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DZIESIĘĆ LAT PRACY ARTYSTYCZNEJ 
PAŃSTWOWEJ OPERETKi POZNAŃSKIEJ 

I 

Z TRADYCJI POLSKIEJ SCENY MUZYCZNEJ W POZNANIU 

iyruzykalny Poznań posiada bogate tradycje w zakresie sceny muzycz- · 
neJ, zapoczątkowane na 1;>rzełom_ie XVIII/XIX w. przez Wojciecha Bogu
sławskiego. On }o bow1e!11 zainaugurował w Poznaniu tzw. ,,polskie 
sezony . teatralne , w c~as1e których występujące tutaj gościnnie war
sza~sk1e lub_ krako"".sk1e zespoły teatralne wystawiały obok dramatów 
takze opery 1 komedio-opery. 

~we k_r~tkotrwałe, _bo zazwyczaj 6-12 tygodniowe „sezony polskie" 
~1~ł~ m1eJsce ~ czasie kont~aktów „świętojańskich", w czasie których 
zJezdzała tłumnie d? ~oznania okoliczna szlachta ze swymi rodzinami. 

P<;>ls~ie przedstawienia odbywały się zazwyczaj w miejscowym teatrze 
mieJsk1m uplasowanym w tym samym mieiscu, na którym w r. 1870 
wybud~wano nowy teatr zaadaptowany dziś na lokal gastronomiczny 
,,Arkadia" Przy Placu Wolności. 

Od, r: 1870 ~ilkutygodnioyv~ ,,sezony polskie" zastąpione zostały dzia
łalnosc1~ stałeJ sceny polsk1eJ w Poznaniu, która w pięć lat pó:miej prze
niosł~ się do włas~ego budynku teatralne~o, wybudowanego ze składek 
P_ol_sk1ego społeczenstwa wszystkich trzec~ zaborów, do budvnku dzi
s1eJszeg<? Teatru Polskiego mieszczącego się przy ul. 27 Grudnia. 

I tut_aJ nadal łączono dramat ze sceną muzyczną, na której obok oper 
k~med10-oper, wodewilów coraz więcei mieisca zdobywały sobie wido~ 
w1ska operetkowe. Przy czym w zależności od upodob'lń aktualneao 
dyrektora n_a scenie ów~zesnego Teatru Polskiego w Ogrodzie Potockiego 
raz przewazał dramat innym razem widowiska muzvczne. 

Po pierwszej wojnie światowej nastąpiło rozdzielenie te'ltru drama
tyc_znego od sceny ~uzycznej: :Wprawdzie w pierwszvm ol{resie. n"stę
puJąc;:-m bezpośr_edmo po woJnie, także i w Teatrze Wielkim. mi~~ZC7.'l
c~m s1~ ówcześnie w gmach.u dzisiejszej Państwowej Operv im. St. Mo
muszki w Poznaniu,_wystaw1ano obok widowisk muzycznych t'lkże i dr'l
matyczne_. ~Y.ł to J_ednak tvlko krótki okres przejściowy, po którym 
ostatecznie JUZ pomieszczenie to przeznaczono wyłącznie na teatr mu
zyczny. 

yv ciągu dwudziestolecia międzywoiennego na scenie Te<itru Wielkie~o, 
n~Jlepszego yvówczas. teatru muzycznego w kraju wystawiano naprze
mian opery 1 op~retk1. 

Do tych sa!Ilych tradycji nawiązała dyrekcja Teatru Wielkiego także 
po wyzwoleniu. Znowu więc w prol!"ramach tego teatru obok ooer mo
niuszkowskich , werystycznych pojawiła się forma komedio-opery (,.Kra-
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kowiacy i Górale") oraz operetki: ,,Wesoła Wdówka", ,,Kraina Uśmie
chu", ,,Zemsta Nietoperza" i „Winobranie". 

Jest rzeczą zrozumiałą, że w nowych warunkach społecznych i ekono
micznych podobny stan rzeczy nie mógł się utrzymać. Ilość mieszkań
ców Poznania w stosunku do okresu międzywojennego zwiększyła się 
niemąl w dwójnasób. Nadto z teatru, a zwłaszcza muzycznego korzy
stać chcieli odtąd i ci, dla których dawniej był on niedostępny. Dodaj
my -jeszcze, że z chwilą kiedy dyrekcję poznańskiego teatru operowego 
objął inakomity znawca i dyrygent operoWY Walerian Bierdiajew, który 
doprowadził ten teatr do najwyższego w jego historii poziomu artystycz
nego, zdobycie biletu do poznańskiej opery było nielada problemem. 

Bierdiajew w swej polityce repertuarowej zrezygnował zupełnie z wi
dowisk muzycznych lżejszego typu, przenosząc punkt ciężkości na wiel
kie, monumentalne dzieła operowe · w rodzaju „Borysa Godunowa", 
„Kniazia Igora" czy „-Otella". Tym samym Poznań pozbawiony żostał 
możności bawienia się na przedstawieniach niefrasobliwych operetek 
i wesołych komedii muzycznych. Przez pewien czas zwolennicy lżej
szej muzy mogli korzystać z przedstawień dawanych w prywatnym te
atrze Zbigniewa Szczerbowskiego - Komedii Muzycznej. Jednak z chwilą 
likwidacji tej sceny i ta możliwość upadła. W tej sytuacji zrodziła się 
konieczność stworzenia w Poznaniu drugiej sceny muzycznej, powołanej 
do wystawiania operetek, komedii muzycznych, musicalów i pokrewnych 
gatunków muzyki scenicznej lżejszego typu. 

