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Muzyka: HENRYK MIKOLAJ GORECKI 
"Koncert na klawesyn ł orklestię smyczkow«\" op.4L· 

w nagraniu ELŻólE'r'f CHOJNACKIEJ /klawesyn/ 
WIELKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ PRł'IV w KATOWICACfl 

pod dyrekcj«\ STANISŁAWA WISLOCKIEGO 

Choreografia: Jmzy 4RACZYJ< 
Scenografia: JADWIGĄ. JA~CSIEWICZ 

Asystentka choreografa: Janina Galikowska 

PIES NI EWY DE MAR C Z Y I'. 

Choreografia: PRZEMYSLA.W SOKOLSKI 
Scenografia: JOLANTA KUNKEL 

Asy•tentka choreoaro.ta: Kry•łyn<l Popławska 
Reżyser ' dźwięku: Andrzej Lłpłńskł, l\ndrzej Sasin 

ZAT-'\.J()CzMy J I\ z z 
l\;uz~·ka: J.'\NUSZ MUNIAK .: "Obertas", "Bez kompromJsu" 

r r t'P"- I \ ROR '\TORruM - "I 'm sorry, I 'rn nota driver" /fragmenty/ 

Choreografia: ALAIN DERN '\RO 
Scenografia: Jl\DWIC A JAROSIEWICZ 

'\systencl choreografa: Sylvia Rottermann, Zygmunt Sidło 

5wiatło: Słllnłsław Zięba /I,III/, inż. Piotr Marconi /li/ 
OZwiękr Małgorzata Skubia 
Inspicjent: n yszard Młssol 

Inspektorzy baletu: Irena Ladowska, Ludwik M'lłecki . 
Dyrektor techniczny: m 11r inż.Jerzy Bojar 

Kierownik działn pracowni dekoracji ł k o stiumów: mgr Inż. l<!!.zlmlerz Ol bry • 
Kierownky pr.!lcowni: Janin.3 .\jnenklel, Jan Bilnasiewicz, in7.Wiest.nv K •
linowski, Wacław l ·: r awczyk, Jan Lipiec, dr i n;<. Tadeusz ' i chalcc, rer e .:;<> 
lviisierev~icz, r.Jibi e ta Sh\vińska, '\dam S turacho\vski, Juli u1 \ ' oror.i C"c:.Q , 
Stanisław Żelechowski. K ierownik zespołu gl\rderoqianych: 'l';1deus:: l\v.1 -

nowski. 
kierownik działu elektrycznego:in7.r1oł." : •·:trconJ 
Kierownik dzloiłu sceny: mgr lnz. ~.;, o„ł"" l y.sik 

Brygoidler sceny: Stefan 11.oaknwski 



JERZY GRACZYK, aollata baletu Teatru Wlelkłego w Warazawle, 

abaolwenl ogniska baletowego przy Operze L6dzklej, w latach 1963-67 

był członkiem. Centralnego Ze.&połu Artystycznego WP, a od roku 

1967 jea,t soli&tlil warazawaklego Teatru Wielkiego, 

Na atołecznej scenie debiutowoł partil:l Błazna w "Jeziorze łabędzim" 

C zajkowskiego w roku 1969• Od• lego czasu tańczy wiele partii solowych, 

mJn. Merkucja w "Romeo 1 Julit" Prokofjewa, Diabła w "Historii żołnierza" 

Strawlńaklego i "Panu Twardówaklm" Różyckiego, Pietruszkę w balecie 

Strawlńakiego. Wyst.puje gościnnie na scenach i .-i-actach Francji, Belgii, 

Włoch, Holandii, Jugosławll. USA, Kanady, RF'N, · NRD, CSRS. 

U .czestnlczy w programach baletowych 'IV, z którl:l współpracuje także 

jako choreograf. 
Jeat laureatem I nagrody w kategorii aollet6w no. I ogólnopolskim Konkursie

Choreo8"aficznym w Łodzi w roku 1974, 

Jako choreograf zadebiutował w roku 1979 bal.tem •zatoty• Szczedrina 

na dużej acenle TW • .Jest autorem układów choreograllcznych w operach 

•Dama Pikowa" CzG,lkowaklego, "Kopciuszek" Roa8'ntego, ,"Awanturn w Recco" 

