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Strach nad Miastem! 
Monstrum Doktora Frankensteina na wolności! 

Kolejne zwłoki odnalezione! 

o 

M
ia.sto n.a..ue, cak do~d 

spokojne, oga.m~a grena 
nie phana. Z brodni.I z.a 
1.brodnią, śmierć a śmier

cią. niesz.czc;ścic I zguba do ięgnąt moic 
kaidtgo Obywat.da - na ulicy, w pod
micjWin laJrn, nawet w Tcacru! 

Hmicbna ta historia roi.p cięła się na 
nanym niwrrsytccie, gdzie nauki po
bierał Wiktor Frankcnstcin. Młodzieniec 
ów nicszc7ę~ny 1.głc;b iać pociął Tajemni
ce Życia i , mi rei. Już to pr6bow:i.ł po
wtarzać doświadczenia Pana Gal raniego 
z Bolonii. płazy marra'l: eldnrycz.nvm 
ogniwem r:iią.c (co je rulwmo w~k.n,e.sić 
miało), jui to błyskawice sztucznie Ul"L\

drone puszczał nocami (co do pożaru 

łatwo doprowadzić mogło). 

Nie koniec na tym! Jak dono i Polkja. 
kradł on 1. re-Lerw Uniwersytetu prepara
cy z ludzk.ich organów u.czynione, w tym 
mÓ7g dowicay! Z rolą Stwórcy bluź
nierczo zmierzy się próbowaJ i o:i.ywił 

trupa mordercy, ku zgrozie i ni ;iaęściu 

mienb.ńc6w naszego Miasta. Moruuum 
ohydne, które cło życia powobł, nie chcia
ło być powolne panu swemu, wymknęło 
ię pewnej nocy z laboracorium i znikn ·

Io -. jakb) 'my 'iądzić chcieli, na uwsu. 
dybyi na r:ym kończyć ie; mogła opo

wieść! Potwór jednak powrócił - czy to 
z i.ądzy zemsty na ułomnym stwón::y, czy 
wiedziony innymi mrocznymi inscyn.kca
mi - i p lami SWl\ drogę kn-.ią niewinnych 
ofia r. Zbrodnie jego tak Si\ już odrażają

cymi, ie nawet my zawa.haJi my sii; przed 
wydmkow.miem szczegółów. P ublikuje
my oammiast wizerunek obmierzłej kre
atury, odwróconej plecami - nic: po to, 

aby Mon uum temu prop gan.tlę cryni..:, 
ale dfa ostrzcie.nu Obywateli cylko. 

Ni.la bowiem w naS"q m Mieś ie p ien 
dni ani g dziny hyc'. nie m ie, Burmistrz 
J.ni Aptd<arr., Szewc ani Probo T.C:Z. ub
rctka ni Pensjonarka. (Nawel i Ty, Dzie
cię D rogie, które pro:glądasz I \ ' gazctt; 
ukradkiem , ba wiedz)• Rodri ów). 

• Wiri't) o IJo/tJq,-.4 Fr1111hns1cini~ i jtgo fun

.•trum - a;yt4ljtlf' 11• 1111111~. 
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Trup mordercy I Napoleon· zbrodni 
zniKa bez śladu wciąż nieuchwytny 
J donosi Połkja, 1.aginął 

trup zbrodniarza winnt.-go 
niedawnej krad~ieiy na Uni
wersytecie i morderstwa oso

by duchownej. Złodzic1cm 

i oprawcą bez sumienia był 

woźny, niejaki Marcu Gros

sman. N i ro1garnięca °" kre·· 
atura, p rzyspo obio 
W fad7,1: llniWWl}tl:tu p 1-
n iała tam podlej ze prace, po 
wierzono mu tak:U: klucze do 
mag;iz 'llOW I. odczynn i i 
cbem ic1.nymi . Z n ich to wyno
sił bez wiedzy i zgody Prieło

żonych najjadowicszc rrucizny. 
"\)(luf.ny Marcus Grossman zo
stał prawomocnym wyrokiem 
Sąd u M iejskiego ~kaza.ny na 
srnaerc. yrok wykonano bez 
zbędnej zwłoki. lecz 1.włoki 

mordercy 1.agmi;ły bc7. \ludu. 
Ktokoh iek 'postm:głby Lrup 
p omC'.\ier:ajl\(:"ego 5ię , w ho' i~-

7.any jest powiadom ić Pol icję 

natyd1m im.t . 