II 

NARODZINY NOWEJ SCENY 
Zabiegi o utworzenie drugiej sceny muzycznej w Poznaniu rozbijały 

się przez dłuższy czas o brak odpowiednich pomieszczeń. Snuto wów
czas najprzeróżniejsze plany łącznie z adaptacją dla potrzeb nowego 
teatru niezbyt szczęśliwie usytuowanego i nieWYkończonego jeszcze 
budynku Domu Kultury w Junikowie. 
Sprawę rozwiązali wreszcie, wspomniany już raz, rzutki i przedsię

biorczy Zbigniew Szczerbowski oraz ówczesny kierownik Wydz. Kuli:. 
P.W.R.N. Edward Rebelka. Osiągnąwszy wstępne porozumienie z kie
rownictwem miejscowego Garnizonowego Klubu Oficerskiego w sprawie 
wynajmu pomieszczeń dla projektowanego teatru zakrzątnęli się spraw
nie wokół spraw organizacyjnych nowej sceny. Starania te wkrótce 
uwieńczone zostały pomyślnym rezultatem. W dniu 23 marca 1956 r. 
Prez. W.R.N. w Poznaniu na podstawie art. 1 ust. 2 dekretu z dnia 
26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 49, 
poz. 439) powzięło uchwałę o utworzeniu nowej sceny muzycznej w Po
znaniu. W wyniku tej uchwały, po uprzednim otrzymaniu zgody Mini
sterstwa Kultury i Sztuki ukazało się „Zarządzenie Prezydium Woje
wódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 9 IV 56 w sprawie utwo
rzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Operetka Poznań
ska"." Kierownictwo nowopowstałego teatru tworzyli: Jan Teresiński, 
z zawodu ekonomista, a zarazem muzyk-amator; współinicjator przed
sięwzięcia Zbigniew Szczerbowski na stanowisku głównego · reżysera, 
oraz Konstanty Zawadzki z funkcją głównego księgowego. 

W dniu 19 maja 1956 r. podpisana została umowa z kierownictwem 
Garnizonowego Klubu Oficerskiego w Poznaniu, na podstawie której 
Operetka Poznańska stała się użytkownikiem sali teatralnej ze sceną 
i skromnym zapleczem. 
Organizacją zespołu artystycznego zajął się Zb. Szczerbowski. Dążąc 

do jaknajwcześniejszego otwarcia teatru sprowadził z innych miast Pol
ski siedmioro aktorów operetkowych o znanych nazwiskach. Ten za-
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sadniczy trzon nowej sceny tworzyli: Izabela Ferency, Irena Szulc-Kruk, 
Ludmiła Szwabowicz, Erika Wosińska, Janusz Golc, Jerzy Golfert, 
i Mich_!lł Lasowy oraz Adam Raczkowski i Zbigniew Graczyk. Skromny 
liczebnie skład zawodowych aktorów uzupełniony został młodymi, miej
scowymi adeptami w osobach: Zofii Głowińskiej, Lucyny Skałbanii, 
Jerzego Bandla, Mariana Pokrzyckiego, Ryszarda Słowińskiego i An
drzeja Wizy. 
Mały, siedemnasto-osobowy chór teatralny utworzono po części z ucz

niów lub studentów poznańskich szkół muzycznych, a w części z śpie
waków amatorów, zaś dziesięcio-osobowy zespół baletowy zorganizo
wano z sil półamatorskich. 
Największe trudności sprawiała organizacja zespołu orkiestralnego. 

Tym problemem zajął się dyr. J. Teresiński. Przed objęciem dyrekcji 
teatru prowadził on amatorski zespół działający przy jednym 
ze związków zawodowych. Obecnie, nie mając możności zaangażo
wania muzyków zawodowych, przyjął do zespołu bardziej utalentowa
nych członków byłej orkiestry amatorskiej, nadto kilku muzyków loka
lowych. Uzupełnił ten skład kilkoma muzykami miejscowych orkiestr 
symfonicznych, opłacanych od przedstawienia i w ten sposób stworzył 
orkiestrę poznańskiego teatru operetki. Na jej czele stanęli: Jan Tere
siński i absolwent P.W.S.M. w Poznaniu z klasy dyrygentury W. Bier
diajewa - Roman Jankowiak. 
Równocześnie z organizacją poszczególnych zespołów dla nowej sceny 

rozpoczęły się także przygotowania do wystawienia pierwszej premiery. 
W rekordowo krótkim czasie, bo w ciągu niespełna sześciu tygodni przy
gotowania te zostały ukończone i w dciu 2P V J 956, r Operetka Poznań
ska zainaugurowała swą planową działalność premierą operetki Pawła 
Abrahama, napisaną do libretta A. Grunwalda i F. Lohnera-Bedy -
,.Wiktoria i j ~j lim.:ar''.-
Pierwszą premierę tego teatru przygotowali: muzycznie - dyrygent 

Opery Poznańskiej Zygmunt Wojciechowski, reżysersko - już z urzę
du - Zbigniew Szczerbowski. Scenografię do „Wiktorii" projektował 
Zbigniew Szpingier. Skromne ewolucje taneczne opracował sprowadzony 
do Poznania nestor polskich choreografów Józef Ciesielski. Organizacją 
i przygotowaniem chóru zajął się miejscowy dyrygent chórów amator
skich Tomasz Droszcz. 

Dyrygenci: Roman Jankowiak i Jan Teresiński. 
Obsada: Cunlight - Adam Raczkowski, Wiktoria - Lucyna Skałba

nia, Irena Szulc-Kruk; hr. Ferry - Jerzy Golfert; O Lia San - Zofia 
Głowińska, Erika Wosińska, Riquette - Izabela Ferency, Ludmiła Szwa
bowicz; Koltay - Michał Lasowy, Andrzej Wiza; Janczi - Janusz q.olc; 
Porkerty - Zbigniew Szczerbowski; Bonza - Marian Pokrzycki; Ko
zak - Zbigniew Graczyk; James - Jerzy Bandel; Sekretarz ambasa
dy - Ryszard Słowiński. 
Chociaż pierwsza premiera miała pewne cechy sceny półamatorskiej -

dotyczy to głównie chóru, baletu i orkiestry - przyjęta została jednak 
w środowisku przychylnie. I to zarówno przez społeczeństwo żądne wi
dowisk muzycznych lżejszego typu jak i przez krytyków muzycznych. 

