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Władysław Daniłowski , zirytowany tym , że żaden z teatrzyków nie chce 
nas zaangażować , poszedł wprost do „jaskini lwa", czyli do dyrektora 
Qui pro Quo Boczkowskiego. 
- Panie dyrektorze - zwrócił się do niego - zaśpiewamy na premierze 
darmo! Jeżeli przypadniemy publiczności do gustu, zatrzyma pan nas, 
jeżeli będzie klapa, wrócimy do domu i przestaniemy zawracać sobie 
głowę śpiewaniem . 
Boczkowski przesłuchał nas i - postanowił zaryzykować . 
Nadszedł dzień premiery. Ubrano nas w jedwabne spodnie, 
koszule z żabotami , namalowano nam baki, głowy ozdobiono 
lśniącymi sombrerami i .. . kurtyna poszła w górę. Nazwano nasz chór 
(żeby zaintrygować i zwabić snobistyczną warszawską publiczność!) 
z hiszpańska - Coro Argentino V. Dano. 
Zaśpiewaliśmy (oczywiście po hiszpańsku) obie śliczne piosenki 
argentyńskie na tle dekoracji, wyobrażającej zatokę w ... Rio de Janeiro. 
Po zapadnięciu kurtyny - na sali wybuch entuzjazmu! Publiczność była 
więc nasza. Również prasa dobrze przyjęła występ Coro Argentino V. 
Dano i pochwaliła dodatkowo inicjatywę dyrektora Boczkowskiego, który 
nie szczędząc kosztów, sprowadził taki znakomity zespół z Argentyny. 
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e Teatr Współczesny 
wSzaecinie 
Dyre tor noczelny: Mi rosław Gawędo 
Dyrettor artystyczny: Anno Augustynowicz 

208. premiera Teatru Współczesnego 
Premiera : 25 stycznia 2013, Teatr Mały 

scenariusz i reżyseria: Arkadiusz Buszko 
aranżacje piosenek: Krzysztof Baranowski 

kostiumy: Agnieszka Miluniec, 
asystentka: Olivia Zmysłowski 

scenografia: Agnieszka Miluniec, Maciej Osmycki 

obsada: 
Iwona Kowalska 
Grażyna Madej 
Maciej Litkowski 
Wiesław Orłowski 

głos z radia Marian Dworakowski 

W nagraniach udział wzięli : 
Ireneusz Budny (perkusja), 

Paweł Grzesiuk (gitara basowa), 
Krzysztof Baranowski (akordeon, 

fortepian, instrumenty klawiszowe). 

W spektaklu wykorzystano fragmenty nagrania z archiwum 
Polskiego Radia Szczecin - rozmowę z Mieczysławem Foggiem 

przeprowadzoną przez Leona Jarzębowskiego w 1970 r. 

Teatr Mały, Deptak Bogusława 6 , 70-440 Szczecin 
www.wspolczesny.szczecin .pl 