Pru:d~ Ohyw;nclc ujrull 
zwło ki płyn'l~C l Pf:!Octll c:l..i, 
kn Policja pn:yb Li LI p.li.no. 

PRZFCZYT1\SZ TYi KO L1 :"JAS! 

Zagadka tożsatności 
Monstrum 

Ujrzc własnego Sobowtóra, 
n icrzecrywbtcgo a złego bra
ta-bliiniaka, · tuje p rc;d k'l 

7.gub~. Lecz pncclci wbaczyć 

siebie ~ ego niepod obna, 
jeśli nie ma pod ręą zwier
dadła, żyjemy WS7..ak w wieku 
XIX, wolnym od zabobonów 
i gweł! 

lyma.a~em . z taką ponurą 

i.aga~ tożsamości mamy do 
czyn ienia w naszym Mieście. 

Opatrzność cylko raczy wie
dzieć, czy sprawił to może duch 
angielskiej pisarki Mar. Shel
ley, któren jakob op tal co 
znakomit z)'ch przedstawicieli 
nam:j socjety. (jak wiadomo, 
mąt owej damy nic dożył 112-

wet lat trzydziestu, nieuczęśli

wic utonąwszy k.rótce potem, 
jak ujrzeć m iał :wego bo
wtóra). Ale do rucry. Że Dok
u)r Fra.nkrrurcin zgoła Dokto
rem żadnym nic: jest i wystą

pić może raz w jednej, a raz 
w innej postaci (czytaj obok), 
to fraszka w porównaniu z ta-

j mnic.:.ą Monstrum! Mówi się, 
że dało i mózg Potwora. nale-
7.ały do straconego niedawno 
zbrodniarza, ale nie wfadomo, 
il w cym prawdy. W iemy za 
to z pewnością od na ych taj
nych informatorów, że niektó
re części anatomii Monstrum 
są sztucznie preparowane 
1. drogiej i trudno dostępnej 
Gumy Zagrankznej! N ie do~yć 
na cym - te, które tworzyła 

Natura, należą nic do kogo in
nego, jak do samego Cezarego 
Studniak.a! Ten znany ar ty t.1 

Tcau u Muzycznego pirol, 
kc ' rego wiele znal.omicy h ról 
mic:liśmy możność ok!.i ki-

ć, m iaH by teraz. .tadal i 

z uczonym-o~zustem? W daj 
się co n ii: do pojęcia ! Cói, ufać 
tu jedynie wypada własnemu 
O~dowi i Rozumowi, a nie da
wać bezmyślną wiarę temu, co 
- tfu! - jak przekupki na pla
m targowym powtan.ają (albo 
i wypisują) Niektórzy. 

O ileż 7.więk.-zone ~ą moi 
liw \ci P licji w dzi icj zych 
czasach w porównaniu z daw
niejszymi. A jednak wciąż nie 
moie ona trafić na trop pne
stępcz.cgo genausza, kt<lry (jak 
wiemy od Lajnych informato
r ' w) Je~t mózgiem i spraw 
zgrozy. co nad nas1.p n l\.li.i-
st za i s ła. 

'\ ujci d1 Ko'cidnh1k, co 
nier.u: 1uz 1 iii innyt.h mia~tach 
na•ugo Kra ju gaJw.i.niz w I 
puhłiczno~ ., zawsze Jednak 
po tem ucieka.I, choć i w ra ć 

na miejs~e 7brodn i mu si1t, jak 
wiemy. zdanało. A zrodziło 

go nasi.e .Miasto, na naszych 
Uc:1.clniach obierał nauki, tu 
piruit wał Stanowisko Kierow
nicze . . . 
Byłby si ę może jeszcze kic

d zatrL m.11 nad ~amym 

brzegiem pnepa. ci, ale d1ęt' 

doprowadzenia d fi nisz.u 
k lejnych nikc:z.cmnycb pla
nów ok•uala się pru:moi.ną 
( Op ra 7.a tr1.y grc.>s7e , 

c-.it" , „łd1mi' - to ni kt · re 

ty lko krypton im}' znan ych je-

go akcj i pr.z.e t ·pei) h) . Tak 
it; oto końc ą p mybły po
częte: wśrc)d tak zwanych arry
stów, w niezdrowej atmo fcn..c 
dymu tytoni w gó i muzJki 
o barb.m:vń kim J w dz.k 

b~ poszkod ' .me pr -
57.0nc: \\ w dvm rari 
o tgła ni ~i · · W· zia
lc: ledt.?ym PolkJi. Mo.ie: to 

pon' >li ując.' w koncu 
aganinicgo W} •tępku 

oj.Jecha KclŚcicln 1aka. 

