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Franz Lehar , 

WE&OŁH WDDWKH 
Libretto 

VICTOR LEON 
LEO STEIN 

Kierownictwo muzyczne 
RUBEN SILVA 

Asystent dyrygenta 
LUKASZ BOROWICZ 

Konsultant ds. wokalnych 
ROMANA KREBSÓWNA 

Kierownik chóru 
EWA MARCHWICKA 

(Die lustige Witwe) 

Opracowanie tekstu 

TADEUSZ WIŚNIEWSKI 

Reżyseria i choreografia 

TADEUSZ WIŚNIEWSKI 

Public relations I Corporate sponsorship 
JOANNA TUCHOLSKA 
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Przekład 

JERZY JURANDOT 
JÓZEF SŁOTWIŃSKI 

Scenografia 
PAWEŁ DOBRZYCKI 

Kostiumy 
IRENA BIEGAŃSKA 

Asystenci reżysera i choreografa 
JERZY WOŹNIAK 
MAREK PAŁUCKI 
II asystent choreografa 

JOLANTA RYBARSKA 

Układ stepowania 
MAREK PAŁUCKI 

Kierownik baletu 
DANUTA PETRÓW 

Produkcja 
MARCIN PERZYNA 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Wojciech Kępczyński i Zespól Teatru Muzycznego ROMA 
dziękują Prezydentowi Miasta , Wydzialowi Kultury Urzędu Miasta Stolecznego Warszawy, 

oraz Stolecznemu 'Zarządowi Rozbudowy Miasta 
za życzliwość i wsparcie, które umożliwily zrealizowanie przedstawienia 
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Austrian Airlines oferują Państwu nowe, atrakcyjneTdogodne połqczenia do Ameryki, Afryki i Azji. 
W celu otrzyma nia bli ższych info r macji skon taktuj s ię z biurem Aust ri an Airl ines w Warszawie 
(t el. 022 625 20 50 I 022 625 20 83), Kra kowie (tel. 012 269 07 85) lub agencjami sprzedaży 
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PRODUKCJA 
Marcin Perzyna 

Prawnik - absolwent Uniwersytetu Gdańskiego , muzyk, 

menadżer koncertowy, organizator tras koncertowych 

i festiwali , na stałe współpracuje z Marylą Rodowicz. Dyrektor 

festiwalu zgłoszonego do Księgi rekordów Guinnesa 

w kategorii najdłuższego wydarzenia muzycznego non - stop. 

Autor scenariuszy musicalowych. Reżyserował własne 

spektakle na scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 

w Koszalinie. Obecnie zastępca dyrektora naczelnego do spraw 

prawnych i finansowych teatru muzycznego ROMA . 

PUBLIC RELRTIDn& I CORPORATE &POU&OR&HIP 
Joanna Tucholska 

Absolwentka SGGW i SGH. Dziennikarz prasowy, tłumacz , 

menadżer kultury . Przez ostatnie siedem lat Public Relations 

Warszawskiej Opery Kameralnej , autorka stawki sponsorów 

7 edycji Festiwalu Mozartowskiego w Warszawie, 5 edycji 

Festiwalu Oper Barokowych, 6 edycji Festiwalu Muzyki 
Staropolskiej w Z.abytkach Warszawy, inicjatorka założenia 

Fundacji Pro Musica Camerata. Stypendystka instytucj i 

kulturalnych UE, autorka licznych publikacji z zakresu 

zarządzania kulturą i sponsoringu. Obecnie zastępca dyrektora 

naczelnego do spraw Public Relations teatru muzycznego 

ROMA . 

DORRDCR D&. PROGRRmowo RRTY&TYCZUYCH 
Ryszard Szeremeta 

Absolwent PWSM w Krakowie. Uczył s ię kompozycji u Lucja
na Kaszyckiego, dyrygentury u Jerzego Katlewicza, muzyki 
elektronicznej u Józefa Patkowskiego . Następnie studiował kom
pozycję u Alfreda Niemana w Londynie oraz kompozycję kom
puterową u Tamasa Ungvary w Sztokholmie. W latach 1977-85 
był członkiem kwartetu wokalnego Novi Singers . Od 1985-1999 
kierował Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia w War
szawie. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Muzy
ki Elektroakustycznej z siedzi bą we Francji . Jest laureatem sze
regu międzynarodowych konkursów kompozytorskich. Jego 
utwory były wielokrotnie wykonywane w ramach Festiwalu 
Warszawska Jes ień . Za całokształt dorobku kompozytorskiego 
został uhonorowany przez ZAiKS nagrodą im . Henryka Warsa. 

WYWIRD z WDJCIECHEm KĘPCZYń5Klm 
DYREKTDREm TERTRU muzycznEGD RDmR w WRR5ZRWIE 

A.O.: Deklaruje Pan swoją 
fascynację musicalem, jed
nak już jako drugą pozycję 
od czasu objęcia dyrekcji 
ROMY wprowadza Pan do 
repertuaru tradycyjną ope
retkę. 

W.K: Wszystko się zgadza, 
prócz jednego, bo WESOŁA 
WDÓWKA to z pewnością 
operetka, ale z zastosowa
niem słowa „tradycyjna" 
mogą być kłopoty . Franz 
Lehar nie był tradycjonalistą 
lecz nowatorem. 

A.O.: Zgódźmy się więc, że 
po wystawieniu współcze
snego musicalu CRAZY 
FOR YOU powrócił Pan do 
klasyki. Czy ta decyzja po
dyktowana jest presją śro
dowiska, czy też odkrył 
Pan w, sobie zamiłowanie 
do starej, dobrej operetki? 

W.K .: Przedstawiając swój 
program artystyczny obiecy
wałem, że na scenie ROMY 
będą się pojawiały zarówno 
przedstawienia musicalowe 
jak i operetkowe. Jak dotąd 
staram się dotrzymywać sło
wa. 

A.O.: Dlaczego wybór padł 
akurat na WESOŁĄ 

WDÓWKĘ? 

W .K.: Droga, którą obrałem 
obejmując dyrekcję ma nas 
doprowadzić do nowocze
snego teatru muzycznego. 
W konsekwencji gdy pada 

hasło „operetka" , najbliższe 
mi są dzieła , które mimo iż 
klasyczne, noszą w sobie za
lążek współczesnego myśle

nia o sztuce. Jak już wspo
mniałem , twórca WESOŁEJ 
WDÓWKI nie trzymał się 
sztywno kanonów gatunku 
i w stosunku do dzieła 

swych wielkich poprzedni
ków dokonał iście pokole
niowej rewolucji. To wła

śnie Leharowi przypisuje się 
zerwanie z tradycyjnym, 
odziedziczonym po operze, 
ścisłym podziałem na balet, 
chór i solistów. A to przecież 
w nowoczesnym teatrze 
rzecz podstawowa. Poza 
tym, jego twórczość prze
siąknięta jest tym, co dziś 

tak modnie nazywa się mu
zyką etniczną . Samo libretto 
było do tego stopnia rewolu
cyjne, że zarówno Lehar,jak 
i współautorzy WDÓWKI -
Victor Leon i Leo Stein otar-

li się o widmo teatralnej kla
py . Tradycyjne, operetkowe 
schematy , w zgodzie z któ
rymi Pan Baron nie jest 
w stanie rozpoznać na balu 
pani Hrabiny tylko dlatego, 
że ta ma na twarzy skąpą 
maseczkę , zostały tu zastą

pione psychologiczną praw
dą. Do tego dodano erotyzm 
tętniący pomiędzy wiersza
mi , co mogło być powodem 
skandalu w Wiedniu, a zde
cydował o sukcesie na całym 
świecie. Nawet w USA , 
gdzie publiczność demokra
tyczna z natury , nigdy 
wcześniej nie identyfikowa
ła się z książętami , contes
sami, radcami dworu 
i podobnymi indywiduami 
z operetkowego panoptikum. 
Podsumowując : WESO,ŁA 
WDÓWKA to dla teatru mu
zycznego kamień milowy. 
Stąd już prawie widać nowo
czesność. 



A.O.: Powiedział Pan: 
„prawie", a więc, istnieją 

jednak wątpliwości, któ
rych nie było przy pracy 
nad CRAZY FOR YOU. 
Skąd ta różnica w podej
ściu, skoro Lehara od Ger
shwina dzieli ledwie jedno 
pokolenie? 

W.K.: Jedno pokolenie to nie 
mało. Ponadto, nie ma wąt
pliwości, że WESOŁA 

WDÓWKA to klasyka -
dzieło skończone i zamknię
te, zaś twórczość Gershwina 
przeciwnie. Jego muzyka 
jest w ciągłym obiegu 
i w pewnym sensie rozwija 
się. Nasze dzisiejsze smako
wanie gershwinowskich 
przebojów kształtowały ko
lejne generacje czarnych 
i białych muzyków jazzo
wych (dziś także rocko
wych), choć sam Wielki 
George za jazzmana się nie 
uważał i marzył o pobieraniu 
lekcji kompozycji u Mauri
ce'a Ravela. 

A.O.: Czy pańskim zda
niem, muzyka się starzeje? 

W.K.: Owszem . Do tego naj
szybciej starzeją się instru
mentacje. Tym czasem, wła
śnie pod tym względem 

u Gershwina dzieje się wciąż 
coś nowego . Kolejne, nowe 
aranżacje uwzględniają puls 
współczesnego świata. 

Z klasyką jest nieco inaczej . 
Istnieją przejściowe mody, 
jednak w żelaznym repertu
arze pozostają te utwory , 
które dają się na nowo zin
terpretować , zgodnie z du
chem czasu. 