Recenzent „Gazety Poznańskiej" (26 V 1956) Czesław Sikorski tak pi
sał o tym przedstawieniu: ,,( ... ) Chociaż przedstawienia nie można jeszcze 
nazwać doskonałym, co jest zupełnie zrozumiałe z uwagi na brak stażu 
zespołu, jednak ogólny poziom artystyczny przedstawienia należy oce
nić dodatnio." W dalszej części recenzji sprawozdawca podkreślił wa
lory wykonawcze solistów ,,( ... ) Obydwie pary wodewilistów są napraw
dę świetne. Jedną tworzą Erika Wosińska w roli O Lia San, wraz z Je
rzym Golfertem odtwarzającym postać hrabiego Ferry. Golfert jest 
urodzonym aktorem operetkowym. Zarówno pod względem wokalnym 
jak i w grze aktorskiej, wysuwa się on na czoło zespołu ... )" Zwrócił 
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także uwagę na usterki muzyczne widowiska, spowodowane ~łówn;e 
niedomogami zespołu orkiestralnego. Zasugerował nadto zaangazowame 
do teatru kierownika artystycz~ego ora~ _zastąpieni~ do~ychczas~wego 
składu orkiestralnego muzykami wykwahfikowanymi, związanymi eta-
towo z tą młodą sceną. . . , 

Operetka Abrahama utrzymała się y,, programie ~ego te~tru. - z krot
ką dwutygodniową przerwą - do pierwszych dm paździermka 1~56 r. 
Je;zcze przed zdjęciem „Wiktorii" z afisza .w~szli na scenę _mło?zi po~ 
znańscy aktorzy: Jerzy Łodziński jako Jańczi, i Ryszard Słoy,,iński. w roh 
hr Ferry oraz dwaj nowo zaangażowani aktorzy - Ludwik TroJanow
skl i Ka;imierz Tomsza w roli burmistrza Porkerty. 

III 

SEZON ARTYSTYCZNY 1956/57 

Drugi sezon zainaugur~w~a Operetka _Pozn~s~~ w dniu 4 X 1956 r . 
premierowym przedstawiemem „Wesoł~J Wdó.wki'.'.. . E.hm~i§iki '.(:ebąra, 
napisanej do libretta W. Leona i L. Stema w polskim przekładzie Jana 
Rzeckiego. 
Młodziutki teatr poznański posiadał następujący skład: 

Kierownictwo: dyrektor Jan Teresiński. 
Zespól artystyczny: scenograf: Stefan f anasik, choreo.~raf_: Józef Cie

sielski, dyrygenci: Roman Jankowiak, Jan Teresmski i Zygmunt 
Wojciechowski, kierownik chóru: Tomasz Droszcz. 

Soliści: Izabela Ferency, Zofia Głowińska, Wanda Jakubo":'ska, Józefa 
Oleńska, Lucyna Skałbania, Irena Szulc-Kruk, Ludmiła Szwabo
wicz Erika Wosińska, Janusz Golc, Jerzy Golfert, Adam Grusz
czyń~ki, Zdzisław Kaczko~ski, Antoni K1;1~zo:owski: Wacław Kę;
dziora Włodzimierz Kubasik, Jerzy Łodzmski, Marian Pokrzycki, 
Adam' Raczkowski, Kazimierz Tomsza, Ludwik Trojanowski i An-
drzej Wiza. · 

ChÓr liczył 19 osób, b:ilet - 12 osób: a. orkiestra -;--- 20 os~?,· . . 
Twórcami poznańskiego przedstawiema „WesołeJ wdówki byli. kie

rownictwo muzyczne: Zygmunt Wojciechowski, reżyseria: Danuta ~o
stalik-Baduszkowa, scenografia: St_efan Janasik, ~hor~~graf: Józef Ci~
sielski, dyrygenci: Roman Jankowiak, Jan Teresiński i Zygmunt Wo1-
ciechowski kierownik chóru: Tomasz Droszcz. . 

Obsada: 'baron Zeta - Antoni Kaczorowski, Adam Raczk~wski; Vya
lentyna - Ludmiła Szwabowicz, Erika Wosiński:; hr. Damło Damło
wicz - Janusz Golc, Jerzy Golfert; Hanna Gla_van - Vyanda Jaku!Jow
ska, Lucyna Skałbania, Irena Szulc-Kruk; ~all?-11 de ~osillo~ - Zdzisław 
Kaczkowski, Włodzimierz Kubasik, AndrzeJ Wiza; wicE;hrabia Cascada -
Marian Pokrzycki, Ryszard Słowiński; Raoul ~e St. Brioche - Je:zy Ło
dziński; Bogdanowicz - Adam Gruszczyński;. Sylwi~na - z_ofia Gło
wińska, Lucyna Skałbania; Kromow - Lud.wik TroJanow~ki, Olga -
Izabela Ferency; Priczicz - Wacław Kędziora; Praskowia - Józefa 
Oleńska· Negus - Kazimierz Tomsza. 

Przed~tawienie „Wesołej wdówki" ocenione zostało przez krytykę pra
sową i publiczność jako zdecydowany sukces artystyczny ~łodego ze
społu. Wprawdzie sukces ten oceniony został z zastos?wamem kryte
riów dostosowanych do możliwości artystycznych młodeJ sc~ny m?zycz
nej. Recenzent „Gazety Poznańskiej" (13--:-14 X 1956) C~. Sikorski oma
wiając premierowe przedstawienie operetki Leh:i,ra ~cenił bardzo wysoko 
reżyserię D. Baduszkowej, scenografię St. Janasika i muzyczny nerw d_y
rygenta z. Wojciechowskiego, a z zespołu solistów przede wszystkim 
parę głównych amantów: W. Jakubowską i J. G<_>lferta .. Zaś spra_'NOZ?a~ 
nie swe zakończył takim zdaniem: ,,( ... ) ReasumuJąc mozemy powiedzieć. 
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chociaż pr~mie~a .. ~.ęsołej _wdówki" nie była jeszcze doskonałością arty
st~czną, . memmej Jednak Jest ona dowodem, że nowy teatr poznański 
dązy konse~wentnie do c?raz wyższego poziomu artystycznego." 

?'~dówka ut~zymała się w repertuarze Teatru przez przeciąg pięciu 
miesięcy, ?J czasie k~óryc~ ~ano 165 przedstawień. Zeszła z afisza w pełni 
powodz~ma, ust~puJąc mieJsca następnej premierze. 
Trzecią pozycJą r_epertuarową tego teatru była uKrysia leśniczanka" 

J,erz~go ~arn.2...,.wg l:bretta Bernharda Buchbindera w adaptacji B. Da
nowicza i J. MikołaJczaka. 

Przedstaw_ieni~, któr~go premiera odbyła się w -dniu. .llLlll 1957 L 
. prz!~oto~ah: kier?wn~ctw_o muzycznE:: Zygmunt Wojciechowski, reży
seria. ~it?ld ~dzitowieck!, scenografia: Stefan Janasik, choreografia: 
Józef Ciesielski, dyrygenci: Roman Jankowiak Stanisław Renz i Zy
gmu1;t Wojciechowski - chór przygotował Tom'.asz Droszcz. 