Kim jest Doktór 
Frankenstein? 

LcgitymująC) się obh1dnie 
D yplomc:m Nauk Pnyrodni

h i przydomek fab1. wy 
Dokcora Frankensteina przy
j ąwszy, Mariun. Kil jan - bo 

nim tu mowa - odgrywa 
role; badacz.a 1 c~ pc:rymcnta 
rzekomo nauk we v swoint 
tak zwanym fabor:uorium 

·yprawia. Do jakiej zgrozy 
J o \\ i;ula.tni we doprowa
d7Jły, wiemy w, ry~cy: kt<lż 

L bo iem ni drży w cych 
dniadi o ryci , kiedy Mon
~trum O !-.Lora Frankensteina 
11awet i w tej chwili tuż za 
drzwi mi majdować się moie! 
Ten7.e Kiljan w roli Dokto
ra tak udat nie sic; produkuje. 
bowiem j uż nie rzekom} m, 

J;tkią;o co je I-CU: Krtilil.;, 
... „ci~n i„ z l..tpdun.il (oczywucic 
" przenośni) Dokt<'1r Frankmncin? 

Jedynie oryginalne utwory ze sztuki muzyanej 
"Frankenstein" dostaniesz tylko na płycie 

Wydawnictwa Luna i Teatru Muzya nego CAPITOL! 
PIOTR.DZIUBEK Kompozytor 

RAFAŁ DZIWISZ Autor Tekstów 
piszą wyłąanie piosenki wyborne i oryginalne, 

a pn y tym melodyjne i wpadające w ucho! 

» Płyta CD „Frankenmin" do patefonów elelrtronianych! 

» żądać w dobrych sklepach muzycznych, a gdzie jej dostać 
nie można, zwrócić się wprost do Luny 

w Internecie lub do Kasy Capitolu. 
Cena przystępna. 

a p rawdzi,\ rrn je c i (ja 
z Akt Polk>inyi..h wi.ldomol 
J}·plomC>\ :.nym akton:m i ar
ry~cą Teacni Pol kicg . Zgoła 
nic: pierwva t Ct jcg l..n:a j 
tak lu~U> 1.cczywistu'' d
dająi.:a! 

Aby 1.i.\ kon uzj w~ró<l 

byw.Jtdi zw~ku)· , po r.;ii 
7)-w· Dokco~ hoanken t,._ 

ina na ·1.mlanC!' 7. M ari u m 

O tr kim prr..c:~l.;l w, 
kt6Jt:n to .aktor z IC:.itru w l o
J7j, i to juz po r.u wtó , pn}'
llywa na go 'nne' cę } do 
n.:1.SZCg Mi t.a. 

D ucg jc:s"-LC uczeni albo 
gor1. ·j - alt}·\ci - n .l!. d<,pro
"' a~, zanim n ~ąp i Koniec 