A.O.: Jednym słowem: 
dzieło starych mistrzów po
trzebuje kunsztu nowych 
mistrzów. 

W.K.: Tak, bo zarówno mu
zyka jak i teatr są sztukami 
miejsca i chwili. Wartościo
we jest w nich zwłaszcza to , 
co wywołuje wzruszenie 
w wielu ludziach na raz. To 
właśnie jest wymóg bycia 
„na czasie". 

A.O.: Jaka jest recepta na 
sukces? 

W .K . Wczuwać się w rytm 
dzisiejszego świata. Nie 
ignorować faktu, że nie jest 
on już taki jak 50 ... ba! 1 O lat 
temu. To prawda, że artyści 
od tysięcy lat starają się wy
rażać zaledwie kilka , stale 
tych samych, podstawowych 
uczuć , ale ze stulecia na stu
lecie, z dziesięciolecia na 
dziesięciolecie zmienia się 

styl owych wypowiedzi. 
Gdyby na przykład , dzisiaj 
na scenie pojawiła s ię taka 
znakomitość swoich czasów 
jak Sarah Bernhardt , to jej 
gra najprawdopodobniej 
wprawiła by nas w zażeno
wanie. Współczesny widz 
jest naprawdę inny niż ten 
sprzed stu lat, choćby dlate
go, że ogląda o wiele więcej 
obrazków, sporo słucha ... 
byle czego i o wiele mniej 
czyta. Chcemy czy też nie, 
ma to wpływ na dzisiejszy 
teatr, również muzyczny . 
Wiele zależy więc, przede 
wszystkim od reżysera oraz 
dyrygenta . Współczesność 

interpretacji polega na wła
ściwym rozłożeniu akcen
tów . Czasami się to udaje, 
a czasem nie, ale warto się 
starać. 
Dlatego już w trakcie wstęp
nych rozmów z realizatorami 
WESOŁEJ WDÓWKI zgo
dziliśmy się, że nie chcemy 
przedstawienia muzealnego. 

A.O.: A zatem klasyka tak, 
ale w interpretacji idącej 

z duchem czasu. 

W .K .: Taki teatr mnie intere
suje i taki pragnę prowadzić . 

Rozmawiał Andrzej Ozga 

Franz Lehar [30.IV.1870 - 28.X.18~8]. 

Kontynuując rodzinne tradycje, po ukończeniu klasy 
skrzypcowej w konserwatorium w Pradze (1888) 
został skrzypkiem w orkiestrze wojskowej swego ojca, 
a dwa lata później sam pełnił funkcje kapelmistrza w 
różnych orkiestrach, w różnych regimentach , w 
różnych krajach cesarstwa Austro-Węgier. 

Komponował marsze, pieśni, a na konkurs otwarty 
napisał pierwszą operę ,,Rodrigo" (1893), nie nagrod
zoną wówczas i nigdy nie wystawioną. Niepowodzenie 
nie zraziło go, skomponował drugą operę „Kukuscha"; 
ta doczekała się wprawdzie premiery (1896, Lipsk), ale 
nie sukcesu, nawet i w późniejszej przeróbce 
(„Tatiana", Brno 1905). Pierwszy smak powodzenia 
odczuł dopiero po osiedleniu się w Wiedniu (1899), 
gdzie - nadal jako kapelmistrz orkiestry wojskowej - . 
wprowadził na estrady swój walc ,,Złota i Srebro" 
(„Gold und Silber"). W Wiedniu zaczął też pisać 

operetki; pierwsze dwie : „Wiedeńskie kobietki" 
(„Wiener frauen"; 1902) i „Druciarz" („Der 
Rastelbinder' '; 1902) spotkały się z uznaniem, następne 
przyjęto mniej serdecznie , lecz „Wesoła wdówka" 
(,,Die lustige Witwe"; 1905) stała się już światowym 
sukcesem; największym sukcesem w dziejach operetki 
XX wieku! 

Jerzy Jurandot [18.111.1811 -1&.Vlll. 1878) 
Satyryk, komediopisarz, autor piosenek, był jednym z najciekawszych autorów tekstów satyrycznych 
i kabaretowych okresu dwudziestolecia międzywojennego. Debiutował na łamach prasy satyrycznej 
w 1928 roku. Współpracował z wieloma teatrami rewiowymi. Takie perły humoru jego autorstwa, jak 
"Ballada o jednej Wiśniewskiej", czy kuplety „Niedobrze panie Bobrze", których refren zakorzenił się w 
języku polskim jako przysłowie, bawią do łez kolejne już pokolenie. Po drugiej wojnie światowej 
stworzył i przez wiele lat prowadził Teatr Satyryczny SYRENA (początkowo w Łodzi, a następnie 
w Warszawie). Jako wytrawny autor tekstów piosenek współpracował przy tworzeniu polskich wersji 
klasycznych librett operetkowych, m. in. „Księżniczki czardasza", ,,zemsty nietoperza" , „Wesołej 
wdówki" i innych . 

Józef &łotwiń&ki [ur. 2.IV. 1808 r.J 
Krytyk literacki, reżyser, autor sztuk scenicznych , radiowych i telewizyjnych. Ukończył filologię 
polską na uniwersytecie we Lwowie ze stopniem doktora. Stąd u początków jego drogi twórczej 
znalazły się publikacje naukowe z zakresu teatrologii. W czasie drugiej wojny światowej znalazł się 
w oflagu, w którym stworzył i prowadził Teatr Symbolów w Grossbom. Po wyzwoleniu osiadł 
w Warszawie. Tu w latach 1947 - 1951 piastował stanowisko redaktora w wydawnictwie „Czytelnik". 
Następnie wykładał na Wydziale Dziennikarstwa UW. W latach 1951 - 1955 był kierownikiem liter
ackim Teatru Powszechnego, a potem Operetki Warszawskiej. Od roku 1955 poświęcił się krytyce 
literackiej, reżyserii telewizyjnej oraz pisaniu sztuk teatralnych, telewizyjnych i radiowych. Wiele 
miejsca w jego twórczości zajmują tłumaczenia klasycznych librett operetkowych, m.in . „Wesołej 
wdówki", Polskiej krwi" Oskara Nedbala, „Rozbójników" Offenbacha i innych. 
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CATERLAND 

OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE 

W PARKU. W OGRODZIE, W DOMU, 
W BIURZE~ W HALI FABRYCZNEJ 
W STYLOWYM PAŁACYKU 

TY WYBIERASZ CZAS I MIEJSCE 
TY WYBIERASZ CZAS 
MY MIEJSCE 
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WNĘTRZA TO 
NIEPOWTARZALNA 
PRZYGODA 
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Jarosław Przychocki 
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Tadeusz Wiśniewski 

Jest reżyserem teatralnym i telewizyjnym oraz choreografem 
i pedagogiem. Uzyskał dyplom Państwowej Szkoły Baletowej 
w Warszawie a następnie studiował historię sztuki na Uniwer
sytecie im. A Mickiewicza w Poznaniu . W latach 1963-66 tań
czył na scenie Teatru Wielkiego Opery i Baletu w Warszawie. 
Współtworzył pierwszy w Polsce kameralny zespół tańca jaz
zowego - pod nazwą FANTOM. Jako choreograf zadebiuto
wał przy pracy nad spektaklem „Opery za trzy grosze" w Te
atrze im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze . Od tamtej pory 
współpracował z wieloma teatrami w kraju i za granicą. Brał 
też udział w przygotowywaniu licznych filmów i programów 
telewizyjnych . Jako reżyser zadebiutował w roku 1972 w War
szawskim teatrze Syrena i dzi ś ma na koncie ponad 40 realiza
cji. W latach 1990-92 sprawował funkcję dyrektora naczelne
go i artystycznego Operetki Śląskiej w Gliwicach . 

Motto: Paweł i Gaweł w jednym stali domu .. . 
A. hr. Fredro 

„Staruszka" operetka jest gatunkiem scenicznym , na który bezkrytyczni admiratorzy musicalu lubią , ostatnimi 
czasy, urządzać istne polowanie z nagonką. Szermuje się argumentami, że muzyka i forma teatralna nieno
woczesna, fabuła głupkowata a dylematy sentymentalne hrabin , baronów i subretek trąca dwuznaczną 

moralnością. 

Zwolennikom operetki na ogół wystarcza za koronny argument fakt niesłabnącej, ogromnej popularności tej 
sztuki wśród szerokich rzesz publicznośc i . 

