletu Teatru Wielkiego w Warszawie, którą dzielnie sprawuje do dziś . 

Najważniejsze twórcze osiągnięcia Wesołowskiego, to Q11nttro 111ovi111e11ti Schaeffera ( 1980), :Dies irne Maciejewskiego 

( 1991 ), legmdn o !Józefie Straussa ( 1991 ), Święto wios11y Strawińskiego ( 1993) i 1<0111eo i !f11/in Prokofiewa ( 1996). 

Wracając do Jinmnsi na naszej scenie; przed Wesołowskim i Paplińskim postawił je tuż po wojnie Jerzy Kapliński. 

Pamiętne prapremierowe przedstawienie przed wojną choreografował Maksymilian Statkiewicz a dyrygował dr Zygmunt 

Latoszewski . 

Dziś przy pulpicie dyrygenckim staje wnuk innego wielkiego dyrektora naszego Teatru, Zdzisława Górzyńskiego - na

zywa się Krzysztof Słowiński , ponieważ jest wnukiem po kądzieli . A jego ojciec, Władysław Słowiński to również dyrygent, 

w latach pięćdziesiątych związany również z naszym Teatrem. 

Tak więc , całe dynastie interpretatorów pochylały się nad spuścizną Szymanowskiego, aby nic nie uronić z jej nieprze

mijającego piękna w służbie muzykalnemu Poznaniowi. 

Jak ten czas szybko leci . Kto po kolejnych trzydziestu latach wystawi kolejne}{nmnsie? Może właśnie leniuchuje w zespole 

baletowym? A może śledzi z widowni spektakl z partyturą na kolanach ... 
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CZ~ŚCI BALETU W WERSJI CHOREOGRAFICZNEJ EMILA WESOŁOWSKIEGO 

NA PODSTAWIE SCENARIUSZA KOMPOZYTORA 

Wiosenne wyjście stad na hale. 

Zaloty Młodego do Młodej , zakłócane przez zakochaną w nim Wdowę . 

Wdowa sprowadza Harnasiów. 

Rodzi się miłość między Młodą a Harnasiem. 

Pożegnanie zakochanych. Młody wraca po narzeczoną, a Wdowa zabiera Harnasiów do wsi . 

Wesele Młodych , cepiny i tańce . 

Zabawę przerywa Wdowa, która aranżuje ponowne spotkanie Młodej z Harnasiem. 

Przebiegłe działania Wdowy prowadzą do bójki i porwania Młodej przez Harnasiów. 

Epilog. 

~· Kierownictwo muzyczne 

Choreografia 

Scenografia 

Kostiumy 

Przygotowanie chóru 

Reżyseria świateł 

Krzysztof Słowiński 

Emil Wesołowski 

Borys F. Kudlicka 

Irena Biegańska 

Jolanta Doła-Komorowska 

Marek Rydian 

op. 55 

Marcin Sompoliński Współpraca muzyczna 

Asystenci choreografa Dominika Antkowiak, Franciszek Peluritis 

Przygotowanie uczniów szkoły baletowej Iwona Ratajczak 

MŁODA ANNA HUK, BEATA WRZOSEK, MARTA WOJTASZEWSKA 

HARNAŚ ANDRZEJ ADAMCZAK, ANDRZEJ PŁATEK 

MŁODY PAWEŁ KROMOLICKI 

MATKA DOMINIKA ANTKOWIAK, MAGDALENA KOSSAKOWSKA 

OJCIEC PAWEŁ KROMOLICKI, BOGDAN JABŁOŃSKI 

WDOWA BEATA WRZOSEK, ANNA HUK, MAGDALENA KOSSAKOWSKA 

SOLO WOKALNE JÓZEF KOLESIŃSKI, MAREK SZYMAŃSKI 

HARNASIE, DRUHNY, GÓRALE I GÓRALKI 

ZESPÓŁ BALETOWY ORAZ UCZNIOWIE PAŃSTWOWEJ SZKOŁY BALETOWEJ W POZNANIU 

CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO W POZNANIU 
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Afisz paryskiej premiery ){nmnsiów z 19 36 roku 

HARNASIE - JAK POWSTAWAŁY 

1Q21 

17 marca we Lwowie odbywa się koncert kompozytorski Szymanowskiego, podczas którego poznaje 

on muzykologa, profesora tamtejszego Uniwersytetu Adolfa Chybińskiego, od lat zajmującego się 

folklorem tatrzańskim. Chybiński zaznajamia Szymanowskiego z zapisami podhalańskich melodii 

ludowych; kompozytora interesuje zwłaszcza nuta Sabałowa - wykorzysta ją w cyklu Slopiew11ic, 

a potem w balecie Jlnmnsic. 

Powstają Slopicw11ic do słów Juliana Tuwima - pierwsza kompozycja inspirowana folklorem 

tatrzańskim. W karcie pocztowej adresowanej do Iwaszkiewicza z Londynu Szymanowski po raz 

pierwszy sygnalizuje zamiar napisania baletu na wzór widowisk zespołu Diagilewa, wykorzystującego 

„dzikość" i egzotykę muzyki i tańców słowiańskich. 

W sierpniu, po powrocie z Paryża Szymanowski przyjeżdża do Zakopanego na kilkanaście tygodni; 

będzie tu odtąd wracał wielokrotnie, aż po latach osiedli się w willi „Atma". „Nasz wspólny, naj

intensywniejszy, okres zakopiański zaczął się pod koniec lata [ ... ). Szymanowski po raz pierwszy 

zaczął studiować na serio folklor, a przede wszystkim, co jest zrozumiałe, muzykę góralską." (Jerzy 

M. Rytard, Wspo11mimin o Knro/11 Szy111n11owski111). Do Zakopanego przenosi się wówczas wiele postaci 

artystycznej i intelektualnej Warszawy - Witkacy, Zofia i Karol Stryjeńscy, geolog Wiktor Kuźniar, 

Juliusz „Samuel" Zborowski (kustosz Muzeum Tatrzańskiego), Adolf Chybiński, literat Jan Gwalbert 

Pawlikowski, skrzypek i etnograf Stanisław Mierczyński - grywał z góralami w kapelach -, malarz 

i pisarz Rafał Malczewski, rzeźbiarz August Zamoyski - żartobliwie nazywają się „Pogotowiem 

Ratunkowym Muzyki Góralskiej"; kompozytor zaprzyjaźnia się też z rodzinami góralskimi Waw

rytków, Rojów, Krzeptowskich. 
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22 kwietnia odbywa się ślub pisarza Jerzego Rytarda z góralką Heleną Rojówną, animatorką teatru 

regionalnego; do tańca przygrywa kapela Bartka Obrochty, Szymanowski jest pierwszym drużbą, 

zafascynowany podpatruje i uczestniczy w ludowym obyczaju - jak niegdyś Wyspiański na weselu 

w Bronowicach. Wiosną zwraca się do Rytarda z prośbą o napisanie libretta do baletu; nigdy nie 

udało się dowieść istnienia libretta Rytarda, sam pisarz twierdził, że Szymanowski je zgubił. 