Małeckiego, jak również choreografii "Mit6w" Szymanowskiego prezentowanych 

z okazji 30-lacla Pańatwowej Szkoły Baletowej w Warszawie, 

PRZEMYS1'AW SOKÓLSKI ukończył z wyl'ói:nlenlem w roku 1972 

.PaństwowĄ Szkołtł'·BaletowĄ w Warszawie l w tym eamym roku został zaanga

żowarly do zespołu baletowego Teatru Wielkiego w Warszawie. Od roku 

1977 jest solistĄ bo.latu 'l'W. Partie aolowe, jakie wykoftY"l'ał na stołecznej 

sc„nie,lo m.in.Anttl w "Księżycowym reniferze" Rllaagera i Narzeczony w 

"Pannie Julii" Rangatrllma /Balety Blrglt Q.illberg/, Błazen I Pas de trols 

w ".Jezior.ze łabędzim" Czajkowskiego, Arlekin w •Karnawo.le" Schumanna, 

Pa& de deux w "Glaelle" Adama, Żołnierz w "Lalkach" EFl!lesa /Balety Alber

to Mendeza/, KsiĄżę Zwlezc:Ucz w "Maakarad:z:le" O'laczaturłana, Nlewolnlk 

w "Szeherezadzie" Rlmsłdego-l<oraakowa, solowe partie w baletach Yuriko 

IU~~ 
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Wra_z z zespołem baletowym TW brał udział w występach p0<1cz:as tourn~e 

we Wło&zech, w Rumunii, ZSRR, jak również, n'\ specjalne z„proszenle, 

występował gościnnie na scenie Opery Rzymalci,,.; . 

W roku 1978 ukończył z wyróżnieniem wydział Wychowania Muzycz

nego L\kademli Muzycznej w Warszawie uzyskujĄC tytuł maeJstra sztuki. 

Jego praca pt. "20 lat Wrocławskiego T~atru Pantomimy" otrzymała nagrodę 

na międzyuczelnianym konkursie prac magisterskich w Gdańsku. Z okazji 

odbywajlilcej się w roku 1981. sesji "Muzyka w okupowanej Warszawie 

1939-45" opracował temat "Balet warszawski w okresie okupacji". 

W roku 1979 otrzymał m nagrodę w sekcji choreogralll / I I II wówczas 

nie przyznano/. V.' lII Og6lnopolsklm Konkursie Tańca Scenicznego i O'lo

reografil w Gdańsku za chor:eografię "Uwertury" do muzyki Szałowskiego, 

uzyskuJClC za ten utw6r także wyr6żnlenie ZAIKS-u • .Jego kompozycja cho

reograficzna pt. •Grande pe.a de Deux "Pataphlsique" do muzyki różnych 

kompozytorów był prezentowany na uroczystym koncercie jubileuszowym 

Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie. 

Balet do muzyki Zaryckiego I Koniecznego "Pleśni Ewy Demarczyk" 

jeat pierwszlil pracl:l choreograflc:>;na Przemysława Sokólskiego na scenie 

Teatru Wielkiego. 

ALAIN BERNARD urodził się I wychował w Szwajcarii. Studia baletowe 

odbywał u Borisa KnlaseCfa i Alice Vronskiej w Lozannie oraz u Beatrice 

'l'schuml w Bernie, a następnle doskonalił swe umiejętności w Nowym Jorku 

u Marthy Graham, w szkole George 'a Balanchine 'a1 u Anthony Tudora 

l Igora Schwezoffa. Jazz studiował u Franka Wagnera, Waltera Nicksa, 

Franka Pletri, Valerle Camille. Opracowyi.Y<\ł choreografię dla New York Ballet 

Club, tanczył w rozmaitych zespołach tańca nowoc~esnego w Nowym Jorku. 

• 

1 c rw~1e do i:A.lropy był soliałl:l baletów w ' Niemczech, we Włoszech, 

" " ~'rcmc: jl i Szwnjca.ril. Od roku 1959 prowadzi własną Szkołę ''!'ańca Jaz

.:ow<-gr f'tając &i<: d7lęk1 temu pionierem tańca jazzowego w 'tym krajU. ·. 

Prucu,~ go5cinnie ial'.o docent szkół baletowych:·w Republice Federalnej 

Ni„rnie• , w Nlemic·cklej Republice Demokratycznej /Palucca Schule Dreaden/, 

(., od P l f;'Ciu la.t r: 4jt'<":"::Znie w Polsce. • \ 

lu1· zalo<.yclelem i kierownikiem ~ędzynarodowych letnich kursów tanecznych 

w llertue. OpracoWUJI:' choreograflę'do wicJowłsk typu. "show", do musicali 

I programów telewi:".)IJn)'Ch w RFN, AustrU 1 'Szwajcarii. ' · • . 