Oba poglądy , pomimo że zbliżone do prawdy, wydają się być oparte na powierzchownej obserwacji tego zjawi
ska. Przeciwnicy operetki zdają się nie dostrzegać, że libretta wielu musicali nie odbiegają zbytnio od anegdot 
opowiadanych w operetkach. Z kolei inwencja melodyczna starych mistrzów I Strauss , Lehar, Kalman I nie czę
sto bywa udziałem współczesnych kompozytorów, pomimo intensywnego rozwoju elektroniki. 
Obiektywizując pogląd , stwierdzić należy, że mimo dość powszechnej zdolności dialektycznego pojmowania 
dziejów, stare melodramaty z wyższych sfer są nadal atrakcyjne dla współczesnego bez-klasowego społeczeń
stwa młodego , polskiego kapitalizmu. Wystarczy spojrzeć jak stacza się programowo telewizja - medium naj
pełniej realizujące tzw. zapotrzebowanie społeczne. 
Burząc , co nieco, błogostan miłośników operetki wywołany wdzięcznym widokiem pełnych sal , należy zauwa
żyć, że warunkiem, od spełnienia którego zależy, czy egzystencja klasycznej operetki nie będzie przypominać 
sytuacji rozsypującej się pudemiczki ,jest traktowanie tego gatunku scenicznego z pełnią dokonań i zdobyczy 
dzisiejszego teatru muzycznego. A dzisiejszy teatr muzyczny to domena sztuk i specjalności wykonawczych 
zintegrowanych. Nawet największego arystokratycznego degenerata można w teatrze zresocjalizować poprzez 
zdjęcie z niego sztafażu kukły i wyposażenie go w psychologicznie uzasadnione reakcje. Pojawia się ponadto 
wymóg przypięcia do szamerowanego mundurka skauta-śpiewaka kilku dodatkowych sprawności: aktora i tan
cerza na początek . Ten proces jest nieuchronny i im szybciej jego świadomość stanie się powszechna wśród 
„operetkowiczów", tym szansę operetki na przetrwanie rosną . Stagnacja i okopanie się na pozycjach zacho
wawczych sprawi, że w niedługim czasie inflancja potencjalnych walorów operetki stanie się faktem, a nie
zmiennie wysoka popularność tego gatunku teatralnego przestanie dowodzić siły atrakcyjności, lecz będzie tyl
ko świadectwem zaniku wyższych aspiracji estetycznych społeczeństwa. 
Mam nadzieję , że ślad tej refleksji nad kondycją operetki da się pozytywnie odnotować w realizacji naszego 
spektaklu. Zaś ,,musicalowcom", ku ochłodzie, rozpalonych teatralnym wejściem do NATO głów, pozwalam 
sobie zwrócić uwagę, że nawet najlepszy materiał nie jest automatycznie gwarantem sukcesu. Wszystko zależy 
od jego dalszej „obróbki". Tak więc: don't crazy! Easy, easy! 
A co do samego fenomenu ogromnego powodzenia operetki u publiczności? Jest łatwo wytłumaczalny. Po pro
stu operetka ma wiele wspólnego z otaczającą nas rzeczywistością! Obie lubią udawać to, czego nie ma. Ope
retka - to, czego nie ma już, rzeczywistość - to, czego nie ma jeszcze ... 

Tadeusz Wiśniewski - reżyser 

W-wa, 17.IV.1999 



Ostrożnie z secesją 

Nie od razu było wesoło z Wesołą Wdówką . 

Zdrowy trzon Cesarsko Królewskiego społe
czeństwa, złożony w lwiej części z osobni
ków obnoszących się ze swymi C.K.- rad
cowstwami, C.K. - starostwami i innymi, 
mniej ważnymi „C.K.", przyjął nową operet
kę chłodno. Prawdopodobnie sprawa skoń
czyłaby się piękną klapą, jednak autorzy i ich 
- nazwijmy to po dzisiejszemu - producenci 
nie chcieli dać za wygraną. Czuli , że mają 
w rękach bombę zegarową i że mechanizm 
już tyka. Trzeba było tylko uzbroić się w cier
pliwość i ... fundusze, by przeczekać. Przy
chylny Leharowi sekretarz Theater an der 
Wien - Emil Steininger wykupywał więc bi
lety i wciskał komu popadło , dając jednocze
śnie do zrozumienia, że to dowód specjalnych 
względów, jakimi w C.K.- świecie cieszy się 
obdarowany, bo przecież w kasie biletów 
brak. 
Trudno dziś dociec, czy był Steininger samo
rodnym geniuszem marketingu, czy też twór
czo wykorzystał doświadczenia kolegów -
artystów z paryskich kabaretów, którzy po
czątkowo odmawiali osobom postronnym 
prawa wstępu na swoje spotkania „we wła
snym gronie", rozpuszczając jednocześnie pi
kantne niedyskrecje na temat, czego to artyści 
nie wyprawiają kiedy nikt nie patrzy. Wkrót
ce miejsca kabaretowych spotkań zaczęły być 
co wieczór oblegane przez armie tłustych 

mieszczuchów, gotowych zapłacić każde pie
niądze za możliwość wzięcia udziału w do
mniemanym „sabacie czarownic" . 
Tak czy owak, zadziałała poczta pantoflowa 
i ... mówiąc językiem współczesnych garde
rób teatralnych, WDÓWKA zażarła. A potem 
to już ... poszło! 
Wkrótce za przykładem Wiedeńczyków do 
kas teatralnych ruszył cały świat, łaknąc tego 
samego, zakazanego owocu ujawnianego pod 
zmieniającymi się, ale wszędzie intrygująco 
brzmiącymi tytułami: DIE LUSTIGE WI
TWE, MERRY WIDOW, VIDUA ALLE
GRE, DEN GLADE ENKE, VESELA VDO
V A, VEUVE JOYEUSE, VEDOVA ALLE
GRA, A VIG · OZVEGY, WESOŁA 

WDÓWKA oraz wielu innymi , często nie da
jącymi się poprawnie zapisać w łacińskim al
fabecie ... 
W dzisiejszych czasach dzieło, które osiąga 
popularność tej miary , bylibyśmy zmuszeni 
nazwać k u l to wy m, tylko co to właściwie 
znaczy? Może tyle, że powstało ono na styku 
starego i nowego. Że to, o czym szeptano po 
kątach, po raz pierwszy powiedziano w nim 
pełnym głosem i od tego przecknęły się 

uśpione anioły i demony i ... cały, nasz cu
downy i upiorny za razem , wiek XX. 
To co legło u podstaw owej „zadymy" da się 
ująć w jednym słowie - SECESJA. 

* * * 

SECESSION, ART NOUVEAU, MODERN 
STYLE, JUGENDSTIL, THE NEW ART, 
MODERNISMO, NOWYJ STIL, MŁODA 
POLSKA - tyle nazw i jeden ponadnarodowy 
styl, który był prawdziwym przełomem, bun
tem młodych przeciw schematom dziewiętna
stowiecznej sztuki, martwiejącej w akademic
kich pracowniach, gdzie do znudzenia kopio
wano i naśladowano style historyczne. 
Był to za razem całkiem nowy sposób myśle
nia zrodzony z poczucia kryzysu tradycyj
nych mieszczańskich wartości i z utraty pew
ności, że istnieje naturalny porządek wszech
rzeczy . Świat ledwie trawił teorię Darwina, 
a już do panteonu wiedzy zaczęły wciskać się 
psychologia, mikrobiologia, antropologia 
i nowa fizyka, która wkrótce miała udowod
nić, że nic nie wygląda tak, jak się ludziom 
wcześniej zdawało. 

Choć w takich okolicznościach trudno o wia
rę w możliwość ostatecznego poznania praw
dy, pojawiło się całkiem nowe - do dziś obo
wiązujące myślenie o ludzkiej naturze. Czas 
się było pogodzić z tym, że - po Darwinie -
człowiek przestał być koroną stworzenia, 
a był odtąd integralną cząstką przyrody, pod
legającą tym samym prawom, co najmniejsza 
komórka . Nic dziwnego, że przyłapane na go
rącym uczynku przez mikroskopy biologów, 
komórki i plemniki stały się ulubionymi oma-

mentami sztuki tego okresu. Przy tym domi
nować zaczęło - uzasadnione skądinąd - do
mniemanie, że pod tą ledwie poznawaną war
stwą mikro-świata istnieje kolejna, bujna 
i dzika, nad którą tym czasem łamał już sobie 
głowę Dr Freud. 
Przeczuwano, że ten ukryty świat jest demo
niczny, tak samo jak nowo pojmowana mi
łość, w której następowało odwrócenie 
utwierdzonych historycznie ról. Wyświęcona 
przez tradycję westalka ustąpiła pola przej
mującej inicjatywę femme fatale, kobiecie 
dominującej nad pozbawionym wyrazu i ini
cjatywy mężczyzną. Ten zaś, nareszcie odzy
skał prawo do czułego pielęgnowania swoich 
własnych kompleksów. Tak oto poczęła się 
nowa obyczajowość. 
Secesja to czas, kiedy sex i erotyzm przesta
wały być tabu. Były wyzwaniem rzuconym 
przez młodych skostniałym społecznym nor
mom, choć jeszcze nie całkiem otwarcie. Tak 
jak u Salome, która rozpala zmysły tyrana 
tańcem siedmiu zasłon lecz nigdy nie stanie 
przed nim naga - pokoleniowe wyznanie 
wiary ukryte było między wierszami utwo
rów Oscara Wilda oraz w splotach bujnej ro
ślinności i fałdach sukni z grafik Au
brey' a Beardsley'a. Już na pierwszy rzut oka 
widać, że w tym świecie przedstawianym, za 
pomocą sugestywnych falistych linii, kłębią 
się nieokrzesane żywioły. Czają się popędy -
prawdziwie sprawcze siły natury. 

Takie było preludium naszego wieku i choć 
secesja trwała ledwie dwie dekady, okruchy 
jej stylu powróciły przecież w kolejnym 
okresie burzy i naporu, w psychodelicznych 
wizjach rewolucji lat 60, by do dziś panować 
niepodzielnie w takich rejonach sztuki popu
larnej, jak komiks i fantastyka. 
Dlatego jedząc dziś kremówkę (broń Boże , 
napoleonkę) przy kawiarnianym stoliku w Ja
mie Michalikowej, nie dajmy się zwieść po
zorom roztaczanym przez upływający czas. 
Nie wpadliśmy tu na kawę z innej epoki. Ota
cza nas współczesność. Rządzą nami pra
gnienia te same, które trwają zaklęte w sece
syjnych profilach szacownego mebla. Całe 
nasze stulecie przesycone jest bowiem, tym 
samym, nawracającym pesymizmem, w imię 

którego ludzie przyznają sobie prawo do eks
perymentowania, już nie w celu odkrycia uni
wersalnych prawd lecz raczej dla chwil roz
koszy płynących ze swobodnego błądzenia 
po bezdrożach makro i mikrokosmosu. 
A zatem, Panie i Panowie! Ostrożnie ... z se
cesją . 