Obsada: cesarz Józef II - Janusz Golc, Andrzej Wiza; Krysia - Wanda 
Jakubowska,. Lucyna Skałbania, Irena Szulc-Kruk; Lange - Adam 
Gru~zczyński, Wacław Kędziora, Kazimierz Tomsza; hr. Sternfeld -
Marian Pokrzycki,. Ryszard Słowiński; hr. Józefina - Izabela Ferency, 
L~dm~~a Szwabow1cz; Walperl - Włodzimierz Kubasik, Jerzy Łodziń
sk~; Foldess! --: Jerzy_ Golfert, Zd_zisław Kaczkowski, Adam Gruszczyń
ski, AndrzeJ Wiz~; Mmka - Zofia Głowińska, Lucyna Skałbania; von 
Loeben - Antom Kaczorowski, Adam Raczkowski; baronówna Other
grafen - Józefa Oleńska, Maria żarecka; Kamerdyner - Włodzimierz 
Kubasik, Ludwik Trojanowski. 

,,Krysia leśniczanka" n!e zdobyła ·sobie sympatii krytyki muzycznej. 
Sp_rawozdawca „Głosu ~1elk?polskiego (IV 1957) Kazimierz Nowowiej
ski w t~n sposób oce~uł pohty~ę repertuarową Operetki Poznańskiej: 
„Dyrek~J~ Pańs~v.;oweJ OJ?eret~i w Poznaniu popełniła błąd taktyczny 
wystaW1aJą~ naJp1e~w ... ~iktonę" fbrahama, potem „Wesołą wdówkę" 
Le~ar~, a JB:ko naJśw1ezszą premierę „Krysię Leśniczankę". Należało 
~mienić kol~Jność tych utworów, z których ostatni budzi sporo zastrze
z.eń. __ ( ... ) BaJeczce Jerzego J~rno o „Krysi Leśniczance" brak ciekawszej 
akcJ~,. która by potoczył~, się wartkim tempem, brak oryginalnych sy
~uac~i dramatycznych ( ... ) .. Spraw<?zdanie. swe zakończył autor następu
Jąco. •:?peretko! ~apom!łiJ JaknaJprędzeJ o kawałach „z siwą brodą" 
Zl;lmkn~J co rychleJ ?rzwi od lamusa i wystaw jakąś współczesną kome
d!ę, z Jazz~m, _szaleJącymi saksofonami i długim szeregiem zgrabnych 
~irl ~-. ~oze się choć raz odbędzie bez starożytnych hrabin, baronów 
i księzmczek czardaszowych." · 

Cz. Sikorski w „Gazecie Poznańskiej" (6--7 IV 1957) tak ocenił wy
b_~,r nowej poz~cji repertuarowej tego teatru: ,,( ... ) Wystawienie „Kry
si po „WesołeJ Wdówce" Lehara oznacza wyraźne obniżenie ambicji 
repertuarowych Poznańskiej Operetki. ( ... )" 

W sumie przed~tawienie oceniono raczej ujemnie. Do pozytwynych 
cech spektaklu zahc~one zo~tało polepszenie brzmienia orkiestry i chóru, 
nat~miast n~gatywme oceniono prozowe i wokalne możliwości solistów. 

Nie. tylko Jedna~ ~śród _krytyków muzycznych „Krysia" nie wzbudziła 
entuzJazmu. 1:akze i_pubhczność przyjęła tę operetkę znacznie chłodniej 
O? I?Oprze~nieJ premiery, czego dowodęm tylko 112 przedstawień w prze
ciwieństwie do 165 spektakli „Wesołej wdówki." 

IV 
SEZON ARTYSTYCZNY 1957/58 

Trzeci sezon artystyczny rozpoczął: się pod zmienionym kierownictwem 
te~tru. Odszedł dotychczasowy dyrektor Jan Teresiński, a jego miejsce 
zaJął Zygmunt Wojciechowski, skupiając w swych rękach dwie funkcje: 
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dyrektora i kierownika artystycznego. · W zespole artystycznym zaszły 
także zmiany kadrowe. Odeszli z teatru: kierownik chóru Tomasz 
Droszcz, a z solistów: Izabela Ferency, Antoni Kaczorowski i Ryszard 
Słowiński. Przybyli: tenor - Witold Ermow i solista baletu - Jerzy 
Kersten. 

Chór liczył teraz 20 śpiewaków, balet - 12 osób, a zespół orkie
stralny - 20 muzyków. 

Nowy sezon otwartó premierowym przedstawieniem operetki l.m!:L 
Kalroaua - ,Hrabina Marica" wystawionej w dniu 28 lX 19.57. L we
dług libretta J. Brammera i A. Grunwalda w polskim tłumaczeniu 
Andrzeja Własta. 

Widowisko przygotowali: muzycznie - Zygmunt Wojciechowski, re
żysersko - Danuta Dostalik-Baduszkowa; w scenografii Stefana Jana
sika i choreograficznych układach Stanisławy Stanisławskiej. Dyry
genci: Roman Jankowiak, Stanisław Renz i Zygmunt Wojciechowski. 
Kierownik chóru: Roman Jankowiak. , 

Obsada: Hrabina Marica - Wanda Jakubowska, Lucyna Skałbania, 
Irena Szulc-Kruk; ks. Maurycy - Marian Pokrzycki, Adam Racz
kowski; baron Kalman żupan - Janusz Golc, Jerzy Łodziński; hr. Tas
siło Enrody-Wittenberg Witold Ermow, Jerzy Golfert, Andrzej 
Wiza; Liza - Zofia Głowińska, Jadwiga Kurzewska, Ludmiła Szwa
bowicz; Liebenberg - Włodzimierz Kubasik, Marian Pokrzycki; ks. 
Cuddenstein - Irena Jasińska-Detkowska, Józefa Oleńska; Peniżek -
Kazimierz Tomsza, Ludwik Trojanowski; Czeko - Adam Gruszczyński, 
Wacław Kędziora; Berka - Jerzy Bandel, Jerzy Łodziński; Mina -
Jadwiga Kurzewska, Lucyna Skałbania. 