will.la, kt ' "} i tak je. t rychły? 

~~~~~~~ 



rrK- r d . 
ara strasz 1wsza o winy 

NIEPRAWDOPO OBNE, 
A PRZECIEŻ PRAWDZIWE 
Oto opowieść grozy, tym okropniejsza, że nie wyssan'1. z palca, a rzeczywista 
i wieloma świadectwami potwierdzona. 

S
prawa o 'miorga gra ba
ny I. \!fr u ·r.anl..co
'cein ali a~ z, kowic 
Śląskich poruu: •la 

na poczatku wieku X'VII nie
ma.I ca.lą Europę . Pojma.no ich 
i ądzono rurowo za ry, 
sprofanowanie zwlo ludzkich 
i sprowadzenie na mi.a.sto za
razy. Komi ja Śledcza , :rlofona 
z doktorow mcdycrny, m ia
la pn.e 'lcdzić bieg wy<larz.c:ń 

i udowodnić are~zto\\-anym 

ich winę Kied podczas rewi
zji w domu jednego z grabarzy 
znalcriono łoje z truj cym 
pro.!>zklem, nie pozo5tawało 

jui n ic: innego, jak tylko wz.ią 
wi.;foi6w na męki i silą, gdy po 
dobroci i~ nic dało, wymusić 

zeznan11. 

Tak tci się stało: p dani 
umicjrrtnie torturom, przy
w ali .sirr J o " . 1. tkicgo! W i
ny ich byly straszne z tru
pich ciał przyn.ądzali trujący 

pro ·zek i ro7-~YPY' li o po 
progad1 dom O\tVi, ~marowali 
nlm kl;llllki i kot.ul. i, tak .iby 
jał... najwittcrj ludzi dotkną go 
mogło, urazi ię i pomrzeć. 

O kradali Lmarłych, serca nit:
mowlą1 p r.cr:tll n.1 uro\ ·o, 

cial.i niti.ywe m lodych dz! 
ci.ąt hańb i ll bez sumieni;i . Co 
gorsza, 1..abrałj tci brus z ol
tan w ko~cidc i ukradl i <lwa 
nalm;canc z.eg:uy, które na
scępnic taki prorurowułi dla 

MECENAT KUCTURY 

Odwiedź Miasto Wrocław 

Przyszłą Sto l icę Kultury w Europi 

--..... -<i==---
POLSKA MIEDŻ 

Dobroayńca Kultury 

Ząbkow ice Śląskie 

kolcjnyUi plugawych czarch " 
Nic dLiwncg , że ~k.iuno i 
~hi.unie nJ kary l..rutnc: naj
pierw publicznie <>kal ccr~ni 

7.0 tali pnCL p01bawicni1: l,on
c7Jn. no. (1w, j .r.yłmw i inny 1 

c:z.łonk6w, a pocem - sp.al.cni 
żywcem. Zbrodniarze na tortu-

ch wycl.ał i w.kit innych wo
k h pomocników. razem wi 
w cgrckucjach publicroych 
zgładzono osób siedemnaście .. 
ku trwodze aJc i ucies1,c nie
małej Obywatd1 puy ;, ·du 

powstających. Pokątnie zep
rano pot 1. ie 17eraźliwo 

u rynków grab.117)' \ cale tak 
wieli nie byb, i J ui.o rmyśli 

li z bólu na tortu rach, aJ któż 

m ie dLiŚ wiedzieć, jak b I 
napr:iwdę. 

Już pomnidi ' my, ie hiJto-
ria ta mana byla jak Eumpil 
dł - m gw i ( 

~w im CLa.'J" pi
.' hcllcy i doznać 

natchnienia, pisząc n cępn ic 

powie 'ć „fornkcnstcm, ry· 
li W5J>ółoesn~ f' romctcus;i:". 

Tom ten polecamy u ·zl<\ 
do lektury, choć wyląc.znie 
o~obom o silo}ch ncrwa , 
n.ic:podatnym n;i hi,o,t~ę. 

wapory gruczoł we ~· humor 
m c.holijny. 

cia.ny L..imku I nukc:ruutln 
(Z~.bkowicc Śl~Jkie) p31 f7)·ły l pn.c

r.1U,ni~m na c.-gzekucj~· gnbMzy. 

PATRONI 
~~~~"C""":x::I:~ 

Rękojmia Najlepszej Muzyki 

~ 
Słuchaj codziennie dobrych wiadomości z 

Kraju i ze świata 
--~--<i=---

Wląa TWÓJ Domowy Kinematograf 

__ ....,._,<i= ---
Aby wiedzieć wszystko, co nalezy 

koniecznie abonuj już dziś 

I „ 

- - --=- <i=---
Reklama o dużym zasięgu 

~asto frankensteina i Krzywej Wieży 
ams 

Studencie! Pytasz, JAK ŻYĆ? 
Podpowie Ci 

- ---<i=---
Harmon ia Tonów 

I Wiadomosci z Naszego Miasta 

---=-<i=-- -
Więcej niz się spodziewasz 

znajdziesz na 

- - -=--<i= - - -
Którędy, Kiedy 1 Na Co 

Do Teatru, Kinematografu i na Wystawy 
dowiesz się czytając 

;I. k1ilt1lldllli11111: 

~ll:..L\ f 
' AROOOV.'r. 