Andrzej Ozga 
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WYKO n RW CY 
O Grażyna Brodzińska 
Jest córką duetu operetkowego śpiewaczki Ireny Brodzińskiej i Edmunda Waydy-tenora i reżyse
ra. Ukończyła studio wokalne im. D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, gdzie de
biutowała na zawodowej scenie rolą księżniczki Mi w „Krainie uśmiechu" - F. Lehara. Zagrała 
wiele ról tak z klasycznego jak i musicalowego repertuaru. Bywa częstym gościem Festiwalu im . 
Jana Kiepury w Krynicy. Śpiewała w Operze Narodowej w Warszawie i na scenie Kammeroper 
w Wiedniu. Grażyna Brodzińska jest primadonną Teatru Muzycznego ROMA. 

0 małgorzata Długosz 
Ukończyła studia na wydziale Wokalno - Aktorskim Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie debiu
towała na scenie Teatru Wielkiego partią Madame w operze „Dyrektor teatru" W.A.Mozarta. Na
stępnie współpracowała z Warszawska Operą Kameralną, Operą Bałtycką w Gdańsku, Teatrem 
Wielkim w Poznaniu oraz z filharmoniami całego kraju. Ma w swoim repertuarze partie operowe, 
operetkowe, oratoryjno - kantatowe i pieśni. Spośród ról, które grała najchętniej wymienia Rozy
nę w „Cyruliku sewilskim", Musettę w „Cyganerii" oraz Adelę w ,,zemście nietoperza" i wiele in
nych. 

O Edyta Ciechomska-Bilska 
Ukończyła z wyróżnieniem wydział Wokalno - Aktorski Akademii Muzycznej im.F.Chopina 
w Warszawie. Jeszcze jako studentka brała udział w spektaklach na scenach Teatru Wielkiego 
w Warszawie i Warszawskiej Operze Kameralnej. Jest laureatką krajowych i międzynarodowych 
konkursów operowych, Od roku 1995 jest solistką Teatru Muzycznego ROMA . Ma na swoim kon
cie liczne recitale pod batutą wybitnych dyrygentów i z towarzyszeniem czołowych orkiestr, m.in. 
występowała jako gość Krzysztofa Pendereckiego w Łańcucie. 

O marzanna Rudnicka 
Ukończyła Akademię Muzyczną im. F.Chopina w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnie
niem. Następnie w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki kształciła się w Konserwato
rium w Brukseli . Jest laureatką konkursu im . Ady Sari w Łodzi , gdzie otrzymała. W 1989 r. otrzy
mała angaż do Warszawskiej Opery Kameralnej. Brała udział w Carrintischer Sommer (1995), 
w Festiwalu Mozartowskim w Madrycie (1997), w Festiwalu Klangebogen Wien - Mozart von 
A-Z w Theater an der Wien (1997). 

0 Bogusław morka 
Swoją karierę wokalną rozpoczął jako student Akademii Muzycznej debiutując w 1984 roku na 
scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, rolą Artura w ,,Łucji z Lamermoor" . 
Specjalizując się w repertuarze operowym nie stroni od innych gatunków wykonując oratoria, pie
śni , a także partie operetkowe i musicalowe. Koncertuje i nagrywa z czołowymi orkiestrami w Pol
sce i za granicą . W roku 1992 został zaproszony do udziału w słynnym koncercie „Serce za serce" 
w Zabrzu, gdzie śpiewał w duecie z Placido Domingo. 

O RndrzeJ Kostrzewski 
Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi , na stałe współpracuje z Teatrem Muzycznym ROMA 
w Warszawie , Operą i Operetką w Szczecinie, Teatrem Muzycznym w Łodzi oraz Operą Novą 
w Bydgoszczy. Często występuje na scenach Niemiec, Holandii, Stanów Zjednoczonych. Zagrał 
m . in. tytułowe role „Człowieku z La Manchy", „Eugeniuszu Onieginie" oraz w polskiej 
prapremierze „Króla Ubu" . 

WYKDnHWCY 
O Leszek Świdziński 
Jest absolwentem Akademiii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Jeszcze podczas studiów 
ukończył kurs wokalny w salzburskim MOZARTEUM oraz koncertował na scenach Filharmonii 
Warszawskiej , Lubelskiej i Olsztyńskiej. Od 1988 roku stale współpracuje z Warszawską Operą 
Kameralną, Teatrem Wielkim i Operą Krakowską. W trakcie tournee z Operą Kameralną i Filhar
monią Opolską , występował przed publicznością Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Holandii Szwajcarii 
i Francji. 

O RndrzeJ Kalinin 
Ukończył szkołę muzyczną w klasie skrzypiec oraz Konserwatorium w Petersburgu (dyplom 
z wyróżnieniem) . Jako tenor liryczny zadebiutował w roku 1990 w roli Alfreda w „Traviacie" na 
scenie Opery Wrocławskiej, z którą związany jest na stałe . W swoim repertuarze posiada wiele 
partii operowych . Współpracuje z Teatrem Wielkim w Poznaniu, Teatrem Muzycznym w Łodzi, 
Operą i Operetką w Szczecinie i Teatrem Muzycznym ROMA. Koncertował m.in . w Holandii, 
Belgii, Anglii, Luxemburgu, Niemczech, Francji. 

O Feliks Gałecki 
W 1965 r. otrzymał dyplo1i1 z wyróżnieniem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warsza
wie (wydział Wokalno -Aktorski) .Rozpoczynał karierę jako solista w Centralnym Zespole Arty
stycznym Wojska Polskiego. Następnie zaangażował się do Państwowej Opery Objazdowej. Śpie
wał na scenach Teatru Wielkiego w Łodzi i w Warszawie. Od 1989 współpracuje z Teatrem Mu
zycznym ROMA. Koncertuje w kraju i za granicą . Nagrywa dla radia i telewizji. 

G Grzegorz Hotówko-Bawin 
Urodził się w Gliwicach w rodzinie o tradycjach artystycznych. Po ukończeniu Akademii Mu
zycznej we Wrocławiu zaczął występować jako solista w Operetce Śląskiej i Warszawskiej . Pozo
stając wiemy obu tym scenom stale współpracuje też z Operą i Operetką w Szczecinie. Ponadto, 
wiele koncertuje w Polsce i za granicą. W swoim dorobku posiada wiele komediowych i charakte
rystycznych ról. 

G Wojciech Wróblewski 
Ukończył z wyróżnieniem Liceum Muzyczne w Krakowie w klasie organów , a następnie wydział 
Wokalno - Aktorski Akademii Muzycznej . Pracował jako solista w Operze i Operetce w Krako
wie, gdzie występował zarówno w musicalach (,,My fair Lady", „Skrzypek na dachu" , „Błękitny 
zamek"),jak i w operetkach, farsach muzycznych i operach współczesnych.Od 1997 roku jest so
listą Teatru Muzycznego ROMA występując w repertuarze klasycznym i musicalowym m.in . 
w „Crazy for you". 

G Paweł Lipnicki 
Ukończył studio wokalno-aktorskie im D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni i na 
tej sceną debiutował. Z dyplomem w ręku zatrudnił się w Teatrze Dramatycznym w Płocku 
w Operetce Warszawskiej . Jest artystą wszechstronnym , ma na swoim koncie wiele ról musicalo
wych i operetkowych. Ponadto nagrywa płyty , oraz koncertuje w Polsce i za granicą. Nie sposób 
nie wspomnieć , że jest też cenionym prezenterem 1 programu TVP. 

G Jacek Bzmydyngier 
Absolwent Wydziału Wokalnego Szkoły im . F. Chopina w Warszawie. Ma na swoim koncie role 
zarówno dramatyczne operowe, operetkowe jak i musicalowe. Debiutował w Centralnym Zespo
le Artystycznym Wojska Polskiego. Od 1995 r. pracuje w Teatrze Muzycznym ROMA. Na tej 
scenie zagrał m.in . w „Baronie cygańskim", „Carmen", Madame Butterfly" oraz w „Ptaszniku 
z Tyrolu", a także w musicalu „Crazy for you" . 





WYKDnHWCY 
«D Ry!izard morka 
Od 1978 roku jest związany jako solista ze sceną Teatru Wielkiego w Warszawie. Wystąpił tam 
w następujących rolach: Figaro w „Weselu Figara" W .A. Mozarta, Osmin w „Uprowadzeniu z Se
raju" W.A .Mozarta, Sarastro w „Czarodziejskim flecie" W.A .Mozarta, Rocco w „Fidelio" L.van 
Beethovena, Klingsor w „Parsifalu" R.Wagnera, Pimen w „Borysie Godunowie" M. Musorgskie
go. Brał udział w licznych występach Teatru Wielkiego za granicą, m.in. w Moskwie, Paryżu, 
'Berlinie, Lipsku, Dreźnie i Wilnie. 

