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Piotr Kruszczyński 
Reżyser. absolwent Wydziału Archile<lury Pofitechn k1 Poznańsi:1eJ (199 11 oraz Wydziału 
Rezyseri1 PWST w Warszawie (1996) W latach 2002-2008 dyrektor artystyczny Teatru Dra
matycznego w Wałtlrzycnu , z tórego uczynił jedną z na1 epszycn scen w Polsce - m1eisce 
glosnych debtutow reżyserskich 1 rama opisarskich Laureat riagrod za rezysene. glówflle 
oraprem1erowy~ spektak!. opartych na tekstach rwspólczesn eh Ostatnie reahzaqe De< 
Hungerkunstler geN Rózewicza w Gerhart·Hauptmann Tneater Z1 tau. The Sandoax Wal
czaka w 5Stht59t Theatre w owym lofxu. Walrzlca 51 ors~1e1·l.11szczu w Teatrze Polslnm 
w Pozriamu CzJow1elc z Bagrem w szafie Walczaka w Teatrze 1m. Horzycy w Toruniu . Pozna
nia , chodzi w laczkach, lllllł p ry l gZtk•em 

Tadeusz Zygfryd Kassern 
Ur 19 marca 1904 r we Lwowie Początkowo stud1owal we lwowskim konserwatorium -
fortepian u l Lalew•cza oraz teoru~ muzyki 1 kompozycie u M. Sołtysa, po czym w latach 
1922·26 studiował w kanserwatonum w Pozriamu - ompozyqe u H. Op1eńs<iego 1 fortepian 
u W Brzos owskiego U onczyl rowniez studia prawnicze na pozrianskilTI umwersyteoe 
Oo 193 r ku m1esz a! w Poz.nani . gdzie yl t dcą 'N pr kuratorze oraz recenzentem mu
zycznym .Nowego uera' 1,0z1enni(a Poznańskrego·. Cały czas komponował, zdobywaiąc 
hczne nagrody na ŁonkUłsach. 

W 1939 ro· u ewa· uowany zostai Clo Lwowa. następnie przen·osł się Clo ~ra kowa. s<ąd wy
iechal "' 1949 roku do Warszawy. gdzie ukrywał się przed gestapo pod nszw em Teodor 
Sroczyń 1 ze wzg~u na swoie zydows ie pochodzenie Po powstarnu warszaw •m prze 
mosl s ę do a opanego, skąd wiosną 1945 powrócił do Poznania w grudniu tego samego 
ro<u wyiechał do Stanów ZJednoczonych, gdzie ob)ał stanowisko altache ulturalnego 
w nowo1orsk1m onsułaoe, póżrneł takze konsula 1 delegata ds Łult uralnyeh przy ONZ Od 
ł94B ro u zająl s1e wylącznie kompozyqą oraz pracą peaagog1czną- uczy ł gry na lortepla
ni!> i team muzyki w Third Street Music SchOOI. Jaques-Oalcroze lnslltute 1 New SchOOI for 
Social Research w Nowym Jortu Zmarł tam i ma1a 1957 ro u 
Twórczość Kasse1ria odmacza s1~ duzą róznorodnoscią styl.siyczną W początkowym 
o res e Kassern pozostawal pod wpływem Szymanowskiego i hancus ich impres)Ol11stow ' 
Przezwyc1ęzeme tych wplywOw 1 i.. sztaltowanoe wlasneQo st tu nastąp1 lo latach 30-
tych - drugim o resie. obl1łu1acym w tendenqe neoklasyczne. w ostatnim ,amei an rm• 
o resrP worczoso <assema pows al bo aty dorobe opprowy liczne u wory fortepła 
nowe o charakterze pedagogicznym. Skomponował ta· ie opery a· Kamee Mesjasza wg 
J. Zuławs rego (ł951), Jutrzenka wg l ol1mer (1952). Komeaia o 01erne1 zonie wg A. France'a 
(1953). Eros 1 Psyche wg J Zulawsi. ~o ( 1954) Dzieła echa< a teryzu1ą się Ouzym dosw1ad
czen1em scenicznym kompozytora. bardzo dobrym rzemiosłem kompozytorskim 1 wysoko 
rozw1meta techn ą wokalną. 
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A~am t.llygoń . Ka.sem I~ lyyfry<!. ,EncytłCPerlla muzyczna·. PW"'-. 
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Prolog 
Dom sędziego Leonarda Botal. Sędzia 1 Jego sekre
tarz - Gilles Boiscourtier przyjmuja w kancelarii 'O

lejnych petentów 

Aktl 
[a cena li Niespadziewanie sędziego odwiedza daw
ny kolega ze studiów - adwokat Adam Fumee. Męż
czy zrn wspominają studenckie czasy. po czym Adam 
zdradza cel swei wizyty - jest adwo atem biednej 
sieroty. którą sądzić ma Leonard. Sędzia pyta czy 
dziewczynę stać na honorarium. bowiem od tego 

uzaleznia z ajęcie s i ę sprawą. Podczas rozmowy Leonard wyznaje, ze ma mlo
dą 1 pię ną zonę Catherine. ale ta, niestety jest niemową Adam radzi sędZiemu, 
by skontaktowal się z pewnym znanym chirurgiem, który potrafi przywrócić 
zdolnos ć szczekania psom Uradowany sędzia obiecuje adwokatowi zająć się 
sprawą sierotki, po czym niezwłocznie każe swojemu sekretarzowi, by wezwal 
lekarza 

[scena 2) Do gabinetu sędziego wchodzi jego żona. Leonard rozpacza, że nie 
może z jej ust uslyszeć slów m1ioścl I natychmiast dzieli się radosną nowiną 

o możliwej operaqi. Po chwili Gilles przyprowadza dwóch lekarzy, tórzy wypro
wadzają Catherine na tajemniczy zabieg. 