Równocześnie Jarosław Iwaszkiewicz na prośbę Szymanowskiego myśli o scenariuszu baletowym 

opartym na góralskich obyczajach weselnych; kompozytor woli jednak wątek zbójnicki: „wolałbym 

poprzednią koncepcję - z lekkim zabarwieniem dramatycznym (to jest wyraźniejszą akcją, chociażby 

komiczną). Myślałbym, że wystarczy dwa obrazy: I - górski czy leśny, li - wnętrze (karczmy czy 

chałupy), dla symetrii wolałbym Ili - ale dekoracyjnie nie wiem, gdzie ten Ili umieścić. To zresztą 

nie powinno być długie, bo publiczność w Warszawie zaczęłaby gromadnie opuszczać teatr." (z listu 

do Iwaszkiewicza 9 maja). Równolegle z innymi kompozycjami zaczyna pisać muzykę baletu, 

początkowo pod tytułami /lmtosik, Jlnmnś, Wesele góralskie, Sillltnje. 

Rytard zabiera grupę górali z Bartusiem Obrochtą i dudziarzem Mrozem na Wystawę Sztuk 

Użytkowych do Paryża. 

8 marca w Filharmonii Warszawskiej dochodzi do pierwszego wykonania I obrazu Jlnmnsiów. 

29 maja I obraz zostaje wykonany w obecności kompozytora na koncercie w ramach Festiwalu 

Muzyki Polskiej z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu; dyryguje Grzegorz Fitelberg. 

Szymanowski liczy na wystawienie Jlnmnsiów we Lwowie „gdzie jest teraz dyrektorem Schiller 

[.„], którego uważam za wielką siłę teatralną i mam nadzieję, że potrafi stworzyć 1111e represCJ1tn

tio11-type - którą można będzie kopiować na innych scenach (jak np. Pictmszkę) - bez tego nie 

sposób myśleć o zagranicy, bo nikt tam nie wie, jak górale tańczą etc., etc." (z listu do Zofii Ko

chańskiej 2 września). Kompozytor osiedla się na stałe w zakopiańskiej willi „Atma". 

„W tej chwili napisałem Fine na ostatniej stronieJlnmnsiów i cieszę się ogromnie, że mi ten tyloletni 

kłopot z głowy spadł!" (Szymanowski do Fitelberga z Zakopanego 31 marca). „Sam wiem o tym, 

że dla polskiej muzyki to jest rewelacyjne, granitowy słup, którego nie można obalić" (z listu do 

Zofii Kochańskiej 13 czerwca). 

6 maja na koncercie z okazji 2 5-lecia „Młodej Polski" w Teatrze Wielkim w Warszawie zostaje 

wykonany po raz pierwszy li obraz Jlnmnsiów pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga. 

14 października li obraz prezentowany jest w Poznaniu, pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga, 

w obecności kompozytora. 

4 lutego li obraz Jlnmnsiów zostaje wykonany na Festiwalu Muzyki Polskiej w Antwerpii. 

Rysuje się perspektywa wystawienia baletu w Warszawie - Fitelberg zwraca się do kompozytora 

z prośbą o nadesłanie libretta. „Twoja kartka [„.] zupełnie mnie zaskoczyła. Gotowego scenariusza 

nie posiadam. Wiem [„.] o co chodzi w każdym niemal takcie partytury, ale trzeba to napisać 

dopiero" (z listu do Fitelberga, w kwietniu). Kompozytor zwraca się o pomoc do Schillera, ale na 

efekt będzie musiał czekać przeszło rok. 

I 3 października Jlnmnsic (pierwszy raz w całości, bez udziału chóru) znajdują się w programie 

„Kompozytorskiego Koncertu Symfonicznego Karola Szymanowskiego (w 50-tą rocznicę urodzin)" 

pod dyrekcją Fitelberga w Filharmonii Warszawskiej. 

Trwają perypetie z wydaniem partytury w Universal Edition w Wiedniu. „[To] rodzaj błędnego koła, 

z którego nie ma wyjścia. Pan nie chce drukować Jlnmnsiów, dopóki nie zostaną wystawione 

w teatrach, teatry zaś nie chcą ich wystawiać, dopóki nie zostaną wydrukowane. [„.] Nie mogę 

twierdzić z całą pewnością, że jeden z wymienionych w moim liście teatrów operowych (Paryż, 

Budapeszt, Praga) przyjmie Jlnmnsie, aczkolwiek wiele już zrobiono w tym kierunku, możliwości 

są duże i rzeczywiście w każdej chwili mogą mnie poprosić o natychmiastowe nadesłanie tam 

wyciągu fortepianowego. Cóż ja im wtedy odpowiem? Czy mam ich odesłać do Universal Edition? 



Juliusz Zborowski i Adolf Chybiński - badacze podhalańskiego instrumentarium. 

I co Panowie im wtedy odpowiecie? Może - żeby poczekali spokojnie, aż to samo życzenie wyrazi 

jeszcze kilka teatrów operowych, bo wtedy dopiero będziecie mogli zacząć druk. Taki sposób 

postępowania paraliżuje przecież całą moją działalność muzyczną" (z listu do Universal Edition 

29 września) . 

W grudniu zostaje wyznaczony termin premiery w warszawskim Teatrze Wielkim - 14 kwietnia 

1934; choreografem ma być Feliks Parnell; namiastka scenariusza baletu nadesłana przez Schillera 

budzi jednak ciągle wiele zastrzeżeń Szymanowskiego, brak też partytury, która krąży pomiędzy 

teatrami w świecie . 