0 Kry!ityna BZY!iZkO 
Drogę artystyczną rozpoczęła w rodzinnym mieście - Lublinie. Jeszcze jako adeptka studium Wo
kalno -Aktorskiego przy Teatrze im. J.Osterwy zaangażowała się do Teatru Muzycznego. Po dy
plomie znalazła się w zespole Operetki Warszawskiej. Dysponując interesującym sopranem li
rycznym, w ciągu dalszej kariery zaśpiewała kilkadziesiąt partii należących do repertuaru klasycz
nego, a wśród nich Walentynę w „Wesołej wdówce", Ewelinę w „Błękitnej masce", Adelę 
w „Zemście nietoperza", Papagenę w „Czarodziejskim flecie" . 

G Jolanta mrotkówna 
Jest absolwentką studia wokalno-aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Właśnie na sce
nie gdyńskiego teatru zagrała w 15 premierowych spektaklach, w tym znaczące role m. in. 
w „Skrzypku na dachu", „ West Si de Story" i w ,,Nędznikach". W odmiennym repertuarze zapre
zentowała się poznańskiej publiczności, grając w „Balu w Savoyu" , „Wesołej Wdówce" i „Hrabi
nie Maricy". Od 1994 roku związana jest z Teatrem Syrena. W sezonie 1998/ 1999 rozpoczęła 
współpracę z Teatrem Muzycznym ROMA, rolami Ireny i Tess w musicalu „Crazy for you" . 

G Rlek!iandra Kruze 
Ukończyła Szkołę Muzyczną II stopnia- wydział wokalny - w klasie prof. Heleny Hoffmanowej 
w Szczecinie. Kontynuując karierę w stolicy pracowała w zespole Teatru Wielkiego w Warsza
wie, a następnie została solistką Warszawskiej Estrady. W Teatrze Muzycznym ROMA zagrała 
rolę Rudego w musicalu „Kwiat paproci", Idę w „Zemście nietoperza", Juliszkę w „Księżniczce 
czardasza". 

G Joanna UJ ęgrzynow !ika 
Jest absolwentką studia wokalno-aktorskiego im. D.Baduszkowej w Gdyni . Debiutowała rolą 
Eponiny w „Nędznikach" w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Następnie zagrała w musicalach: 
„Skrzypek na dachu", „The Fantastics", w operze „Kopciuszek" oraz w „Fircyku w zalotach" 
i „Mizantropie". W musicalu „Farne" zagrała Serenę Katz. Jest laureatką I nagrody Przeglądu Pio
senki Francuskiej im. G. Brassensa. W styczniu 1999 zadebiutowała na deskach Teatru Muzycz
nego ROMA - jako Polly Baker musicalu w „Crazy for you" . 

G) Kry!ityna Btaro!icik 
Studia wokalne, podobnie jak filozofic:z:.ne, ukończyła w rodzinnym Krakowie . Śpiewała w Ope
rze Krakowskiej , następnie w Operetce Sląskiej w Gliwicach. Obecnie pracuje w Teatrze Muzycz
nym ROMA w Warszawie. W swoim bogatym dorobku artystycznym ma główne role m.in. 
w „Księżniczce czardasza' ', „ Wesołej wdówce", „ Zemście Nietoperza", „Człowieku z La Man
chy", ,,My fair Lady", a ostatnio w musicalu „Crazy for you" . Koncertowała także na scenach 
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Belgii, Holandii. 

G> Jan Kociniak 
Po ukończeniu warszawskiej PWST (1961) został zaangażowany do Teatru Ateneum w Warsza
wie, gdzie nieprzerwanie pracuje do dzisiaj . Jest aktorem wszechstronnym: para się piosenką, ka
baretem, sztuką estradową . Brał udział w przeszło 700 programach telewizyjnych, co zapewniło 
mu ogromną popularność i sympatię widzów. Zawsze bardzo dokładnie analizuje każdą propozy
cję. Stąd kaźdajego rola jest wycyzelowana pod względem środków aktorskich, pełna delikatno
ści i mistrzostwa. Dzięki temu jest on jednym z najbardziej cenionych i poszukiwanych aktorów 
teatralnych i kabaretowych. 

WYKDnHWCY 
G Irena Kownas 
Jest aktorką dramatyczną, absolwentką PWST w Warszawie. Na swoim kącie ma ponad 120 ról 
filmowych i telewizyjnych i ponad dwa razy tyle granych w teatrze. Jest stałym gościem kabareto
wych programów Marcina Wolskiego przygotowywanymi dla Telewizji Polskiej, w których 
wcielił się m.in . w postać Danuty Waniek, a ostatnio Ziuty w serialu „Statystyczni" 

fD Jerzy Woźniak 
Drogę artystyczną rozpoczynał w krakowskim Teatrze Rapsodycznym. Uważa, że właśnie tej sce
nie zawdzięcza to, kim jest jako artysta i człowiek. Był aktorem Teatru im. Słowackiego w Krako
wie, gdzie zagrał wiele ról z repertuaru romantycznego. Po przeniesieniu się do Warszawy rozpo
czął współpracę z Teatrem Komedia, a następnie z Operetką Warszawską. Od pierwszych ról 
w stolicy, jego specjalnością stały się musicale i komedie muzyczne. W Teatrze muzycznym 
ROMA występuje jako aktor oraz pełni funkcję asystenta reżysera. 

fD Lech Czerka!i 
Karierę artystyczną rozpoczynał w Centralnym Zespole Wojska Polskiego. Następnie zaangażo
wał się do zespołu chóralnego Operetki Warszawskiej (Dziś Teatr Muzyczny ROMA) i tej scenie 
pozostał wiemy, awansując, krok po kroku do pozycji solisty teatru. Do jego bogatej kolekcji ról 
operetkowych i musicalowych należą: Baron Zeta w „Wesołej wdówce", pan Doolitle w ,,My Fa
ir Lady", płk.Populescu w „Hrabinie Maricy" i wiele innych. 

fi Janu!iz żetobow!iki 
Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie i wieloletnim solistą Operetki Krakowskiej 
i Warszawskiej. Wykonywał pierwszoplanowe role w ponad siedemdziesięciu operetkach i musi
calach, m.in. w „Księżniczce czardasza", „Hrabinie Maricy", „Królu walca", „Wesołej wdówce", 
„Baronie cygańskim", ,,Zemście nietoperza" oraz musicalach ,,My fair Lady" i „Music Man". 
Wielokrotnie wyjeżdżał na zagraniczne toumee, zarówno z zespołem Operetki Warszawskiej,jak: 
i na indywidualne zaproszenia. Ma na swoim koncie liczne występy na estradach Warszawy 
i reszty Polski. 

6) Cze!iław Gatka 
Urodził się w rodzinie o dużych tradycjach muzycznych. W konsekwencji tego faktu ukończył 
Akademię Muzyczną w Katowicach w klasie śpiewu prof. St. Marciniak:- Gowarzewskiej. Następ
nie w latach 1983 - 85 był solista Opery Śląskiej w Bytomiu, a od 1985 Teatru Wielkiego w War
szawie. Zdobywał laury w rozmaitych konkursach wokalnych między innymi im. J. Kiepury 
w Krynicy, im. A. Didura w Bytomiu oraz Konkursu Wokalnego w s'Hertogenbosh w Holandii. 

fD Bogdan Śliwa 
Urodził się w 1960 roku w Olsztynie. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem Akademii Muzycznej 
w Gdańsku , gdzie studiował na wydziale Wokalno-Aktorskim. Od tego czasu jest solistą War
szawskiej Opery Kameralnej, śpiewając partie barytonowe w wielu operach G. Rossiniego, G. Pa
isiello, a także W.A. Mozarta, K. Kurpińskiego i C. Monteverdiego. Współpracuje też z Operą 
,,Nova" z Bydgoszczy, gdzie występuje w roli Papageno w „Czarodziejskim flecie" . 



RERLIZRTDRZY 
Ruben Silva Boliwijski dyrygent zamieszały na stałe w Polsce. Urodził się w La 
Paz Tam ukończył Konserwatorium Muzyczne w 1974 r., następnie na Uniwersyte
cie Katolickim dyrygenturę i kompozycję. W 1978 roku otrzymał stypendium. Doko
nał licznych nagrań dla radia i telewizji w Polsce, Niemczech, Holandii, Hiszpanii 
i Boliwii. Brał udział w licznych toumees i festiwalach z polskimi zespołami opero
wymi po całej Europie. Od 1997 roku współpracuje z Teatrem Muzycznym Roma 
w Warszawie. 

Irena Biegańska Jest scenografem, ze specjalnością kostiumologa. Projektowała 
dla scen dramatycznych i operowych i Teatru Telewizji. Tworzyła kostiumy do spektakli 
najwybitniejszych polskich reżyserów, m. in. Janusza Wiśniewskiego, z którym współ
pracowała przy jego znanych w całej Europie spektaklach: „Panopticum a la Madame 
Tussand", „Modlitwa chorego przed nocą", „Koniec Europy". Ogółem jej dziełem są ko
stiumy do około 500 spektakli teatralnych, w tym operowych, a także musicalowych, ta
kich jak „Skrzypek na dachu", „Decadance", „Kuglarze i Wisielcy" . Przez 1 O lat wykła
dała kostiumologię na wydziale scenografii warszawskiej ASP. 

Romana Krebsówna Konsultant wokalny i wykładowca Państwowej Szkoły Te
atralnej w Warszawie . Opracowała stronę wokalna do ponad dwustu realizacji teatral
nych, filmowych i telewizyjnych. Współpracowała, przygotowując wokalnie akto
rów, przy przedstawieniach reżyserowanych m.in. przez Kazimierza Dejmka, Alek
sandra Bardiniego, Tadeusza Łomnickiego, Kazimierza Kutza , Macieja Prusa, 
Krystynę Meissner, Jana Szurrnieja, Marcela Kochańczyka, i Wojciecha Kępczyń
skiego. 