Tym razem odniesiono pełny sukces. Prasa zamieściła niezmiernie 
pochlebne recenzje z premiery, w których podkreślano staranne przy
gotowanie muzyczne spektaklu, świeżość pomysłów reżyserskich, cie
kawą oprawę sceniczną wraz z interesującymi kostiumami, szczególnie 
kobiecymi. Wiele sympatii recenzentów zyskali także soliści, zwłaszcza 
W. Jakubowska, L. Skałbania, L. Szwabowicz, J. Golc, J. Golfert. 
M. Pokrzycki i K. Tomsza. Dodajmy, że po raz pierwszy uwagę kryty
ków zwrócił wtedy zespół baletowy Operetki Poznańskiej w tańcach 
układu St. Stanisławskiej, zespół, który w niedalekiej przyszłości miał 
się stać przysłowiowym oczkiem w głowie tego teatru. 

Sprawozdawca „Gazety Poznańskiej" (2 X 1957 Al. Podlaski pisał 
na ten temat: ,,( ... ) Prawdziwych jednakże rumieńców nadał operetce 
balet. Stanisława Stanisławska wykorzystała wszystkie możliwe atuty 
dobrego baletu na operetkowej scenie. To jest zrobione naprawdę 
z talentem. Cały zespół łącznie z chórem umie ożywiać scenę, dzięki 
czemu widowisko, potraktowane w sposób nieco rewiowy, jest żywe 
i pełne dynamiki. Sam układ tańców zaliczyć należy do · bardzo pomy
słowych i świeżych ( ... )" 

Podobnego zdania była także i publiczność, która przez okres pół 
roku wypełniała widownię poznańskiego teatru operetkowego. W tym 
czasie dano w sumie 184 przedstawienia „Hrabiny Maricy". 
Drugą premierą wystawioną w omawianym sezonie była „Kraina. 

„Uśmie<:;41.L'.. Franciszka Lehara z librettem L. Herzera i F. Lćihnera 
w przekładzie polskim M. Fontany. 

Wystawiono ją w dniu 29 III 1958 r . Spektakl przygotowali: kiero
wnictwo muzyczne: "Z"ygmunl WoJciecliowski, reżyseria: Włodzimierz 
Kwaskowski, scenografia: Stefan Janasik, choreografia: Stanisława Sta
nisławska, dyrygenci: Roman Jankowiak, Stanisław Renz, Zygmunt 
Wojciechowski, kierownik chóru: Roman Jankowiak. 

Obsada: hr. Lichtenfels - Włodzimierz Kubasik, Adam Raczkowski; 
Liza - Wanda Jakubowska, Jadwiga Kurzewska, Lucyna Skałbania, 
Irena Szulc-Kruk; hr. von Pottenstein - Janusz Golc, Jerzy Golfert, 
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Jerzy Lodziński; oficer - Adam Gruszczyński, Władysław Kędziora• 
Lora - Jó'!-efa Oleńska; ~okaj - ~erz~ Ban~el; kś. Su Czong - Witold 
Ei:mow, Witold_ Luczyńsk1, AndrzeJ Wiza; M1 - Zofia Głowińska, Lud
miła Szwabowie~; Czang - Adam Gruszczyński, Marian Pokrzycki 
Włady~ław Kędz10ra; Eunuch - Kazimierz Tomsza Ludwik Troja~ 
nowski. ' 

. I znowu sukces a:tyst~czny młodego zespołu. Wprawdzie w recen
ZJ~ch P;,asowy~h ~ozna. się było doczytać także i pretensji pod adresem 
,,c1e1;ko „ b~zm1ąceJ. orkiestry, niezbyt szczęśliwie przeprowadzonej ak
tuah_zacJ1 h?retta, J~dnak, p~zytrwne ~artości górowały nad niedostat
kami. Do nich nalezały: sw1etme zaśpiewana przez w. Ermowa partia 
Su Czonga, ~oskonale aktorsko reprezentująca się para wodewilistów: 
L. Szw~bow1cz - L. Golfert, udane dekoracje St. Janasika i przede 
wszystkim coraz doskonalej brzmiący chór. 

Spra_wozoa_wca. muzyczny „Gazety Poznańskiej" (12-13 IV 1958) 
Cz. S1korsk1 _pisał _o. ch_órze w ,,~rainie Uśmiechu" następująco: 
,,( ... )<;:~ór w mczy1!1 JUZ. me przypomma amatorskiego zespołu z „Wi
ktoru . Po zaangazowamu szeregu absolwentów i uczniów poznańskich 
~zkół muzycznych ch?r zyskał pełne, soczyste brzmienie. Zachowana 
J~st prz~ tym I?roporcJa w poszczególnych głosach. Jest to także zasługą 
k1erown1ka c1?-oru - Romana Jankowiaka. Dodać przy tym należy. że 
poza zaletami czysto wokalnymi chór posiada jeszcze szereg innych 
waloró~; a ~i~c m~?dość, zacięci~ aktorskie itd. ( ... )" 

„Kra_ma Usm1echu utrzymał~ się w repertuarze poznańskiego teatru 
?O konca sezonu: Zeszła. z afisza po 103 przedstawieniach, w pełni 
Jeszcze _pow~dzema ~ związku z zakończeniem sezonu teatralnego. 

DodaJmy Je~na~, ze w okresie trwania XXVII Międzynarodowych 
Tar~ów Poznansk1ch wprowadzono na okres jednego tvgodnia ,Hrabinę 
Maricę" Lehar.a. Wprowadzenie tej inowacji w teatrze 'nie posi~dającym 
magazynu słuzącego ~o przechOWYV:7:mia dekoracji scenicznych spowo
dowane było tylko ?ązemem dyrek~J1 do uatrakcyjnienia pobytu cudzo
ziemcom przebywaJącym w okresie Targów w grodzie Przemysława. 

V 
SEZON ARTYSTYq:NY 1958/59 

Koniec m!nonego s_ezonu ~ przerwa wakacyjna była okresem, w któ
rym nastąpiły powazne zmiany personalne w kierownictwie i zespole 
artystycznym_ _Operetki_ Poznańsk~ej. Dotychczasowy dyrektor teatru 
Zygm1;1nt W0Jc1echowsk1, który w llstopadzie 1957 r. obchodził jubileusz 
50-lecia pracy artystycznej, przeszedł z końcem sezonu na zasłużony 
odpoczynek. Nowym dyrektorem mianowany został Henryk Duczmal 
a na stanowisko kierownkia artystycznego powołano dotychczasoweg~ 
dyrygenta tego teatru Stanisława Renza. 