Szymanowski pertraktuje z Narodnym Divadlem w Pradze i Operą Paryską w sprawie wystawienia 

Jfnmnsiów; „Jeżeli nie dostarczę [partytury] Paryżowi natychmiast , jestem skończony w Paryżu . 

[ ... ]Poza tym oni wymagają scenariusza. Zupełnie nie wiem co robić ... Proszę na gwałt się dostać 

do Schillera, on pewnie ma już gotowy. Trzeba go przetłumaczyć na francuski ." (list do Pragi do 

Leonii Gradstein, sekretarki z 28 czerwca). Kompozytor nie czekając przesyła własną, roboczą 

wersję libretta do Paryża . 

I I maja odbywa się premiera Jfnmnskfw na scenie Narodnego Divadla w Pradze; reżyser: Josef 

Muclingr, dyrygent: Jozka Charvat, choreografia: Jelizaveta Nikolska. „[Muclingr] wprost olbrzymią 

pracę włożył w wyreżyserowanie tego i czuwał (jako Polak) , żeby nie było zbyt jaskrawych 

nonsensów (pod względem kostiumów, sposobu tańca etc.). On zna góralszczyznę , zresztą to po

granicze słowackie oczywiście bardzo zbliżone jako muzyka, taniec, nawet pewne szczegóły ubioru. 

(Właściwie więcej się obawiam pod tym względem Paryża!) Publiczność oczywiście zrozumiała to 

- jako coś bardzo zbliżonego - dlatego to doraźne ogromne powodzenie i wywoływania mię" 

(z listu do Anny Szymanowskiej 12 maja). 
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2 7 kwietnia odbywa się premiera w Operze Paryskiej (poprzedza ją wizyta Lifara w Zakopanem 

dla zapoznania się z oryginalnymi krokami góralskich tańców) ; dyryguje Philippe Gaubert , 

choreografia: Serge Lifar, scenografia: Irena Lorentowicz, Harnaś : Serge Lifar; premierze towarzyszy 

wystawa poświęcona folklorowi tatrzańskiemu oraz inspiracjom w plastyce. „ Śpieszę więc, żeby 

powiedzieć , że premiera była sukcesem nad wszelkie spodziewanie. Pełny teatr najlepszej publiczności 

- po końcu nie kończące się oklaski - nastrój wspaniały, bo rzeczywiście przedstawienie nad wszelki 

wyraz piękne - orkiestra i chóry znakomite, i wszystko szło jak z płatka " (z listu do matki) . 

12 lipca Grzegorz Fitelberg prowadzi koncertowe. wykonanie }(nfl!nsiów z chórem i solistą na 

dziedzińcu wawelskim w Krakowie. 

Jesienią wyciąg fortepianowy baletu zostaje wydany drukiem. 

4 lutego Artur Rodziński prowadzi koncertowe wykonanie }(nfllnsiów w Cleveland. 

29 marca Szymanowski od dłuższego czasu chory na gruźlicę umiera w Lozannie, w wieku 55 lat. 

W październiku dochodzi do przeniesienia}(nfl!nsiów w choreografii Jelizavety Nikolskiej na scenę 

w Belgradzie; dyryguje Alfred Pordes. 

12 listopada odbywa się premiera baletu Staatsoper w Hamburgu, w choreografii Helgi Swendlund, 

dyryguje Hans Schmidt-lsserstedt, scenografia: Wilhelm Reinking; na premierze obecny jest Zygmunt 

Latoszewski. 

9 kwietnia J(nmnsie mają polską prapremierę w Teatrze Wielkim w Poznaniu; kierownictwo 

muzyczne: Zygmunt Latoszewski, choreografia: Maksymilian Statkiewicz, scenografia: Zygmunt 

Szpingier, Wódz Harnasiów: Jerzy Kapliński, Narzeczona: Zofia Grabowska, Narzeczony: Mieczysław 

Sawicki, Ojciec: Maksymilian Statkiewicz, Matka: Leokadia Klichowska, Starościna weselna: Klaudia 

Radtke, Starosta weselny: Bronisław Mikołajczak , Bartuś Obrochta: Maksymilian Statkiewicz, solo 

tenorowe: Adam Raczkowski , Druhny: Kwaśniewska , Grzegorzewska, Wojciechowska, Soberówna, 

I. Petz, Kassówna, L. Petz, Tomicka, Niedzielska, Beimówna, Harnasie: Werner, Maksymczuk, Kudła 

i in. W drugiej części wieczoru prezentowany jest balet Igora Strawińskiego Plo111ie111ty pink. 









w tych jedynie warunkach: wyrzeczenia się doraźnych powodzeń i wewnętrznego 
skupienia, rodzą się wartości istotne i trwałe. 

Taką właśnie twardą i kamienną drogą nieubłaganego względem swej sztuki obowiązku 
dążył zawsze Strawiński. Ogromne etapy: od wyzwolenia się z resztek obcych wpływów 
do wytworzenia samoistnego stylu. do coraz większego doskonalenia go. przebywał on 

w siedmiomilowych butach. nie oglądając się na wrogie demonstracje, wprawiając w istne 

osłupienie najżyczliwszych nawet krytyków. którzy pogodziwszy się już ze swoistą 

estetyką danego dzieła stawali znów bezradni wobec następnego, rujnującego pozornie 
wszelkie ustalone i zaaprobowane teorie o charakterze talentu kompozytora. a będącego 

w istocie rzeczy z niezmierną tylko szybkością przebytym nowym etapem jego rozwoju. 

Tak było przed kilkunastu laty z Pietruszką. uznanym już oficjalnie za arcydzieło przez 

wszystkich wielkich Mogołów paryskiej i londyńskiej krytyki. i bezpośrednio po nim 

następującym Świętem wiosny. które na paryskiej swej premierze w I 91 3 r. wywołało bez

przykładne wprost protesty publiczności i krytyki. a dziś z kolei. w tymże Paryżu. uznane 
jest - zupełnie zresztą słusznie - za największe. być może. dzieło współczesnej muzyki. 

Nie ulega wątpliwości, iż właśnie właśnie w tym poszukiwaniu najkrótszych i najbardziej 

celowych dróg wewnętrznego swego rozwoju kryje się tajemnica psychologicznego 

wpływu Strawińskiego na młodszą generację kompozytorów w budzących się do 
samoistnego muzycznego życia krajach Zachodu, jak Anglia, Ameryka. Włochy i Hisz

pania, nawet młode Niemcy (Hindemith). 