Ewa Marchwicka Jest dyrygentem - adiunktem doktorem Akademii Muzycznej w Warszawie, specjali
zując się w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno - instrumentalnych. W dyrygenckim dorob
ku ma liczne udziały z przygotowanymi przez siebie zespołami w krajowych i zagranicznych konkursach oraz 
ponad 200 koncertów z chórami i orkiestrami głównie dziecięcymi i młodzieżowymi. Ewa Marchwicka pia
stuje funkcję kierownika chóru w Teatrze Muzycznym ROMA. 

Paweł Dobrzycki Uzyskał dyplom Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w 1980 roku, zaś 
1981 dyplom z wyróżnieniem Studium Scenografii ASP w Krakowie. Zrealizował ponad 100 scenografii w te~ 
atrach kraju i za granicą. Uprawia ponadto rysunek i malarstwo oraz projektowanie architektoniczne dla te-. 
atrów. Od 1984 wykłada scenografię na ASP w Krakowie. W okresie od 1985 do 1992 prowadził seminarium 
scenograficzne na Wydziale Reżyserii Krakowskiego PWST, Współpracuje jako konsultant na wydziale sce
nografii z St.Martin College of ART w Londynie. Jest członkiem Rady Teatru MKiS . 

Łukasz Borowicz Ukończył Liceum Muzyczne im. K. Szymanowskiego w Warszawie w klasie skrzy
piec . Obecnie piastuje funkcję koncertmistrza szkolnej orkiestry, z którą koncertował w kraju i za granicą. Od 
1996 roku studiuje dyrygenturę symfoniczna-operową w Akademii Muzycznej im . F. Chopina. Wziął udział 
w Wakacyjnym Kursie Dyrygenckim zorganizowanym przy Toruńskiej Orkiestrze Kameralnej oraz asysto
wał przy orkiestrze i chórze Wakacyjnego Obozu Jeunesses Musicales w Ballasagyarrnat na Węgrzech. Ostat
nio podjął współpracę z Teatrem Muzycznym ROMA . jako asystent Rubena Silvy. 

Marek Pałucki Jest tancerzem i choreografem. Ukończył Państwową Szkołę Baletową w Gdańsku. Na
stępnie występował na scenach teatrów muzycznych. Był członkiem premierowej obsady musicalu „Metro" . 
Podczas występów na Brodwayu został zauważony przez mistrza tap-dance, Jimmy Slidea i następnie pobiera 
u niego lekcje, wkrótce stepując u jego boku na scenach nowojorskich klubów. Jest uważany za jednego znaj
większych autorytetów w dziedzinie stepowania w naszym kraju . Od czasu współpracy z J. Józefowiczem roz
począł karierę jako choreograf. Ustawiał taniec - m.in. - w Teatrze Polskim w Szczecinie i w teatrze Muzycz
nym w Gliwicach . 



5TRE5ZCZEnlE 
Aktl. 

W salonach poselstwa Pontevedry w Paryżu -
wielkie przyjęcie z okazji urodzin księcia 
Pontevedry . Poseł baron Mikro Zeta podej
muje szampanem zaproszonych gości, ale tra

. pi się z powodu depeszy, jaką otrzymał z kra
ju właśnie tego dnia: ,,Hanna Glawari, wdowa 
po bankierze Pontevedry, jedyna spadkobier
czyni 20 milionów dolarów, wyjechała do Pa
ryża. A jej pieniądze muszą pozostać w księ
stwie; minister skarbu poleca uważnie zająć 
się młodą wdówką". Idzie po prostu o to, aby 
Glawari nie wydała się ponownie za obcokra
jowca, na co najprawdopodobniej ma ochotę. 
Była jeszcze niedawno córką ubogiego dzier
żawcy , wyszła za mąż za największego boga
cza w księstwie, który ... zmarł po ośmiu 
dniach małżeństwa. Zostawił ją młodą, pięk
ną, z milionami i - wolną. Glawari otrzymała 
zaproszenie na dzisiejsze przyjęcie do posel
stwa, baron Zeta nie myśli więc tracić ani 
chwili; każe sprowadzić młodego sekretarza 
poselstwa, sympatycznego utracjusza, hrabie
go Daniła - w nim widząc jedyny ratunek oj
czyzny. On musi zająć się Hanną! 
Wieść o milionach ożywiła także wszystkich 
Francuzów zebranych w poselstwie nadzieją 
poznania i oczarowania Hanny. Jeden tylko 
Kamil de Rosillon ma kogo innego w głowie 
i w sercu: kocha się w Walentynie, żonie ba
rona Zety, Walentyna jednak bohatersko od
piera jego zaloty: ,,Ja twarde zasady mam; 
przysięgłam w nich wytrwać - i trwam!" . 
Kancelista poselstwa, Niegus, wysłany po 
hrabiego Daniła, odnalazł go, niezbyt trzeź
wego, u Maxima; polecił mu wytrzeźwieć 
i przybyć natychmiast w celu ratowania oj
czyzny . Daniło powinien zatem niedługo 
przyjść, natomiast Hanna już jest. Panowie 
witają ją oszałamiającymi komplementarni; 
Hanna, dobrze zorientowana w ich zamia
rach, odpowiada:,,Dlaczego wszyscy do mnie 
lgną i o co idzie bój? Czy tylko o urodę mą, 
czy majątek mój?" ... Panowie wyrywają so
bie jej karnet, zapisując się do wszystkich 
tańców, Walentyna zaś przedstawia jej i pole
ca Kamila . Chcąc odwrócić od siebie ewentu-

alne mężowskie posądzenia o flirt , zamierza 
przystojnego Francuza wyswatać z Hanną -
chociaż to przecież wbrew interesom pań
stwa, a i nie po myśli samego Kamila . Hanna 
idzie ostatecznie tańczyć z baronem, a do sa
lonu wtacza się wreszcie Daniło , wspomina
jąc miłe chwile spędzone u Maxima („wie
czorem jest Maxim ... ") 
Rozmarzony wspomnieniami, a jeszcze bar
dziej alkoholem, układa się do drzemki . 
W zaśnięciu przeszkodziła mu Walentyna, 
szukając swego pozostawionego gdzieś wa
chlarza, na którym Kamil spisał miłosne wy
znanie; gdyby ten wachlarz wpadł w ręce mę
ża!. .. W chwilę po niej - pojawia się Hanna. 
Okazuje się, że kiedyś Hannę i Daniła łączyła 
miłość; na ich małżeństwo nie zezwolił jed
nak stryj Daniła , nie życząc sobie, aby hrabia 
poślubił biedną dziewczynę z ludu. Wtedy to 
właśnie Hanna, chcąc ratować dzierżawę oj
ca, wyszła za bankiera. Teraz, gdy jest najbo
gatszą kobietą w księstwie , stryj Daniła nie 
miałby nic przeciw ich małżeństwu, ale honor 
Daniła nie pozwoliłby poprosić ją o rękę. Da
niło nie chce znaleźć się w sytuacji łowcy po
sagów; oświadcza Hannie, że nigdy nie usły
szy z jego ust słowa,,kocham'' , choć przecież 

kocha ją nadal. 
Tymczasem baron Zeta, nie orientując się zu
pełnie w powiązaniach swej żony z Kamilem, 
oddaje Walentynę pod jego opiekę, pragnąc 
dyskretnie porozmawiać z Daniłem i nakłonić 
go do małżeństwa z Hanną - dla dobra ojczy
zny. Daniło kategorycznie odmawia, przyrze
ka jednak baronowi, że w każdym razie nie 
dopuści do małżeństwa pani Glawari z obco
krajowcem ... Orkiestra gra białego walca. 
Hanna ma wybrać kogoś z tłumu nadskakują
cych jej mężczyzn i - wybiera stojącego na 
uboczu Daniła . On chce się ustrzec przed 
wspólnym tańcem; proponuje odkupienie te
go walca przez innych na ... cele dobroczynne. 
Kto da parę tysięcy , ten zatańczy z Hanną! 
Ale na takie dictum wszyscy się wycofują 
i ostatecznie Daniło bierze Hannę w ramiona. 

Akt II. 

W swym paryskim pałacyku Hanna ogląda 
kwiaty , jakie nadesłali jej wielbiciele. Zatrzy
muje się na dłużej nad koszem od Daniła ; 

śpiewa pieśń o rusałce (Wilio, o Wilio ... ). 
Schodzą się goście, wśród nich baronostwo 
Zeta, tym bardziej iż książę coraz usilniej na
lega na sfinalizowanie sprawy dwudziestu 
milionów. Swej małżonce poleca zająć się 

najgroźniejszym - jego zdaniem - rywalem 
Daniła, Kamilem de Rosillon. Ale oto baron 
wpada na trop nowej intrygi. Niegus doniósł 
mu, iż Kamil wcale nie kandyduje do ręki 

Hanny, kocha bowiem jakąś inną, zamężną 
damę. Którą? To właśnie baron teraz pragnie 
wyśledzić - nie wiedząc naturalnie, iż chodzi 
o jego własną żonę . Daniło , który nadszedł 

tymczasem , sprytnym manewrem usuwa 
z drogi dwu natrętnych adoratorów Hanny: 
St. Brioche'a i Cascadę. 
Hanna widzi, iż Daniło kocha ją i jest o nią 
zazdrosny. Sama kocha go także, lecz nie 
umie nakłonić hrabiego do wyznań miło

snych. Natomiast Walentyna i Kamil spoty
kają się potajemnie w ogrodowej altance. 
Walentyna odnajduje wreszcie nieszczęsny 

wachlarz; krążył z rąk do rąk wśród całego to
warzystwa, budząc podejrzenia w stosunku 
do coraz to innych pań . Kamil obsypuje Wa
lentynę komplementami, ona jednak nie ze
zwala mu na nic , pełna obaw. Ich schadzkę 
podpatruje Niegus; nie chce wpuścić zmie
rzającego do altanki barona, boi się wyznać, 
którą damę podejmuje tam Rosillon . Zeta, 
podniecony możliwością rozszyfrowania ta
jemnicy Kamila, poleca Niegusowi obstawić 
drugie wyjście z altanki. Gdy jednak sytuacja 
staje się bardzo groźna , bo podpatrujący 

przez dziurkę od klucza baron rozpoznaje już 
właściwie własną żonę, Niegus tylnym wyj
ściem wyprowadza z altanki Walentynę, a na 
jej miejsce wprowadza Hannę. Hanna z Ka
milem wychodzą; baronowa jest uratowana, 
lecz Daniło widzi ich razem i wścieka się 
z zazdrości. Zdając sobie z tego sprawę , Han
na chce go jeszcze bardziej zirytować i ogła
sza swe zaręczyny z osłupiałym Kamilem .. . 