Intermezzo 
Adwokat i sierotka czek ają na sędziowski werdylcL, podczas gdy sędzia przyslu
chuje się dochodzącym zza drzwi odgłosom operaCJi. 

Akt li 
[scena I] W lcancelarn sędziego wizytę ponownie sk lada adwokat Adam. Pow
tórnie prosi o protekcję w sprawie sieroty. przy okazji dowiaduje się. że niema 
żona przyjaciela została uleczona. Kobieta przemówiła , prosząc męża o lustro. 
jedwabna sukienkę etc. W lal się z niej potok slów, który rne mial końca. 

[scena 2] Usrlującemu pracować nad wyrokiem Leonardowi nieustannie prze
rywa żona , z ajmując jego uwagę sukienkami, butami I plotkami. Zachowanie 
i szczebiot zony doprowadza sędziego do szalu. Nakazuje panowrne wezwać 
lekarzy. 

[scena 3] 

Leonard oskarża Adama o to. 
że to on ponosi winę za 1ego 
klopaty małżeńskie. Adwokat 
przypam1na. że ostrzegał sę
dziego. Leonard wykrzykuje, 
ze wiele by dal, by iego zona 
znów byla nremową 

[scena 4] 

Lekarze informuJa sędziego, ze nre ma zadnych obów. by kobieta zafTlllkla. 
Jedynym ratunkiem dla męża jest wsypanie sobie do ucha proszku. który powo
duje gluchotę. Oburzony tą metodą Leonard. wyprasza lekarzy_ 

[scena 51 Nadchodzi Catherine Po raz kolejny jej gadulstwo nie zna granic. Po 
nieudanej próbie uciszenia żony, Leonard blaga lekarzy o proszek na głuchotę 

Jest szczęśliwy nie słysząc głosu żony. Gdy lekarze przedstawia
j ą mu spory rachunek za swo1e uslugi, sędzia oświadcza . że me 
nie słyszy 1 nic nie widzi . Rozpoczyna się szalony wir wzaiemnych 
oskarżeń 1 pomówień Tymczasem sprawa biednej sierotki pozosta
JE nierozstrzygnięta ... 

Krzysztof Słowiński 
Dyrygent 1 ptamsta. studiował w Hochschule IOJ Musdr w Koło1111 w le.lasie dyry
gentury prof. Volkera Wangenheima oraz w Akademii Muzycznej w warszawie 
w ·tasie fortepianu prof Jana E 1era. a także - ia<o stypendysta Fundaq• oś· 

c1us;:kowsk1eJ - w lmllana Umves11y Schooł of Music w Bloom1ngton w Stanach 
z1ednoczonych pod kterun<iem proł. GyOrgy SebOka. 
Prowadził działalność pianistyczną w wielu krajach Europy oraz dyrygencką 
glówrne w ruem1ec tch teatrach operowych 
W sezonie 199912000 pełmł obowiązki dyrektora muzycznego Teatru \'11eł 1ego 
w Poznaniu. w latach 2000-2003 byl dyrektorem artystycznym Opery Bałtyc 
lc•ei w Gdańsku . Od roku 2009 ponownie współpracuje z Teatrem Woełk1m N Po
znaniu, gdzie objął emwmctwo muzyczne sceny kameralne) 
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Kultury 
I Dzłecbłdwa - · 

dyrektor 
z-ca dyrektora ds. artystycznycn 
z-ca dyre tora ds. muzycznycn 
z-ca dyreklora ds. baletu 
z-ca dyrektora ds. 
ekonom1czno-adm1nistracy1nycn 
z-ca dyrektora ds. technicznych 

redakCja 1 opracowanie programu 
opracowanie graficzne 
zd1ęc1a 

druk 
plakat na okładce 

patroni medialni -~ ~Y.~~ 
~ empik lnyouipocket 
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partnerzy Roku Kobiet 
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M1cna1 Znaniecki 
Renata Borowska-Juszczyriska 
Mieczysław Nowakowski 
Jacek Przybyłowicz 

Ryszard Markow 
Jacek wenze1 

Michał J. Stank1ew1cz 
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Blanka Tomaszewska I www.lenommed1a.pl 
Katarzyna Zalewska I www.caterrnazalewska.com 
Zaklad poligraficzny Moś 1 luczak I mos.pl 
Joto: Justyna Mielniczuk I typo: Marcin Markowski 
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