Karol Szymanowski O Igorze Strawińskim - fragment 

Warszawianka nr 7. 192 7 

Materiały nutowe: Schott Musik International. Mainz 
Rysunek: Jean-Jacques Le Corre 

W Poznaniu odbywa się pierwsza powojenna realizacjaJlnmnsiów, kierownictwo muzyczne: Zygmunt 

Latoszewski, choreografia: Jerzy Kapliński , scenografia: Stefan Janasik, Wódz Harnasiów: Jerzy 

Kapliński , Narzeczona: Barbara Bittnerówna, Narzeczony: Mariana Żmuda , Ojciec: Bronisław 

Mikołajczak , Matka: Helena Kwaśniewska , solo tenorowe: Michał Sulikowski , Druhny: Puchalska, 

Kassówna, Grzegorzewska, Mikulin, Skotarczak, Altmanówna, Brakowska, Mazurkiewicz, Matysiak, 

Niedzielska, Nowakówna, Peszatówna, Zienko, Harnasie: Werner, Klapa , Nowicki. 

Fotografia z pierwszej w Polsce realizacji Jfnmnsiów w Teatrze Wielkim w Poznaniu, obraz li. 



HARNASIE W POZNANIU 
·Jlamasie Karola Szymanowskiego miały w międzywojennym Poznaniu swoją doniosłą historię: drugie w ogóle 

(po Warszawie) wykonanie estradowe I i li obrazu oraz pierwszą w Polsce (a piątą w Europie, po Pradze, 

Paryżu, Belgradzie i Hamburgu) realizację sceniczną. Stoją te wydarzenia u początków światowej kariery dzieła 

określonego przez wielu różnych krytyków nie tylko jako „arcydzieło muzyki symfonicznej (a raczej instrurnentalno

wokalnej)" (M. Komorowska 1992), „największe, najbardziej polskie dzieło orkiestrowe, muzyczną legendę Tatr, arcydzieło 

polskości mocnej, godnej, biorącej z ludu, podnoszącej tę ludowość do wielkiej sztuki tak właśnie, jak czynił Chopin" 

(J. Lechoń, 1936), czy jako „opus magnum" wielkiego kompozytora, ale i jako swego rodzaju „kulturowy komunikat 

o bardzo zasłużonej strukturze oraz wielopłaszczyznowej i wieloznacznej wymowie" (K. Szymańska, 1996). 

Poznańska historia.Hamaskftv zaczęła się w 1929 roku, wkrótce po otwarciu ( 16 maja) Powszechnej Wystawy Krajowej. 

Podczas zorganizowanego wtedy z dużym rozmachem „Festiwalu Muzyki Polskiej" (21-29 maja) z udziałem orkiestry 

Filharmonii Warszawskiej pod kierunkiem rn.in. Grzegorza Fitelberga, zaprezentowano dzieła Szymanowskiego wyjątkowo 

obficie: Ili Symfonię i Pieś1ti 111ilos11e .Hafiza (w obu utworach śpiewała Stanisława Szymanowska), I Koncert skrzypcowy 

(z Pawłem Kochańskim jako solistą), po raz drugi w Poznaniu Stabat Mater (z innymi głosami żeńskimi: Stanisławą 

Szymanowską i Marią Trąpczyńską) oraz pierwszy raz w Poznaniu (a drugi po Warszawie) I obraz .Hamasiów. Zdając 

relację z tej potężnej dawki muzyki Szymanowskiego zaaplikowanej słuchaczom w Auli uniwersyteckiej, stwierdził trafnie 

Zygmunt Latoszewski, „że dla poznańskiego bywalca koncertowego, nie oswojonego dostatecznie z muzyką symfoniczną, 

a z nowoczesną tym bardziej, orkiestra Szymanowskiego stanowi słownik mocno niezwykły i często wręcz niezrozumiały. 

A jednak zaprzeczyć nie można, że ta niezwykła muzyka wywiera silne wrażenie i przy bliższym poznaniu odkrywa tyle 

momentów emocjonalnych, tyle piękna barwy i siły napięcia dynamicznego, że trudno byłoby pozostać wobec niej 

obojętnym ... " (Kurier PoZ!fmiski 30 V 1929 nr 246). 

Ostatni, dziewiąty wieczór Festiwalu (29 maja w Auli uniwersyteckiej) był koncertem kompozytorskim Szymanowskiego 

(niestety kompozytor nie był obecny na Festiwalu„ .). Wykonano na nim Ili Symfonię Pieś1i o 11ucy, I Koncert skrzypcowy, 

cztery z PieŚlti .Hafiza op. 26 i jako ostatni utwór Festiwalu (rozpoczętego li Symfonią) - I obraz .Hamasiów, po raz 

pierwszy zaprezentowany, również przez Fitelberga, kilkanaście tygodni wcześniej, 8 marca, w Filharmonii Warszawskiej. 

Solistami byli Stanisława Korwin-Szymanowska i Paweł Kochański. Obecny na koncercie Zygmunt Latoszewski pisał 

... 

~ 

o nim jeszcze: „Na zakończenie próba najświeższej twórczości Szymanowskiego: fragment baletu .Hamasie, obrazu 

góralskiego. Kontrast frapujący i oszałamiający! [w stosunku do Ili Syrnfoni i PieŚlti .Hafiza - przyp. K.M.] Cóż za dzikość 

pierwotna rytmu, jaka niesłychana szczerość 'fałszu' melodyjnego motywów góralskich! To jest skalne Podhale w muzyce, 

zobrazowane z siłą imponującą i z tą mocą odczucia, która usidla to, co się nie zdoła opowiedzieć ani wyrazić w plastyce. 

Czy Szymanowski przestał być problemem, czy podlega dyskusji wartość jego muzyki? Na to ogół nie znajdzie odpowiedzi 

zadawalającej, ale potencję twórczą tej niezwykłej muzyki odczuwa wyraźnie i poddaje się jej działaniu chętnie". 