Akt III. 

Jeden z · pałacowych salonów przemieniono 
na salę kabaretową - jak u Maxima. Sprowa
dzono nawet gryzetki - po prostu Hanna pra
gnie, aby Dan.iło czuł się u niej ... jak w domu , 
i z pomocą Niegusa zainscenizowała tu cały 
kabaret. Daniło niby to bawi się z gryzetkami, 
ale wreszcie nie wytrzymuje i oświadcza 

Hannie, że zabrania jej wychodzić za Rosillo
na. Zabrania, ponieważ jej miliony powinny 
pozostać w kraju! Hanna dawno już przejrza
ła jego grę, stara się doprowadzić go do wy
znań, lecz Daniło jest uparty, wystrzega się 
zwierzeń. Usta milczą, i tylko dusza śpiewa -
kochaj mnie ... 
Hanna ostatecznie przyrzeka mu, że nie po
ślubi Rosillona; gdy Daniło z dumą oświad
cza to baronowi , ten dochodzi do wniosku, że 
widocznie wówczas, w pawilonie, Hanna jed
nak ratowała tylko z opresji jego żonę - jego 
podejrzenia były więc słuszne! W tej sytuacji 
baron czuje się zwolniony z przysięgi mał

żeńskiej składanej Walentynie i prosi - dla 
dobra ojczyzny! - o rękę Hanny. Hanna wyja
śnia mu wówczas, iż te desperackie oświad
czyny nie uratują skarbu państwa Pontevedro: 
testament jej zmarłego męża mówi bowiem 
wyraźnie, że z chwilą ponownego zamążpój
ścia cały jej majątek przepada ... 
To zamyka usta baronowi, ale otwiera usta 
Daniłowi; teraz nie musi już mieć żadnych 
skrupułów i oświadcza się jej natychmiast! 
Zostaje przyjęty , po czym Hanna uzupełnia 
swą informację: cały jej majątek przepada ... 
na rzecz drugiego męża! Szczęście jest więc 
pełne. Baron odnajduje wprawdzie na nie
szczęsnym wachlarzu Walentyny wyznanie 
Kamila , lecz i odpowiedź swej żony : ,,Jestem 
wierną małżonką! '' - a to całkowicie go 
uspokaja . 

L . UCJan Kydryński __ , 
\ \~lll\~\ 
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Acti. 

To celebrate The Princes birthday, there is 
a party in the drawing-room of the 
Pondevedrian mission in Paris. The Jegate , 
.baron Mirko Zeta treats his guests with cham
pagne yet a telegram received earlier that day 
worries him a lot. The message said that 
Hanna Glawari , Pontevedra' s bankers widow , 
the only heiress of his 20 million dollars 
fortune left for Paris and since her inheritance 
must stay in the Principality , the finance 
minister commends careful care of the young 
widow. Despite her probable desires, Mrs. 
Glawari can not be allowed to marry 
a foreigner. A daughter of a poor squire she 
married the richest man in the country , who 
died only eight days after their nuptials leav
ing the young woman with millions and 
free.Glawari received an invitation for the 
evening at the legation, so baron Zeta, not 
wanting to miss the opportunity sends for 
a young missions secretary - count Danilo 
Daniłowicz to persuade bim to bestow his 
attentions on Hanna. Danilo, a famous spend
thrift is seen as an only hope for his home
Jand . 
News of the widows millions electrify all the 
present Frenchmen with hope of meeting and 
enchanting her. Only Kamil de Rosillons 
thoughts and heart are taken by baron Zetas 
wife -Walentyna, who firmly refuses his 
advances and claims to stand true to her 
convictions and vows . 
Legation clerk, Niegus finds count Danilo at 
"Maxim's", orders him to put himself togeth
er and come to the party in order to save his 
country . Danilo should arrive shortly , but 
Hanna is already there. Gentlemen welcome 
her with dazzling compliments, yet Hanna 
aware of their true intentions rebukes them 
with a question:"Are you paying tribute to my 
beauty or to my fortune? " Everyone wants to 
pµt his name on her dance card, Walentyna 
introduces Kamil to Hanna and recommends 
bim as a companion. Despite her homelands 
interests and Kamil's wishes, Walentyna 
wants to avert her husbands possible suspi-

cions regarding Kamil and herself and plans 
to marry off the young Frenchman to the 
widow. Hanna dances with the baron w hen 
Danilo finally arrives reminiscing about the 
pleasant evening at "Maxim' s" . 
Taken over by a dreamy mood and effects of 
consumed champagne Danilo lies down for 
a nap . His rest is interrupted by Walentyna 
looking for her misplaced fan, which can not 
be seen by her husband since it has Kamils 
declaration of love written all over il.Hanna 
arrives a moment Jater and it tums out that 
Danilo and her were once in love . Their 
marriage was opposed by Danilos uncle who 
did not want his nephew to marry a poor 
commoner. After the denied perrnission to 
marry the young count, Hanna wanting to 
save her father married the elderly banker. 
Now she is the richest woman in the 
Principality and Danilos uncle would not 
stand against their union, but counts honor 
prevents him from asking for her hand in 
marriage. He does not want to be viewed as 
a dowry hunter and even though he is stili in 
love with Hanna he declares that she will 
never hear words of love from bim. 
In the meantime baron Zeta, unaware of the 
attraction between his wife and Kamil , asks 
the Frenchman to look after W al en tyna while 
he talks discretely to Danilo in hope of inclin
ing bim to marry Hanna. Count Danilo refus
es but promises to prevent Mrs.Glawaris 
marriage to any foreigner. Orchestra plays the 
last waltz, Hanna is to choose a dance partner 
from the group of admirers and she picks 
Danilo . Wanting to avoid the situation , he 
proposes to raffle off the dance with the beau
tiful widow for the charitable purposes . One 
who will pay the most will have a pleasure of 
dancing with Hanna! All the men withdraw 
and Danilo is forced to dance with her 
himself. 

Act II. 

In her Parisian pałace Hanna looks at the 
flowers send by her courtiers, she ponders 
over a bouquet from Danilo and signs about 

a naiad . Visitors arrive including baron Zeta 
and his wife. Zeta still wants to bring about 
Hannas and Danilos marriage, especially that 
he is more and more pressed by the Prince to 
safeguard the 20 million dollars fortune. 
Baron asks his wife to occupy Kamil de 
Rosillon attention whom he considers the 
greatest rival to Hannas hand . His belief is 
shaken by the news brought by Niegus who 
informs him about Kamils interest in an 
unknown married lady. Zeta unaware that de 
Rosillon loves W al en tyna wants to detect the 
identity of the mysterious dame. At the same 
time Danilo cleverly disposes of two unwel
come by bim Hannas admirers - St.Brioche 
and Cascade. 
Hanna notices counts jealousy and love for 
her, she reciprocates the feelings, but does 
not know how to make Danilo declare his 
love openly . Walentyna and Kamil secretly 
meet in the garden. She finally finds the lost 
fan which passed from hand to hand provok
ing suspicions about many society ladies. 
Kamil showers Walentyna with compli
ments, yet full of anxiety she refuses to 
accept his admiration . Niegus overhears the 
enamored couple and seeing approaching 
Zeta tries to prevent bim from entering the 
arbour. Baron excited by a chance to deci
pher Kamils secret love, orders Niegus to 
błock the exit from the bower. When look
ing through the keyhole Zeta almost recog
nizes his wife , Niegus replaces her with 
Hanna. His action saver Walentyna, but 
Danilo upon noticing Hanna with Kamil 
goes mad with envy. To provoke bim even 
more the widow announces her engagement 
to de Rosillon. 

Act III. 

One of the drawing-rooms of Hannas pałace 
is changed into a cabaret imitating "Maxim's" 
establishment. Hanna wants Danilo to fee! 
right at home and she invites professional 
dancing partners and lady companions . He 
pretends to enjoy himself but eventually 
forbids her to marry Kamil claiming financial 
reasons for his ban . Hanna sees through his 
game and again seeks to hear his declaration 

of love but Danilo steers elear of any adrnis
sions . 
Finally Mrs.Glawari promises not to marry. 
Danilo proudly informs Zeta of his success in 
preventing Hannas marriage to the 
Frenchman, which convinces baron of 
Walentynas indiscretion in the arbour. 
Feeling relieved from his marriage oath Zeta 
proposes to Hanna in a desperate attempt to 
keep her fortune in the Principality. Hanna 
explains that his act will go in vain because 
bankers will devoids her of the inheritance in 
case ofremarriage. 
Danilo does not have to fee! any scruples . He 
proposes immediately, is accepted and Hanna 
supplies important piece of information - the 
testament transfers her inherited millions to 
her new husband! All ends well, happiness is · 
complete, even baron Zeta who finds Kamils 
handwritten declarations on Walentynas fan 
is satisfied when she firmly declares her faith
fulness . 