- - ---<i=--
Wystawy, Targi i Rekreacja 

hala s tulecia 

---- <i=---

~ 
Od 57 lat 

sprzyja Sztuce Rlmowej 

--..... -<i=---
Wyborną kawę, herbatę, czekoladę, napoje 
ochładzające i znakomite dania podaje 

• 
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przedstawioną będzie 

Sztuka Muzyana w Dwóch Aktach 

f ranftens&ein 
według Scenańusza i w Reżyserii 

Wojciecha Kokielniaka 
z Muzyką Piotra Dziubka 

z Tekstami Piosenek Rafała Dziwisza 
w Scenografii Damiana Styrny 

z Kostiumami Katarzyny Paciorek 
oraz Choreografią Beaty Owczarek 

i Janusza Skubaczkowskiego 
Reżyserowi asystuje Agnieszka Kozak 

OSOBY: 
Wiktor Frankenstein: Mariusz Kiljan I Mariusz Ostrowski 
Woźny Marcus Grossman, Monstrum: Cezary Studniak 
Elżbieta: Agnieszka Oryńska- lesicka I Helena Sujecka 

Henryk Clervall: Mikołaj Woubishet 
Matka Wiktora: Justyna Szafran I Małgorzata Szeptycka 

Profesor Albert Waldmann: Andrzej Gałła 

Giulia -Kobieta ze Szkła: Magdalena Wojnarowska 
Igor (Garbus): Bartosz Picher 

Ślepiec: Adrian Kąca 
Agata (Żona Ślepca): Justyna Antoniak I Ewa Szlempo 

Uaennica: Agnieszka Bogdan 
Ksiądz: Tomasz Sztonyk 

Po\itjant: Tomasz Leszayńs~i 
Mańja: Ewelina Adamska-Porayk 

Nieruchomy Żołnierz: Piotr Małecki 
Włoski Śpiewak: Tomasz Sztonyk 

Kobieta z Widowni: Małgorzata Fijałkowska 
Martwi Żołnierze: Piotr Gajda, Tomasz Leszczyński, 

Maciej Maciejewski 

Litera F - gwarancją jakości! 

Awrymentu żąd~c w We TeablJ Muzycznego capi tal 
lub pmrl Prmdstawlenlml 

C.11 PITOL 
run muzumu 

Teatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu 

www.teatr-capltol.pl 

Dyrektor naaelny i artystyany: Konrad Imiela 
Dyrektor finansowy: Hubert Zasina 

Dyrektor administracyjny: Eugeniusz Dziemidok 
Kierownik ds. realizacji przedstawień: liona Prasal 

Kierownik muzyany: Adam Skrzypek 

Tancerze: 
Ewelina Adamska-Porayk, Bożena Bukowska, 

Dominika Józefowiak, Maja Lewicka, Katarzyna Małecka, 
Michał Czyż, Michał Gurenda, 

Piotr Małecki, Michał Pietrzak, Michał Szyma ński 

Chór, Uaniowie, Zakonnice, Zakonnicy, Jelenie, 
Zająaki, Goście Weselni, Wenecjanie, Policjanci, 
londyńaycy; Studend, Robotnicy, Nowi Ludzie: 

Ewelina Adamska-Porayk, Justyna Antoniak I Ewa Szłempo, 
Agnieszka 8-0gdan, Bożena Bukowska, 

Małgorzata Fijałkowska, Dominika Józefowial<, 
Maja Lewicka, Katarzyna Malecka, Emose Uhunmwang ho, 
Michał Czyż, Piotr Gajda, Michał Gurenda, Adrian Kąca, 
Tomasz Leszayński, Maciej Maciejewski, Piotr Małecki, 

Michał Pietrzak, Tomasz Sztonyk, Michał Szymański 

W nagraniu muzyki udział wzięli: 
Piotr Dziubek (dyrygent I gitara, fortepian, fishannonia, 

akordeon, instr. perkll5yjne, programowanie 
instr. wirtualnych), Adam Skrzypek (kontrabas, bas), 

Michał Lasota (perkusja), lwar Romanek (gitary akustyane 
i elektryczne), Zuzanna Dudzic-Karkulowska (skrzypce), 

Wojciech Hazuka (skrzypce), Krzysztof lwanowia (skrzypce), 
Małgorzata Kogut-Ślanda (skrzypce), 

Olga Kwiatek (skrzypce), Marta Sochal-Matuszyk (skrzypce), 
Tomasz Mirow~ki (skrzypce), Beata Wołayk (skuypce), 

Dorota żak (skrzypce), Szymon Kruk (altówka), 
Magdalena Gołęberska (altówka), 

Paweł Briychcy (altówka), Adam Lepka (trąbka), 
Michał Siciński (klarnet, klarnet basowy), 
ArturTomaak (puzon), Piotr Hałaj (tuba). 