Jesienią 1931 roku Karol Szymanowski gościł jedną dobę w Poznaniu: w środę 14 października 1931 r. odbył się inaugu

racyjny koncert nowo powołanej Orkiestry Symfonicznej Stołecznego Miasta Poznania (była to, poszerzana w miarę 

potrzeby, orkiestra operowa spełniająca funkcję nie istniejącej wtedy w Poznaniu filharmonii). Program koncertu, który 

pod gościnną dyrekcją Grzegorza Fitelberga odbył się w sali Teatru Wielkiego (sarn Teatr Wielki zawiesił wówczas swą 

działalność od lipca 1931 roku do marca 1932 r.), zawierał tylko muzykę polską: Epizod 11a maskaradzie Karłowicza, 

li Koncert fortepianowy Chopina (ze Zbigniewem Drzewieckim jako solistą) i po raz pierwszy w Poznaniu wykonany 

estradowo li obraz .Hamasiów - w pięć miesięcy po prawykonaniu warszawskim. Niestety, podobnie jak w Warszawie 

(6 V 19 31 ), przedstawiono li obraz .Hamasiów w niepełnym, zubożonym kształcie - bez tak istotnej partii chóru! (solo 

tenorowe śpiewał bliżej nieznany śpiewak K. Kiełczewski). 

Szymanowski był bardzo zadowolony i szczęśliwy z ukończenia blisko osiem lat ciągnącej się kompozycji tego baletu, 

który zresztą, jak wiadomo, miał czekać na światową premierę sceniczną jeszcze cztery lata (Praga 11 V 1935), a na 

polską - aż siedem lat (Poznań 9 IV 1938). 

Szymanowski pisał o li obrazie.Hamasiów do Zofii Kochańskiej: „To zapewne jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza moja 

rzecz, o wiele przewyższająca I obraz, który wtedy słyszeliście w Poznaniu [podczas Festiwalu Muzyki Polskiej 29 V 

1929]. Sarn wiem o tym, że dla polskiej muzyki to jest rewelacyjne, granitowy słup, którego nie można obalić. Jakże 

żałuję. żeście tego nie słyszeli. Tutaj, wśród prawdziwych ludzi to wzbudziało prawdziwy entuzjazm" (list z Warszawy 

13 VI 1931). 

Nowy utwór Szymanowskiego powitał w entuzjastycznych słowach wykładający wówczas w poznańskim Konserwatorium 

Tadeusz Szeligowski, ufając, że „to arcydzieło współczesnej Polski zostanie przyjęte przez całą muzykalną publiczność 

poznańską", natomiast recepcja tego dzieła w Poznaniu wzbudziła u Stanisława Wiechowicza niepokojące refleksje: 

„Wykonanie tego dzieła u nas wywołało pewnego rodzaju konsternację. Ludzie byli pod bardzo silnym wrażeniem, ale 



nie wiedzieli, czy im się to podoba, czy nie. Znamienne było zachowanie się młodzieży, która miała najbardziej 

niezdecydowaną minę. [ ... ] Byliśmy świadkami zdarzenia prawdopodobnie epokowego, nie znaleźliśmy w sobie jednak 

na tyle intuicji , żeby choć czysto zewnętrznie na to zareagować" (Kurier PPZllflliski 18 X 1931 nr 4 79). 

Po śmierci Karola Szymanowskiego i podniosłej uroczystości żałobnej ku jego czci w niedzielne południe 4 kwietnia 19 3 7 

roku na poznańskim dworcu - jego muzyka rozbrzmiewała nadal w naszym mieście, pamięć o zmarłym kopozytorze 

trwała nie tylko w salach koncertowych i na scenie, ale wyrażała się także w rozmaitych inicjatywach społecznych , nie 

zawsze zresztą skutecznych. Zamierzano ustawić jego popiersie we foyer Teatru Wielkiego (ostatecznie umieszczono 

tam w październiku 1938 r. popiersie .. . Karola Kurpińskiego) i nazwać jedną z ulic miasta jego imieniem (kompozytor 

doczekał się swojej ulicy dopiero po 4 7 latach na Piątkowie - uchwałą Miejskiej Rady Narodowej z 2 8 XI 1984 r.). 

Podczas uroczystości akademii okręgu poznańskiego Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego I I kwietnia 19 3 7 r. Witalis 

Dorożała rzucił myśl zorganizowania w Poznaniu - pierwszego w Polsce - chóru imienia Szymanowskiego; działał on do 

1939 r. także pod dyrekcją młodego poznańskiego kompozytora, Romana Padlewskiego. W ciągu najbliższych dwóch 

lat muzykę Szymanowskiego wykonywano na licznych koncertach kameralnych i symfonicznych, także okolicznościowych 

( m.in. 13 V i 24 XI 1937, 30 Ili i 7 X 1938). 

Największym, najdonioślejszym hołdem złożonym pamięci Karola Szymanowskiego w rok po jego odejściu była polska 

prapremiera baletu }(nmnsie przygotowana pieczołowicie przez zespół Teatru Wielkiego stołecznego miasta Poznania -

„jedyną polską operę z prawdziwego zdarzenia. Trudno o większy pietyzm i wkład pracy jak te, których wynikiem jest 

ostatnia realizacja dzieła Karola Szymanowskiego" - pisał obecny na premierze Jerzy Waldorff i, zawsze przyjazny 

Poznaniowi, skomplementował go lapidarnie: „Ludność Poznania, o najwyższej w Polsce przeciętnej kultury, dała swym 

traktowaniem Opery jako obowiązku kulturalnego cichą, lecz jasną odpowiedź. Opera jest ludziom niezbędna, jeśli jest 

dobra. To jedyny warunek. Stosunek Poznaniaków do tej opery był dla nas nieledwie objawieniem ... " Pierwszą w Polsce 

prezentację }(nmnsiów przygotowali sumiennie i troskliwie Zygmunt Latoszewski (kierownictwo muzyczne), Maksymilian 

Statkiewicz (inscenizacja i choreografia), Zygmunt Szpingier (dekoracje i kostiumy). Główne partie baletu tańczyli: Jerzy 

Kapliński, Zofia Grabowska, Mieczysław Sawicki, Maksymilian Statkiewicz, Leokadia Klichowska, Klaudia Radtke i Bronisław 

Mikołajczak, solo tenorowe śpiewał Adam Raczkowski. Konsultantem „folklorystycznym" przedstawienia był znawca Tatr 

i Podhala, kompozytor i geograf Jerzy Młodziejowski , który wspomniał to szczególne wydarzenie: „My wszyscy, którzy 

piszemy o poznańskiej muzyce i żyjemy nią, jesteśmy oczywiście mocno podekscytowani}{nmnsin111i. Wielką radość sprawia 

nam wystawienie ich właśnie na poznańskiej scenie. To, że }(nmnsie stały się wspaniałym świętem polskiej muzyki , że 

• 

nasz zespół wykazał nie tylko dobrą wolę. ale i przede wszystkim wysoki poziom - stało się dla wszystkich obecnych na 

pamiętnej premierze dowodem przekonywującym: stara prawda, że trzeba chcieć, aby do rezultatu doprowadzić - raz 

jeszcze okazała się istotna. [ ... ] Dzień 9 kwietnia 19 3 8 roku będzie w muzyce polskiej pamiętny ... ". Poznańskie }(nmn

sie, które w ciągu miesiąca do końca sezonu wykonano aż sześciokrotnie, a w sezonie 1938/ 39 wznowiono jeszcze I O 

razy, były wielkim, pośmiertnym triumfem Karola Szymanowskiego i stanowią chlubną kartę w kronikach polskiej kultury 

muzycznych lat międzywojennych . 