.Skomp0r1ował pro~ "m baletowy w Sofii f dla-' grupy b6.letowej "Arabesque". 

'\\V' i.e..:on'lP. 1970/?1 •)dbył z własnym z:espołem :.iazz IĄnce Stu~o Company" 

'ł.o\lrm:e po S2:Wajcarll. Niezależnie .od d.ziałalności . pedagog.fczneJ i chpreo..o 

~aflczneJ przet'Y'""" '; zęsto w No~ Jorku, uzupełnlajl:lc tam stale' swe 

;.-yk,,,:.-ta~cenie, Ort wi..,Ju lal jest redaktorem .. czasopisma •'I'a>'iz uhd Gymnastik", 

a ,V,s1<;z:« krytyklen. bal.etowym wielu irvrych 'pism. 

E:\VA r.ll'~ MARCz~·K Jest we wsPcSłczeanej . polsklej sztuce legend~ 

!"<>dziw, J'!ki zdobyła u polskich .e.łuchaczy, i jej liczne międzynarÓdowe 

sukcE-~-Y sprawlaJfb że można Jlil ałuaznle określić jako "gwiazdę". Ale Ewa 

Demarcey·lt jest 2.decydowanle. czymś wl.cej niż idolem plo&enki. · 

Jei p1<>&enki są, pełne dramatyzmu, melancholijnej poezji l wewnętrznego o~nla, 

zb!i :ż vne raczej eto małych form teatro.lnych, w których ploŚenkarka opowiada 

narn o mlluścl l .;.miHrc:i, wojnie l smutku, przemijaniu czasu I ·zdradzie • 

T·?ll.sty znakomitych polskich I obcych poetów oraz wysoce oryginalna muzyka 

Zygnounta Konleczne1:0 i Andrzeja Zaryckiego sprawlajq, iż unikalny repertuar 

Ewy Demarczyk posi.o.da niezaprzeczalne wo.lory llterackle, stawl.ają,c jedno

cześnie V.'Ysokle wymagania słuchaczom. Interpretacja piosenek. któro Ewa 

Demarczyk śpiewa od wielu lat. zawsze zaskakuje świeżośclq, a jej "teatr 

piosenki~ nabiera clł\gle nowych odcieni i znaczeń. Ewa Demarczyk nie tylko 

interpretuje tekst pleśni, ale jak gdyby tworzy go na nowo, oal'l&aJą,c 

niespotykany stopień prawdy. 

Teatr Ewy Demarczyk jest wielkim t e a Lr u m m u n d i : gorycz 

''Tomaszowa" do wiersza .Juliana TUwlma, ' "Pocałunki" z ujmuj~clil muzyką, . 

Koniecznego do wier&ozy Marli Jasnorzewskiej-Pawllkowsfciej I Blaise Cendrars, 

modlitwa Mariny Swlelajewej poświęcona pamięci Aleksandra Błoka, nostal- · 

i;iczny • '3krzyPEfk Hercowicz" ze słowami Oslpa Mandelstama, wiersze Baczyń

skiego, De.;nosa, Ostrowskiej, Goethego, Leśnlana „. 
Ewa Demarczyk włĄczyła również · :. do swego repertuaru kilka przedwojennych 

przebojów, jak "Rebeka" czy "Blaskiem otoczona". Dzięki jej rzadkiemu 

talentowi ir"'erpretacyjnemu le melodramatyczne utwory nabrały nowych wartości. 

Balansujlilc na grani.cy sarkazmu, cukierkowej opery I autertycznej tragedii 

Ewa Demarczyk nigdy nie potrĄca fałszywej nuty. I tu należy szukać kluc:z:a 

jej sukcesu. Posiada ona ów tajemniczy szósty zmysł artystyczny, który 

w ciągu jej wieloletniej kariery uchronił jĄ od jakiegokolwiek poślizgnięcia. 

Jest nie tylko piosenka.rkq. ale I świadomą artystkĄ najwyższego rzędu. 

HENRYK MIKOŁA.1 GÓRECKI urodził się w roku 1933 w Czernicy 

koło Rybnika. W latach 1955-60 studiował kompozycję u Bolesława S zabelsldego 

·w PWSM w halowicach, otrzymujl:lC dyplom z najwyższym odznaczeniem. 