Muzykę nagrano w Alvemia Studios 
Realizator: Piotr Witkowski, technicy studia: 

Krzysztof Bielewicz, Roman Oses. 

Mix i mastering: 
Jarek Czernichowski, Piotr Dziubek 

ODZIEŻE KOBIECE 
I MĘŻClY1NIAHE 

i Najlepszej Bawełny Zagrani<zrt\'j 

Sprzedaż w Pełnym Wyborze 

Rozmlarnw, od Na]mnie;szego 

do '4ajwl~kmgo. 

Cena Przystępna - Złotych Polskich 

od 30 da 35 

Zwraca się uwagę Szanownej Publianośd, że sztuka 
muzyana „Frankenstein" wystawiać się będzie 
gościnnie na Scenie RCTB przy Hali Stulecia 

Iglic.i 

• 

we Wrodawiu, przy ulicy Wystawowej 1. 

Kierownik sceny: Wiesław Hutnik 
Kierownik ds. produkcji kostiumów: Zofia Starzyk 

Charakteryzacja i pracownia fryzjerska: 
Magdalena Chabrowska-Oleksiak, Agnieszka Jasi niecka 

lnspicjend: Wojciech Kupczyński, Małgorzata Szeptycka 
Sufler. Janina Garbińska-Budzińska 

Realizatorzy światła : Kuysztof Baruayk, Dariusz Psyk, 
Janusz Bilicki 

Akustycy: Artur Popławski, Bartosz Nymk, 
Maciej Kowalewski, Adrian Dyląg 

Pracownia krawiecka: Danuta Gudra, Beata Kopcińska, 
Jan Hetmanowski 

Maski i elementy charakteryzacji: Michał Kaspuycki 
Rekwizyty: Robert Górczyk 

Elementy scenografii: Andrzej Cholewa 
Elementy kostiumów: Piotr Oałowia 

Stolarz: Józef Gromadzki 
Brygadzista sceny: Marek Sobaak 

Montażyści: Maciej Panas, Krzysztof Straż, 
Mieaysław Wyszyński 

Rekwizytorzy: Marek Smya, PiotrWojaek 
Brygadzistka garderobianych: Teresa Kaszyńska 

Garderobiane: Bożena Idziak, Władysława Kozłowska, 
Bronisława Magda, Izabela Romaniec, Barbara Soliń ska 

Redak(ja Gazety „Frankenstein": Joanna Kiszkis, 
Zdjęcia: Marcin Wegner, JK 

ODZNAKA BlASZA NNA 
DO PRlYPl~CIA 

Ozdobi Wyłlwinmte l(aldy 
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WręaWimlanki -

Dotych Poł1kldl 2. 

Bilety na sztukę muzyaną„Frankenstein" nabyć 
można w Kasie Teatru Muzyanego Capitol przy 

ul. Marszałka Piłsudskiego 72. 
Ceny Miejsc: Normalne 39 i 49 Zlotych Polskich, 

Z Ulgą 32 i 39 Złotych Polskich 

KASA BILETOWA 
tel. 71 789 04 S2 

aynna od poniedziałku do soboty w godz. 12-19 
oraz na godzinę przed każdym spektaklem na Malej Scenie 

na scenach gościnnych 
na godzinę przed każdym spektaklem Capitolu 

Rezerwacja biletów zbiorowych 
Biuro Obsługi Widzów, tel. 71 789 04 51 

Kierownik baletu: Jacek Gębura Palenie papierosów 
Szef dzJału marketingu i reklamy: i cygar na Widowni Rezerwacja i sprzedaż online: ~ 

Anneta Mielcarska-Oslo wzbronione. www.teatr-capitol.pl 
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