!Kornel Micha/owski! 

Jasiek Obrochta, fot. dr Jerzy Młodziejowski 



, . 
PODROZ SENTYMENTALNA 

Zwyczajny, damski kalendarzyk jakich wiele, a jednak wyjątkowy. Każdego dnia obok daty inny zapis . Tylko ten 

granatowy kalendarzyk i kilka postrzępionych fotografii zachowało się w mieszkaniu Barbary Stawickiej, kiedy 

w dom trafiła bomba w 1939 roku. Dzięki niemu mogę napisać : w 1938 roku odbyło się jedenaście przedstawień 

Jlamasitfw i Plo111ic1111ego ptaka . 

Od polskiej premiery Jlamasiów mija sześćdziesiąt lat. Jeszcze niedawno w Teatrze Wielkim pracowała Nina Grzegorzewska, 

która w inscenizacji Maksymiliana Statkiewicza tańczyła Druhnę . Zmarła kilka miesięcy temu. Jako inspicjentka nadal 

pracuje w teatrze Janina Zalewska. W tamtychJlamasiaclt pojawiła się na scenie u boku Małgorzaty Kassówny (pierwszej 

Druhny) w drugim akcie na weselu. 

Byłam małym góralem. Ach, jaki mia/am śliczny kapelusz z piórem - wspomina po latach Janina Zalewska. - łza się 

w oku kręci na samo wspomnienie. Niestety, niewielu nas zostało. 

W Warszawie mieszka i rysuje Jerzy Kapliński (Harnaś) . I jest to bodaj jedyny tancerz z zespołu męskiego . Więcej szczęścia 

mają tancerki. W Poznaniu mieszkają: Maria Altmanówna-Jankowiak, Hanna Dobrzanka, Sonia Manthey-Kotzur, Barbara 

Stawicka-Skórczyńska, Urszula Wojtkowiak-Raczkowska , Henryka i Janina Zalewskie. 

Jerzy Kapliński był zdziwiony moim telefonem. Nie wierzył , że kogoś jeszcze interesuje wspomnienie o polskiej prapremierze 

Jlamasiów, że ktoś jeszcze pamięta o nim jako Harnasiu. 

Choreografię układa/ Maksymilian Statkiewicz, a orkiestrą dyrygował Zygmunt Latoszewski- wspomina Jerzy Kapliński. 

Statkiewicz wiedział, że jestem tancerzem charakterystycznym i może na mnie liczyć. W pracy pomaga/ mu znawca 

góralszczyzny - Jerzy Miodzie/owski. Dla wielu by/a to nowa i zarazem nowoczesna propozycja baletowa. A mnie się 

wydaje, że przez to właśnie ciekawa. Nie ma przedstawienia bez anegdoty. Przypominam sobie właśnie, że scenograf 

Zygmunt Szpingier zaprojektował kostiumy bardzo wiernie i były za ciężkie do tańczenia. Któregoś razu, jak zwykle po 

wyczerpującym numerze, powinienem zostać na scenie, by z moją narzeczoną, tańczyła ją Zofia Grabowska, wsiąść do 

takiego dużego serca i unieść się nad sceną. Niestety, zapomniałem o tym ze zmęczenia, wpadłem w kulisy, aby złapać 

oddech, a w tym czasie moja partnerka sama w tym sercu poszybowała ku górze sceny .. . 

~ 

• 

Bartuś Obrochta, fot. dr Jerzy Młodziejowski 



Tancerki biorące udział w polskiej prapremierzeJlnmnsiów są zaskoczone a zarazem dumne. Zaskoczone, że ktoś je jeszcze 

pamięta , chociaż nie one tańczyły pierwsze role, dumne - bo uczestniczyły w czymś absolutnie niezwykłym. 

Zofia Grabowska tańczyła Narzeczoną Góralkę , Narzeczonym Góralem był Mieczysław Sawicki, sam Maksymilian 

Statkiewicz wcielił się w Ojca - z rozrzewnieniem wspominają swoich ówczesnych idoli emerytowane tancerki. 

Byłam uczennicą i zatańczenie prapremierowego baletu u boku sławnych tancerzy, na tej samej scenie z dyrektorem 

Szkoły Baletowej, do której chodziłam, to wielkie i niezapomniane przeżycie - mówi Janina Zalewska. 

Urszula Wojtkowiak-Raczkowska w tym właśnie roku zaangażowała się na stale do zespołu baletowego w Operze 

Poznańskiej . 

Właśnie skończyłam szkolę baletową i profesor Maksymilian Statkiewicz zatrudnił mnie w operze, którą wcześniej 

poznawałam przez sześć lat. Pamiętam, że jako uczennice biegałyśmy tancerkom po ciastka do Dobskiego - wspomina 

pani Urszula. - To było coś oczywistego, ba, to był zaszczyt, kiedy Grabowska czy Kassówna lub Beimówna poprosiła: 

„Urszulko, przynieś mi coś słodkiego z cukierni". Dziwi się pan, że mówię o słodyczach. Paetzówna najpierw jadła ciastko, 

a potem tabletkę na odchudzanie. Przepraszam za ten obyczajowy wtręt, ale tak było. W szkole uczyłyśmy się tańców 

charakterystycznych, ale ten balet wymagał zupełnie innych umiejętności. Statkiewicz z jednej strony starał się dochować 

wierności tańcom góralskim z drugiej zaś strony stworzył balet wysmakowany artystycznie, wymagający czegoś więcej 

niż tylko znajomości góralszczyzny. 