Na zasłużoną w pełni ~m~ryt~rę przeszedł także dotychczasowy eta
to~y ~~oreograf Jozef C1es1elsk1. Odtąd też stałym choreo~rafem poz
nansk1eJ sceny op~retkowej została niezastąpiona Stanisława Stani
słav.:sk:i-, Z poczat~1em nowego sezonu obowiązki chórmistrza przejął 
Kaz1m1erz Antkowiak. 

N~wy. kierownik artystyczny St. Renz, muzykolog z ukończonymi 
stud1am1 u Adolfa Chybińskiego, a zarazem dyplomowany dyrygent 
~ klasy Waleriana Bierdiajewa w poznańskiej P. W. S. M. pianista 
1 kompozvtor z zapałem zabrał się do dalszego udoskonalenia zespołów 
Z~spół solist~w powiększył na początku sezonu o trzy osoby: Hankę 
!31elankę, Zofię K1;1lesz~nkę (pracowała w Poznaniu tylko do 31 I 1959 r.) 
1 Aleksandra GaJdeck1ego. W ciągu sezonu zaangażował jeszcze Adę 
Jarysz i Jana Rowińskiego. 
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Chór powiększony został do 30 osób, balet rozrósł się do 20 tance
rek i tancerzy, a CQ najważniejsze - powiększono wreszcie zespół 
orkiestralny do 35 muzyków. 
Przerwę wakacyjną wykorzystała nowa dyrekcja na przebudowę 

widowni, sceny i orkiestronu. Dzięki dokonanym przeróbkom widownia 
otrzymała dodatkowo 42 miejsca i liczyła teraz 593 miejsca. Scena 
została powiększona przez dobudowanie proscenium z t. zw. wybie
gami, a przeróbka orkiestronu pozwoliła odtąd pomieścić w nim 35 
muzyków. 

Otwarcie czwartego sezonu nastąpiło w dniu _ao .IX 1958 r . premierą 
operetki Pawła Abrahl.łmi! 11I}al Jlll a •o " do libretta A. Griin-

. walda w polskim przekładzie L. Becka i M. Slaskiego. 
Tym razem kierownictwo muzyczne przejął nowy kierownik arty

styczny teatru - Stanisław Renz, który wzbogacił widowisko Abra
hama własną suitą baletową, opartą na rytmach jazzowych. Spektakl 
reżyserowała Danuta Dostalik-Baduszkowa. Projekty scenograficzne 
opracował Stefan Janasik, choreografię - Stanisława Stanisławska, 
a chór przygotował Roman Jankowiak. Dyrygenci: Roman Jankowiak 
i Stanisław Renz. A oto odtwórcy przedstawienia: markiz de Faublas -
Witold Ermow, Adam Raczkowski, Andrzej Wiza; Madeleine - Wanda 
Jakubowska, Jadwiga Kurzewska, Lucyna Skałbania, Irena Szulc-Kruk; 
Daisy Parker - Hanka Bielanka, Zofia Głowińska, Jadwiga Kurzewska, 
Ludmiła Szwabowicz; Mustafa Bej - Janusz Golc, Jerzy Golfert, 
Jerzy Lodziński; Formant - Janusz Golc, Włodzimierz Kubasik; Tan
golita - Zofia Kuleszanka, Jadwiga Kurzewska, Maria Tomaszewska, 
Urszula Ziemska; Pomerol - Adam Gruszczyński, Włodzimierz Kuba- . 
sik; Rene - Marian Pokrzycki; Jerzy Lodziński; Archibald - Kazi
mierz Tomsza, Wacław Kędziora. 

Przedstawienie „Balu w Savoyu" było największym osiągnięciem 
w całej dotychczasowej działalności Operetki Poznańskiej. Krytycy 
i . publiczność zachwycona była pomysłową reżyserią przedstawienia, 
ciekawymi, chociaż nieco „przesłodzonymi" w II akcie, dekoracjami 
i przyciągającymi wzrok barwnymi kostiumami. Wszyscy też zgodnie 
podkreślali pełne nareszcie brzmienie zespołu orkiestralnego, zwięk
szonego i dzięki temu też nie uzupełnianego fortepianem. 

Coraz większe też zainteresowanie począł budzić zespół baletowy, 
w którym na plan pierwszy wysunęli się:- R. Folbrycht i Z. Dziurla. 

Sprawozdanie „Gazety Poznańskiej" (4--5 X 1958) A. Proliński pisał: 
,,( ... ) Tryumfatorką wieczoru była bez wątpienia Wanda Jakubowska. 
Aktorka ta w roli Madeleine miała wiele uroku. Umiar, duża kultura, 
inteligencja i swobodny taniec - to przekonywujące atuty Jaku
bowskiej. Dobrym głosowo, ale słabszym aktorsko amantem był jej 
partner Witold Ermow, który przy całej powściągliwości scenicznych 
gestów nie zawsze swobodnie czuł się w roli markiza Arystyda 
de Faublas.· 

Dr J. Młodziejewski w recenzji z „Balu w Savoy'u umieszczonej 
w Expressie Poznańskim z dnia 14 X 1958 r. wysoko ocenia grę Jerzego 
Golferta pisząc: ,,Jerzy Golfert (jako wesoły Turek) tryumfował na 
czele męskiego zespołu. Uśmiech, temperament, taniec, ewolucje były 
w najlepszym gatunku." 