Studia muzyczne uzupełniał także w Paryżu, 

Najmłodszy z wybitnych polskich kompozytorów swojego pokolenia już 

w roku 1958 otrzymał w Katowicach Wojewódzką Nagrod~ Arty:.tyczn i.\ dl:1 

młodych tv.·6rców, a w roku 1960 pien·:szą narrodę w konkursie Kol.:> :,aodych 

ZKP za "Monolog.i l" na sopran i trzy grupy instrwnentó". Od tego czasu 

z najduje się w gronie najc zębciej . narradzanych kompozytorów polsl::ich. 

Otrzymuje szereg pie~'szych na:iród na. konkursach kr~JO\\~)„ch i zacran.ic~

nych, m,in. na BiE•~n'.1le Młodych KompozytorÓ\\' w Paryzu /19r,1/ Z'.1 "Symfonię 

19 59"• 'v Konkursie IZompC'zytoró"v w Szczecini e / lCJ 1jt,/ za 0 '!: ańtat~" na or

gany, a w roku 1 )71 ,. ~ - ·1ry L~ z,'l prczento•"..:i.ny tam u twór' . ".\d i\;atrc .... 1° 

na sopran, chór rr.ic"-'Z'"'-nY i c>rk10str~. Narrocl<: tę przy::nał mll z..„ięd:-ynaro

dowy 'Irybunał Kompozylo1 c),·• Ul.:~:sco. 
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w roku 1976 Henryk Mikołaj Górecki otrzymał Nagrodę Państwowi I stopnia, • 
jest także trzykrotnym laureatem nagród Ministra Kultury i Sztuki 1965, 
1969, 1973/, Przewodnlczl:lcego Rady Narodowej niasta Katowic : 1963/ i • 
Zwil:lzkl.i Kompozytorów Polskich /1970/, 
W roku 1975 został mianowal'?Y rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzyd-
nej w Katowicach. · 1 

Ważniejsze kompozycje, poza Wymienionymi, to "Pieśni o radości I rytmie", 
"Zderzenia", "Koncert" na plę'ć Instrumentów I kwartet smyczkowy, "Sonata" 
na dwoje skrzypie..::, "Diagramy" na Qet solo, "Toccata" na dwa fortepiany, 
"Epitafium" na chór I zespół Instrumentalny, "Diagramy" na Qet solo, "Genesis", 
"Cant! strumentall", ''Tl'zy utwory w dawnym stylu", "La Muslquette" {I, II, III, IV/, 
"Cantala" na orgal't(, II Symfonia "Kopernikańska", "Amen" na chór a cappella. 

ZYGMUNT KONIECZNY urodził się w roku 1937 w Krakowie I tam stu• 
dlował w Państwowej \.Vyższej Szkole Muzycznej, Jest współzałożycielem kra
kowslckfgo kabaretu "Piwnica pod Baranami", głównym twórcl:l repertuaru Ewy 
Demarczyk. Współpracuje z teatrem i filmem, jest autorem muzyki do tekstów 
M.Jaanorzewskiej-Pawlikowskiej, T. Różewk:t.cl; ·B.I;rimiana, J.Tuwlma, K.K. Ba
czyńskiego. 

W roku 1963 na festiwalu piosenki w Opolu otrzymał narrodę specJalnl:l za 
piosenki: "Karuzela z madonnami", "Czarne anioły", "Taki pejzaż", w Sopocie 
na MFP /1964/ nagrodę n za "Grand valse brillante" w wykonaniu Ewy De
marczyk, na Festiwalu Teatralnym w Opolu /1977/ , nagrodę za muzykę do 
"Nocy listopadowej" i "Wyzwolenia" S.Wyspin.ńskiego na festiwalu w Kaliszu /1976/, 
Je11t autorem wielu piosenek, m.in. "Tomaszów", "Deszcze", "Pocałunki", "Jaki 
śmieszny", "Ballada o cudownych narodzin!lch Bolesława Krzywouatego." 