Dla młodych tancerek ideałem były wielkie primabaleriny, zwłaszcza Zofia Grabowska. 

To była prawdziwa dama, wspaniała balerina - mówi Sonia Manthey-Kotzur. - Prywatnie żona Statkiewicza, ale w ob

sadzie nie miało to znaczenia. Poza tym tańczyły tak wspaniale tancerki jak Kassówna, Beimówna. Cudowny był Jerzy 

Kap/iński. 

W Jlnmnsinch tańczył Henryk Kudła, zwany przez nas Ziutkiem - wspomina Henryka Zalewska. - W drugim akcie jest 

scena bójki, w której Ziutek wiódł prym. A że był zawadiaką na co dzień, przed spektaklem każdy prosił go o łagodne 

potraktowanie na scenie. Ziutek nie cackał się, a zwłaszcza jeśli kogoś nie lubił. Bywało, że następnego dnia koledzy 

chwalili się sińcami, jakie zostały im z poprzedniego wieczora. 

W tym samym składzie, po przerwie, tańczyliśmy Plo111ie1111cgo ptnl<n - dopowiada Barbara Stawicka-Skórczyńska . - To 

był zupełnie inny rodzaj tańca, też szalenie trudny. I znów brylowali: Grabowska, Kap/iński, Kassówna, sam Statkiewicz 

jako Kościej. 

„ 

Henryka Zalewska niechętnie wspomina PloJ11it1111cgo ptnl<n: Kostiumy głównych postaci zaprojektowane przez Szpingiera 

były urzekająco piękne, ale nie wiedzieć czemu, niektóre, chyba jednak zgodnie z librettem, były odrażająco brzydkie. 

I ja w tym tańczyłam. Byłam jednym z czterech zgrzybiałych karłów, które nie dość, że odziane w szarobure fachmany, 

to jeszcze musiałyśmy tańczyć bardzo trudny i morderczy technicznie układ. 

W obu baletach, które szły jednego wieczora, wszystko było oparte na liczeniu a nie na słuchu - wspomina Urszula 

Wojtkowiak-Raczkowska. - To nie ułatwia tancerzom pracy. Pamiętam, że długo trwały przygotowania do wystawienia 

iJlnmnsiów, i Plo111ie1111cgo ptnl<n. Na pewno w historii nie tylko naszej opery stanowify ewenement na owe czasy. 

W Jlnmnsinch obok tancerzy Karol Szymanowski przewidział partię tenorową i partie chóralne. Przed sześćdziesięciu 

laty chór śpiewał za sceną, co do tego panie są pewne. Kontrowersje budzi nazwisko odtwórcy partii tenorowej. Dokumenty 

wymieniają nazwisko Adama Raczkowskiego, co potwierdzają Barbara Stawicka-Skórczyńska i Urszula Wojtkowiak

Raczkowska. 

Mąż śpiewał w Jlnmnsinch, ale ja go poznałam u wujostwa - mówi Urszula Wojtkowiak-Raczkowska. - Wuj był organistą 

u świętego Wojciecha w Poznaniu. Byłam smarkata, a on był już pierwszym tenorem, starszym o osiemnaście lat, 

przystojnym mężczyzną. Kiedy my tańczyliśmy na scenie, on stal w kanale orkiestrowym i śpiewał tę piekielnie trudną 

arię Harnasia. Kątem oka widziałam go ze sceny. Prywatnie zbliżyliśmy się dopiero podczas drugiej wojny światowej. 

Siostry Zalewskie i Sonia Manthey pamiętają w tej roli Józefa Prządę. A może była podwójna obsada? Na premierze na 

pewno śpiewał Raczkowski. 

Spośród bohaterekJlnmnsióiv żadna z wyjątkiem Urszuli Wojtkowiak-Raczkowskiej i sióstr Zalewskich po wojnie nie wróciła 

na scenę . Sonia Manthey-Kotzur została śpiewaczką, Barbara Stawicka-Skórczyńska pozostała przy mężu . Szybko ze 

sceną pożegnała się Henryka Zalewska , ale pozostała bliska teatrowi, współorganizując poznańską operetkę . Młodsza 

Janina - do dziś kontynuuje tradycje rodzinne - po ojcu przejęła schedę inspicjenta w Operze Poznańskiej . Panie wspominają 

z sentymentem szkołę, wymagającego mistrza, ale dobrego człowieka - Maksymiliana Statkiewicza. Dumne są, że dożyły 

chwili , kiedy ich „wnuk baletowy" - Emil Wesołowski - pokaże w Poznaniu swoją wersję Jlnmnsióiv. Towarzyszy im 

jednak pewien niepokój , czy współczesna wersja dorówna wyidealizowanemu obrazowi z przeszłości .„ 

Stefan Drajewski 
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PRZED SZESCDZIESIĘCIU LATY 

Jeszcze śniegi zimy 1938 roku zalegały poznańskie chodniki, gdy Maksymilian Statkiewicz zjawił się u mnie na 

wstępne pogawędki w sprawie Jlnmnsiów. Premiera miała się odbyć w początku kwietnia. Przygotowywano się 

do niej , jak do uroczystego święta. Bo teź prawdziwie miało być to święto polskiej muzyki. Układaliśmy we dwójkę 

dokładny scenariusz, mruczeliśmy szeroko załoźone melodie, w prostej linii spod smyczka Bartusia Obrochty pochodzące. 

Statkiewicz notował fragmenty, rysował plany baletowe, obliczał takty grup tematycznych ... a na wysokiej „hali" teatru, 

na malarni , dosłownie ponad dachami Poznania , kroczył nad leźącymi płótniskami dekoracji Zygmunt Szpingier i coraz 

to jakiś szczegół poprawiał. Pierwszy obraz miał się dziać na Hali w Małej Łące , pod skalistymi zerwami Giewontu, od 

strony, z której trudno juź się dopatrzeć podobieństwa do „ śpiącego rycerza" . Drugi obraz - to góralska chata. Musiał 

być i sosręb , musiały być ściany z szerokich płazów, musiały być i rzeźbione odrzwia. Bośmy się zgodzili na wierne 

autentyki, zlekka tylko stylizowane artystycznie. A Latoszewski tkwił wieczorami i nocami nad ogromną partyturą 

Jlnmnsiów. Uczył się najdokładniej. I nauczył. Bo oto nadszedł wieczór 9 kwietnia 1938 roku. 