Justyna Szwede 



CHÓR 
kierownik chóru: Ewa Marchwicka 
asystentka: Marta Nowaczek 
inspektor chóru: Andrzej Stangreciak 
korepetytor: Justyna Gordon 
utanecznienie: Danuta Cholewianka 

so prany 
Maria Abramczyk 
Hanna Chmielewska 
Aleksandra Kruze 
Danuta Morzykowska 
Barbara Suess-Stangreciak 
Krystyna Wolska 
Małgorzata Juszczak 
Magdalena Kwaśniewska 
Grażyna Kępska 
Małgorzata Kubat 
Agnieszka Pawłowska 

a I ty 
Ewa Bąk 
Anna Brodzińska 
Barbara Koper 
Magdalena Kotarska 
Magdalena Muraszko-Starczewska 
Swietłana Połaska 
Barbara Zawodnik 
I wona Fetraś 
Teresa Kościjańska 
Barbara Zegarska 

tenory: 
Marek Falkowski 
Piotr Mazur 
Stanisław Milewski 
Sylwester Polit 
Andrzej Ślęzak 
Franciszek Przemielewski 
Zbigniew Slarzyński 
Bogdan Weremejko 
Antoni Kubów 

basy 
Andrzej Stangreciak 
Krzysztof Wardak 
Jerzy Muczyński 
Sławomir Bieniek 
Jerzy Piasecki 
Ryszard Wika 
Roman Wawreczko 
Mariusz Jajkiewicz 

BR LET 
kierownik baletu: Danuta Petrów 

pedagog baletu: Jolanta Rybarska 

koordynator: Tomasz Narloch 

akompaniator: Jarosław Janikowski 

Jelena Andrzejuk 
Natasza Bianga 
Małgorzata Dzbuk 
Olga Geryszewska 
Magdalena Guzek 
Agnieszka Jaroszyńska 
Monika Kaszewska 
Beata Kawecka 
Dorota Krupska- Narloch 
Lidia Kucharczyk 
Oliwia Kukułka 
Beata Kulik 
Monika Połom 
Anna Popowicz 
Judyta Ruzik 
Beata Staniek 
Monika Szulc 
Małgorzata Szuptarska 
Julia Trojan 
Andrzej Gołębiewski 
Mariusz Karpiński 
Zbigniew Krzepis 
Dariusz Łada 
Sławomir Łupiński 

Marcin Marzec 
Tomasz Narloch 
Krzysztof Ochman 
Jarosław Rzepiak 
Janusz Suski 
Tomasz Szostek 
Michał W ołk-Karaczewski 
Roman Zbieniewski 

kor e pety tor z y s o I istów: Janusz Kahl, Maciej Tomaszewski 

DRKIE5TRR 
dyrygenci: Ruben Silva 

Tadeusz Karolak 

inspektor orkiestry: Mirosław Romejko 

I skrzypce 

Wojciech Hartman - koncertmistrz 
Eugeniusz Kędzierski 
Ina Bednarczuk 
Anna Drewnowska 
Lech Grzegorzewski 
Marta Kałuska- Twarowska 
Irena Kowalczyk 
Katarzyna Magdziak 
Adam Rajczak 
Olga Szkurhan 
Lidia Szczepanowska 
Alicja Wysocka 

II skrzypce 

Katarzyna Łozowska 
Joanna Romejko 
Hanna Kacprzak-Ryfczyńska 

Andrzej Kowalski 
Małgorzata Kozera 
Henryka Królak 
Elżbieta Pączkowska 
Justyna Ryfczyńska 
Anna Rzymyszkiewicz 

altówka 

Elżbieta Porębska 
Anna Barańska 

Paweł Dobrychłop 
Piotr Grabowicz 
Piotr Hołubowski 
Paweł Kowaluk 
Maria Olszak 
Ewa Rybarczyk 
Grażyna Sadowska 

wiolonczela 

Ryszard Bednarczuk 
Wiesław Kwiatkowski 
Magdalena Chudy 
Maria Kniaziewa 
Marcin Malikowski 
Iwona Rapacz 
Bogna Sikorska 

kontrabas 
Jerzy Kaluszkiewicz 
Armand Dmoch 
Jan Gryz 
Marek Furtak 

flety 
Danuta Pałubska 
Justyna Staciwa 

oboje 
Anna Majewska 
Robert Wójtowicz 

klarnety 
Robert Michalski 
Mirosław Romejko 
Dominik Misztal 

fagoty 
Grzegorz Dąbrowski 
Lidia Stawska 
Maciej Witkowski 

waltornia 
Urszula Trzeciak-Grodzicka 
Daniel Domagała 
Kamil Karaszewski 
Piotr Rudnicki 
Jolanta Karasińska 

trąbka 

Maciej Słomian 
Robert Filipek 
Radosław Gralczyk 
Marcin Dembek 

puzon 
Przemysław Bychawski 
Michał Kiljan 
Tomasz Swiatczyński 

puzon ba sowy 
Rafał Piłasiewicz 

perku s ja 
Mirosław Bąkowski 
Anna Burakowska 
Monika Szulińska 
Beata Słomian 

harfy 
Małgorzata Komorowska 
Magdalena Miłaszewska 
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W naezym repertuarze 

Franz Lehar 

WE&DŁH WDÓWKH·· 
George Gerehwin 

CRHZY FOR yo·u 
:. - ,-; 

J 

WIELKH· &ŁHWH ··to ŻHRT 
PRRRDR GWIRZD 

Emmerich Kalman 

K&IĘŻDICZKH.~CZHRDH&ZH 
Wolfgang Rmadeuez mozart 

CZH.RDDZIEJ&KI :·FLET 
W przygotowaniu 

. Jeremi Przybora, Janusz &toktoea 
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Główna księgowa 

Barbara lwanoweka 

Koo.rdynacja produkcji 

Hndrzej Wyeoczań&ki 

Dział koordynacji pracy artystycznej tel. 621-61-06 

Hnna Zujkiewicz 
Hlina Różankiewicz 

Dział Public Relations teL/fax 628-78-44 

Hnna Ruezkoweka-Filipowicz. Hnita Tatarczana 
marek Zamoj&ki, Paweł w. maciąg 

Kierownik działu kadr 

Bożena Ochocka 

Kierownik działu administracyjno-technicznego 

Hndrzej Dkeza-lapicki 

Inspicjenci 

Hnna Wąeowicz-Pałka 
Zygmunt PiWkOW!iki 

Suflerzy 

maria malinoweka, Elżbieta Btachiewicz 

DZIAŁ TECHNICZNY 

Z-ca kierownika działu technicznego - Zbigniew Markowski 
Kierownik pracowni elektrycznej - Ireneusz Tchórzewski 
Kierownik pracowni akustycznej Włodzimierz Brzeziński 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej - Leokadia Niekrasz 
Kierownik pracowni krawieckiej męskiej - Artur Frel 

Kierownik pracowni perukarskiej - Andrzej Barcz 
Kierownik magazynów środków inscenizacji - Marianna Gliwińska 

Kierownik pracowni tapicerskiej - Dariusz Słabuszewski 
Brygadier sceny - Marek Dylewski 

. Brygadzistka zespołu garderobianych - Felicja Kuzdak 
Pracownia modniarska - Danuta Czajkowska 

Pracownia szewska Robert Rotuski 
Pracownia modelatorska - Krystyna Płażewska 

Pracownia ślusarska Marek Labryszewski 
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Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

Wojciech Kępczyń&ki 
Zastępca Dyrektora Naczelnego ds . Public Relations 

Joanna Tucholeka 
Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Prawnych i Finansowych 

marcin Perzyna 
Doradca ds. Programowo Artystycznych 

Ryezard Bzeremeta 
Kierownik Muzyczny 

maciej Pawtoweki 
Konsultant ds. literackich 

Hndrzej Dzga 
Kierownik Baletu 

Danuta Petrów 
Kierownik Chóru 

Ewa marchwicka 
Redakcja programu 

Hndrzej Dzga 
Opracowanie graficzne programu 

marek Zamoj&ki 
Projekt okładki 

Hnna Wacoweka 
Kierownik Kasy 

maciej Wilk 
Kierownik Widowni 

Izabela Boryczka 
Sprzedaż biletów w kasie teatru, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa 

Codziennie w godzinach 9.00- 14.00, 15.00 - 19.00, w niedziele 13.00 - 18.00 
Rezerwacja biletów zbiorowych oraz informacja te!Jfax (22) 628 03 60, 628 70 71do75 w. 30 

GSM 0-603-421-988 
Teatr honoruje karty płatnicze VISA, EUROCARD I MASTERCARD. 

Najbliższy parking strzeżony na tyłach Hotelu Mariott 
W programie wykorzystano zdjęcia autorstwa Pawła Rosłona i szkice kostiumów Ireny Biegańskiej 

Druk : P.W.P. „RAJGRAF' - Barbara Dylewska 
05-120 Legionowo, ul.Mazowiecka 50 , tel.: 784 86 58 , fax 784 86 67 