ANJ:RZEJ ZARYCKI urodził się w roku 1941 w Zakopanem. Kompozytor 
aranżer. Studiował na wydziale kompozycji PWSM w Krakowie. Kierownik zes

połu Ewy Demarczyk I kierownik muzyczny teatrów w Krakowie, Wrocławiu i 
Lodzi. Jest autorem utworów instrumentalnych, m.ln. "Sinfonii da Camera", "Fuat 
na cztery zespOły instrumentalne", pisze muzykę do spektakli teatralnych:· 
fm.In. "Wowro", "Ożenek•, "'l\.amor Muzgowlcz", "Balladyna", "Wariat l zakonnica•/, 
Jest autorem licznych pie'nl i piosenek, m.ln. "Cyganka", "Na moście w Avignon•, 
"Pie~ń nad pieśniami"/. W 1977 r. otrzymał m nagl"odę na Krajowym Festiwalu 
Piosenki Polskiej w Opolu, 
Od roku 1966 współpracuje z kabaretem "Piwnica pod Baranami" I od tego czasu 
datuje się i•Go współpraca z Ewl:l Demarczyk, dla której stworzył znacznl:l część 
repertuaru. Jako kompozytor współpracuje z teatrem, filmem, radiem I telewizj~ 
W roku 1974 nagrał w Moskwie płytę z Ewl:l Demarczyk. 

JANUSZ MUNIAK, saksofonista tenorov;y i sopranowy, a także flecista 
należy do grupy najwyżej cenionych polskich muzyk6w jazzowych. Poczl:ltki je
go działalności zwl~ane Sl:l z krakowskim zespołem "The Jazz Darlngs". 
Grał w zespole Andrzeja Trzaskowskiego, nagrywaJl:lc tam dwie płyty z serii 
"Pollsh Jazz", z Krzysztofem KomedĄ, <l także w kwintecie Tumasza Stańki. 
Występował z licznymi koncertami w c~ej Europie, uczestnlczl:lC w wielu festi
walach jazzowych i nagrywaJl:lc płyty. Od czasu powstania w Polskim Radiu 
studia jazzowego Jana . PŁaszyna Wróblewskiego dokonuje nagrań z tym zespołem. 
Występuje w parodystycznym zespole "Chałturnik", zyskujl:lc ogromnl:l popular
ność również jako wokalista. Ostatnio \vyatępuje z własnym zespołem. 

1 

LABORATORIUM powstało w la~h sledeąKl~leai~ch, utworzone przez 
krakowskiego planistę-aktora l poetę /hi.nl.ls:1;a Cil';z;ywacza. Poczl:ltkowo zeap6ł 
stanowił duet /z Mieczysławem Górkq, płł'k"18ialtq{, ale już wkrótce dołl:lczyło 
trzech muzyków: Wa.cław Lozlński /net/t 1Jł&ci•J G6rsl<! /g).tara/, Marek Stry~ 
azowski /głos/ i tak rozpoczęła dzlała:tnoAt srupa "I.,abfratorium". 
Grupa składaJl:lca się z muzyk.ów różnej 15peojat~ści t 11;ointeresoWAń 
rozpoczęła -okres poszukiwań I eksperyoll)er\ł6w, w 'Wlfnlku któ'rych wypr.acowó.no 
własny styl będl:lcy jakby połl:lczenlem el.ern«nt6w ~e>iz~u z rytmami rockowymi. 
Dało to niezwykłe efekty harmoniczne ? lntere&u,i~cym br-zmieniu. 
Zespół ma na swoim koncie szereg nagr~<H J · ~Sft>dę n4 Konkursie Młodych 
podczas Festiwalu Jazzowego w Kaliszu /'19?2J, (l n4sroctę na t•atiwalu •Jass 
nad Odrl:l"r a następnie I nagrodę na tym J.e.-UW~ ~ęlcł tym wyr6żnlenłom 
grupa "Laboratorium" znalazła się w c2C:t<'Jwca. po1-idc:ti zespołów jazzowych. 
w roku 1973 zespół wzl~ udział w festlW!llb.ł J~r:S, ,J4mbor-.e i rozpocz~ 
współpracę z PRiTV. Dokonał też nagl"ań d,,v6~h · płyt dhtg.o}&raj~eych z „eril 
"Jazz polski". ' 
W roku 1975 zespół zmienił niecó sw6~ ~· :P~l! l Ret ~stqJ)łU 
dwaj muzycy .rockowi: Paweł I Krzysztof · !9cler.4~, lętórzy wprowadzili 
do zespołu nowe instrumenty, a także l !')~• f!1•~. . 11\t.izy'e:l:ne, wypraclow'uj,c 
własny eharakterystyczny dla tej grupy 8ł1t "" Q~ł~ o oryglnalńe 
kompozycje. · 
Grup.Il "Laboratorium" występowała także lt• V~: W C;i;e~hoałoWacJi., 
Jugosławil, NRD, .Danii, Szwecji, Norwegll, • tndłactt, 
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