Bardzo trafnie, a przy tym w miarę dowcipnie ocenił premierę po
znańskiego przedstawienia „Balu w Savoyu" M. Boruta w recenzji 
zamieszczonej w „Słowie Powszechnym" (13 XI 1958). Napisał w niej: 
,,( ... ) Powiedzmy od razu, że ten niewątpliwy i pierwszy sukces Ope
retki Poznańskiej posiada dwie wady. Po pierwsze, aż za dużo w nim 
nasadzono efektów, a po drugie - dotąd można uwierzyć, że muzyka 
Abrahama z ostatnich dni r. 1932 to współczesność", dokąd nie usłyszy 
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si~ do~omponowanej suity ?~letowej o charakterze jazzowym. Poza tym 
me wiemy .k?mu tu '_Vłas~iw_ie przyznać palmę pierwszeństwa, czy 
coraz bardzieJ wysuwaJąceJ · się na czoło naszych reżyserów Danucie 
Dostalik-Baduszkowej, czy scenografii Stefana Janasika. Pierwsza 
zręcznie ujęła cały spektakl z całą ruchliwością i wszelkimi efektami 
kabaretu, mając przy tym do dyspozycji w zupełności zadowalający 
na poziomie „girls" balet. S. Stanisławskiej. Janasik zaś stworzył n~ 
tak małej scenie istny majstersztyk scenograficzny. St. Renz starannie 
opracował stronę muzyczną, a dzięki przebudowie kanału orkiestro
wego uzyskano o wiele lepsze brzmienie. ( ... ) Jeżeli przedstawienie to 
ma w sobie dużo z wielkiej „bomby", to jest ono jednak z talentem 
i wysoce estetycznie skonstruowane." 

,,Bal w Savoyu" był rzeczywiście pierwszym, pełnym sukcesem arty
sty~znym Operetk~ Poznańskie~, ocenionym już bez stosowania ulgo
weJ taryfy kr_yt_enów, ocen .. Osiągnął też rekordową do tej pory ilość 
204 przedstawien. Ilośc tę miała przekroczyć dopiero w r. 1964 operetka 
St. Renza - ,,Dziękuję ci Ewo" z 253 spektaklami. 
Siódmą z rzędu poznańską premierą operetkową była ...,-Zemsta Jlie.:. 

toperza" Jana Strał:!ssa z polskim librettem Juliana Tuwima, opracowa
nym wg xrenbac'a i Halevy'a, wystawiona w dniu 30 V 1959 r. 

Twórcami poznańskiego przedstawienia „Zemsty" byli: kierownictwo 
muzyczne: Stanisław Renz, reżyseria: Kazimierz Dembowski· scenogra
fia: _Zbigniew Kaja., ~horeografia: . Stanisława Stanisławska: przygoto
wanie chóru: Kazimierz Antkowiak. Dyrygenci: Roman Jankowiak 
i Stanisław Renz. 

Obs_ada widowiska: Eisenstein - Jerzy Golfert, Zdzisław Kaczkowski; 
Rozalinda - Wanda Jakubowska, Lucyna Skałbania Irena Szulc-Kruk· 
Frank - Marian J.:'okrzrcki, Adam Raczkowski; dr Falke - Janus~ 
G~lc, Zy,gmunt Mar1a~ski; dr Blind - Adam Gruszczyński, Jan Rowiń
s~i;_ Alfred - . Zdzisław Kaczkowski, Włodzimierz Kubasik; książe 
Gigi - Hanka Bielanka, Tadeusz Dobrowolski, Jerzy Łodziński; Adela -
Ada Jarysz, Krystyna Szydłowska; Ida - Jadwiga Kurzewska, Maria 
Tomaszewska; Frosz - Aleksander Gajdecki Kazimierz Tomsza· Grel-
linger - Józefa Oleńska. ' ' 
Żadna ~ dotychczas wystawionych na tej scenie operetek nie wywo

łała tyle i tak sprzecznych ze sobą ocen krytyki muzycznej co właśnie 
,,Zemsta nietoperza". Różnice dzielące 6ceny poszc;zególnych sprawo
zdawców były wprost krańcowe. Najsurowszy i najbardziej bezwzględny 
sąd wyd_ał, bezkomp_romisowy w wypowiedziach, poznański recenzent 
„Tygodnika Zachodniego" (1 VIII 1958) Norbert Karaśkiewicz. Już sam 
tytuł artykułu: ,,Jeszcze raz contra operetka" określał wyraźnie sto
sunek ~utora ~o _tea~ru operetki. We wstępnej części swej wypowiedzi 
starał się Karaskiewicz przekonać czytelników o konieczności likwidacji 
~eatrów ~peretkowych w Polsce uzasadniając swe stanowisko złym -
Jego zda!1i.em - wpływem przedstawień operetkowych na społeczeństwo. 
W drugieJ części artykułu przedstawił swój sąd o premierze Zemstv 
nietoperza". Pisał więc: ,,( ... ) Oglądałem ostatnio Zemstę niet~perza" 
Straussa, której wystawienie wymaga dobrych śpie'~aków. Takimi nie
stety. Poznań~ka_ 0pE:retka dysponuje w znikomej ilości. W premie
~oweJ obsadzie Jedynie Ada Jarysz w roli Adeli wykazała się ładnym 
1 wyszkolonym głosem połączonym z dużymi zdolnościami aktorskimi. 
V?"anda Jakubowska jako Rozalinda śpiewała niepewnie, emisja była 
niewyrównana, co decydowało o rwaniu się frazy. Dobra aktorsko Jaku
bowska pot~aktowała jednak postać Rozalindy zbyt kameralnie,( ... ) 
Wobec powyzszych br~ków, sytuacji nie ~atuje ~ównież starannie przy
got_ow~na pr~ez Stanisława Renza orkiestra i prosta, funkcjonalnie 
świetnie rozwiązana przez Zbigniewa Kaję scenografia. ( ... )" 
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Jeżeli dodamy do tego bardzo ujemną ocenę wstawek baletowych, 
którą kończy autor swą recenzję, wtedy będziemy mieli ogólny obraz 
bezkompromisowo sformułowanej ujemnej oceny przedstawienia „Zem
sty nietoperza". 
. Pozostali krytycy wyrazili jednak inny pogląd o tym przedstawieniu. 

Wprawdzie i oni znaleźli w spektaklu szereg usterek, jednak w ogólnej 
ocenie użnali premierę za udaną. 