Niepowrotne to były chwile. Trzech nas w Poznaniu było owego wieczoru - najradośniej wzruszonych. Miro Chłapowski , 

Roman Padlewski i ja. Czuliśmy wiele i wiedzieliśmy, źe oto nasz ukochany Poznań przoduje dziś muzycznej Polsce. Bo 

była to polska premiera Jlnmnsiów. Na widowni mnóstwo gości z całej ziemi naszego państwa . W loźy siostry Karola 

Szymanowskiego i jego rodzina. Ale Karola brakło między nami. Spoczywał juź na Skałce nad Wisłą, w sarkofagu, nad 

którym Obrochtowie grali źałobnego marsza janosikowego na prostych skrzypcach i basach góralskich. 

Po pierwszym obrazie spotkaliśmy się we trzech w korytarzu operowym i napisali dwie pocztówki z fotografiami dekoracji 

Szpingiera. Jedna powędrowała do Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem z adresem Juliusza Zborowskiego, druga do 

Lwowa na nazwisko profesora Adolfa Chybińskiego . Obaj swego czasu patronowali powstaniu Jlnmnsiów i najsłuszniej 

im się tedy nasz poznański „meldunek" naleźał. Oklaskom i manifestacjom publiczności nie było końca po drugim obrazie. 

Zygmunt Latoszewski pokazał raz jeszcze, źe postanowiony cel osiągnął . Pięknie było tego wieczoru w Poznaniu. 

dr Jerzy Mlodziejowski 
(w związku z drugą, powojenną realizacją Jlnmnsiów w Poznaniu) 

Od młodości tworzył własny świat muzyki i „komponował" takie nuty, jakich przed nim nikt nie grywał - z biegiem lat stawały się 

one własnością innych muzykantów podhalańskich . [ ... ] Gdy słyszał tę muzykę młody pianista warszawski - Ignacy Paderewski -

Bartuś uczył go nowych melodii i nowych rytmów. Powstało fortepianowe „Album tatrzańskie" a Bartuś w Zakopanem grał nadal. .. 

Został przewodnikiem Towarzystwa Tatrzańskiego, był pierwszym turystą, który w zimie osiągnął Zawrat - prowadził bokami 

i dolinnymi ustroniami Bolesława Prusa na Halę Gąsiennicową, bronił przed Węgrami -polskości Morskiego Oka w roku 1890, był 

wreszcie w końcowych latach pierwszej wojny gospodarzem schroniska w Roztoce. Lecz wciąż grał i grał. Ilekroć zjawiał się 

w Zakopanem Szymanowski - Bartuś promieniał. Przecież UCZYŁ swej muzyki drugiego już znakomitego kompozytora. [ ... ] Jeśli 

nieliczni wiedzą o miejscu, gdzie umarł pod Reglami Obrochta - jeśli każdy może snadnie na Nowym Cmentarzu podumać nad 

grobem Bartusia - prawdziwy jego świetlanej pamięci pomnik znalazł się w partyturzeJlnmnsiów! 
dr Jerzy Mlodziejowski 



HARNASIE 
Zespół baletowy Teatru Wielkiego w Poznaniu 

Dyrektor baletu LILIANA KOWALSKA 
Asystenci choreografa Dominika Antkowiak, Zofia Stróżniak 

Pedagog baletu Franciszek Peluritis 
Koordynator pracy baletu Magdalena Kaczor 

Akompaniatorzy baletu Magdalena Kaczor, Magdalena Maryniak 

I soliści 
Ewa Misterka, Beata Wrzosek 

soliści 

Anna Huk, Magdalena Kossakowska, Jarosław Gorczak, Bogdan Jabłoński , Paweł Kromolicki, Paweł Mikołajczyk, Andrzej Płatek 

zespół baletowy 
Agata Ambrozińska, Agnieszka Baranowska, Beata Foedke, Renata Gorczak, Ewa Jabłońska , Apolonia Jasińska, Anna Kizliuk, Agnieszka Lewicka 

Natalia Łupijewa , Monika Myśliwiec , Sabina Nawrot, Alina Szutarska , Urszula Urbańska, lzadora Weiss, Andrzej Adamczak, Jacek Ciok, Artur Furtacz 
Władimir Gonczarow, Paweł Kulpa. Wasilij Maslij, Dominik Muśko, Jakub Sowa, Jacek Szczytowski, Mirosław Urbaniak, Grzegorz Witkowski 

Dyrektor naczelny SŁAWOMIR PIETRAS 
Dyrektor artystyczny MAREK WEISS-GRZESIŃSKI 

I Zastępca dyrektora naczelnego JERZY PIOTROWICZ 

Dyrektor chóru Jolanta Dola-Komorowska 
Dyrektor baletu Liliana Kowalska 
Główny scenograf Ryszard Kaja 

Kierownik wokalny Ewa Wdowicka 
Kierownik literacki Katarzyna Liszkowska 

Organizacja pracy artystycznej Maria Krystyna Różańska 
Przygotowanie solistów Katarzyna Kędzierska , Lucyna Klockiwicz, Krystyna Kujawa, Wanda Marzec, Rajmund Nowicki 

Akompaniator chóru Mirosław Gałęski 

Inspicjenci Danuta Kaźmierska, Ryszard Dłużewicz , Janusz Temnicki 
Suflerzy Izabella Kopiec, Wadim Zorin 

Kierownik statystów Józef Zieliński 
Kierownik techniczny Jacek Wenzel 

Kierownik produkcji Wanda Zielińska 

Główny oświetleniowiec Marek Rydian 
Scena Dariusz Michalski 

Dekoratornia Konrad Nowicki 
Perukarnia Ewa Niedźwiedź 
Garderobiane Ewa Wower 

Rekwizytornia Władysław Hoedt 
Malarnia Marian Kobiałka 

Kierownicy pracowni 
Pracownia krawiecka damska Anna Nowak 

Pracownia krawiecka męska Jan Furszpaniak 
Modystka Eugenia Jędraszczyk 

Pracownia obuwnicza Kazimierz Mikołajczyk 
Ślusarnia Roman Derucki 

Stolarnia Marek Kwiatkowski 

Przygotowanie programu Katarzyna Liszkowska 
Projekt i DTP STUDIO PROffiOCJI 

Ze zbrnrów 
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