Sprawozdawca „Gazety Poznańskiej" (2 VI 1959) Tadeusz Rzadkowski 
w.e wstępnej części swego sprawozdania pisał: ,,Bal w Savoy'u" Abra
hama doczekał się ponad 200 przedstawień. Myślę, że wystawiona 
w ubiegłą sobotę „Zemsta nietoperza" tę liczbę znacznie przekroczy, 
chociażby dlatego, że jakościowo przewyższa poprzednią inscenizację. 
Tak, Operetka Poznańska czyni poważne postępy, nie tylko pod wzglę
dem ilości przedstawień. ( ... ) O balecie, na którego . gromy rzucał -
przemiły skądinąd - N. Karaśkiewicz, Rzadkowski napisał: ,,( ... ) Drugi 
.akt „Nietoperza" wypełniony jest prawie wyłącznie baletem. Stanisława 
Stanisławska z dużym rozmachem przygotowała część choreograficzną 
i- tańce w jej układzie wypadły żywo, dynamicznie w czym duża zasługa 
Stefanii Nowak i Zenona Dziurli, którzy wyróżniali się dużą swobodą 
i temperamentem. ( ... )'' 

W przeciwieństwie do sprawozdawcy muzycznego „Tygodnika Za
chodniego", który ze wszystkich układów tanecznych w „Zemście nie
top.erza" jedynie polkę uznał tańcem dobrze opracowanym, Kazimierz 
Nowowiejski w „Głosie Wielkopolskim (11 VI 1959) napisał:" ( ... ) Pole
czka była już nazbyt wulgarna - w samej koncepcji. ( .... )" Tenże sam 
sprawozdawca zgodził się jednak w pełni z Karaśkiewiczem co do 
walorów wokalno-aktorskich Ady Jarysz. Natomiast zgoła inaczej 
ocenił on grę W. Jakubowskiej i J. Golferta. O pierwszej napisał, że 
jest ona „od dawna ulubienicą publiczności poznańskiej," i że mając 
wybitny talent muzyczny winna się stać chlubą scen operowych i estrad 
koncertowych. Golfertowi zaś wyraził uznanie za „inteligentne ujęcie 
obszernej roli Eisensteina. 

Najbardziej jednak pochlebną recenzję z premiery napisał Jerzy Mło
dziejowski w „Expresie Poznańskim (9 VI 1959). Już sam tytuł spra
wozdania: ,,"Zemsta nietoperza" - udany spektakl",, zapowiadał pozy
tywną ocenę widowiska. Resztę dopowiedział autor - notabene kom
pozytor i dyrygent - w recenzji. Winszował więc Renzowi starannego 
i muzycznie dobrze przygotowanego spektaklu oraz pogratulował mu 
z powodu wynalezienia świetnej Adeli w osobie debiutującej dopiero 
na scenie A. Jarysz. Chór operetkowy dysponował - jego zdaniem -
tak dobrymi głosami, że nie sposób mu niczego ujemnego zarzucić. 
O W. Jakubowskiej wyraził zdanie, że aktorsko była jak zawsze cza
rująca, a wokalnie wprost znakomita. Dodał nadto, że „Jerzy Golfert 
miał wspaniały wieczór tak wokalnie jak aktorsko. Znalazł najbar
dziej dla siebie odpowiednią rolę i lśnił wszelkimi odcieniami blasku". 
. On też podkreślił w swym sprawozdaniu z wieczoru walory aktorskie 

nowo przyjętego w tym czasie do poznańskiego teatru śpiewaka-aktora 
charakterystycznego - Jana Rowińskiego, który od premiery „Zemsty 
nietoperza" stać się miał jednym z filarów zespołu solistów tej sceny. 
Porównując wypowiedzi poszczególnych sprawozdawców prasowych, 

tak różne, a nawet z gruntu sprzeczne ze sobą w ocenie widowiska 
lub tylko jego elementów, musimy przyznać, że krytyka tym razem 
nie pomogła, a przynajmniej niewiele · pomogła zespołowi w szukaniu 
:środków i dróg prowadzących do osiągania coraz wyższego poziomu 
artystycznego. 

„Zemsta nietoperza" utrzymała się w repertuarze poznańskiej sceny 
operetkowej do połowy grudnia 1959 r. z ogólną liczbą 133 przedstawień. 
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VI 

SEZON ARTYSTYCZNY 1959/60 

Kolejny, piąty sezon Operetki Poznańskiej rozpoczął się pod rządami 
niezmienionego kierownictwa. Nastąpiły jednak większe zmiany w ze
spole artystycznym, z którego w czasie lub pod koniec sezonu odeszli: 
Zofia Kuleszanka, Ludmiła Szwabowicz, Witold Ermow i Andrzej Wiza. 

Mimo to zespół ten nie zmniejszył się lecz nawet rozrósł się ilościowo 
dzięki zaangażowaniu nowych solistów w osobach: Barbary Biskup
skiej, Janiny Rozpędowskiej, Krystyny Szydłowskiej, Aliny Zielewicz, 
Jana Adamczyka, Zdzisława Kaczkowskiego i Zygmunta Mariańskiego. 

Chór i orkiestra utrzymały się w dotychczasowym składzie liczebnym, 
a zespół baletowy wzrósł do 25 osób. 

Przerwa wakacyjna wykorzystana została w celu polepszenia - bar
dzo złych dotąd - sanitarnych warunków pracy zespołu; zainstalowano 
bowiem nareszcie ciepłą wodę w garderobach oraz prysznice. Nadto 
udoskonalono także urządzenia t,echniczne wyposażenia scenicznego. 

Przez pierwsze miesiące nowego sezonu utrzymywała się nadal w re
pertuarze poznańskiej sceny muzycznej „Zemsta Nietoperza", którą od 
dnia 16 XII zastąpiła operetka ~a Burkharda - ,,Fajerwerk". 

Przedstawienie to przygotowane zostało w następującym slcładzie 
osobowym: kierownictwo muzyczne: Stanisław Renz, który uatrakcyjnił 
to widowisko rozbudowaną sceną baletową własnej kompozycji; reży
seria: Danuta Dostalik-Baduszkowa, i Janusz Golc; choreografia: Stani
sława Stanisławska; scenografia: Zbigniew Kaja, dyrygenci: Roman 
Jankowiak i Stanisław Renz, chór przygotował Kazimierz Antkowiak. 

Obsada: Obolski - Janusz Golc, Jerzy Golfert, Zdzisław Kaczkowski; 
Iduna - Hanka Bielanka, Wanda Jakubowska, Irena Szulc-Kruk; 
Albert - Aleksander Gajdecki, Kazimierz Tomsza; Jadwiga - Józefa 
Oleńska, Lucyna Skałbania; Anna - Ada Jarysz, Krystyna Szydłowska; 
Fryc - Zygmunt Mariański, Marian Pokrzycki; Berta - Zofia Gło
wińska, Alina Zielewicz; Gustaw - Włodzimierz Kubasik, Jan Ro
wiński; Paula - Jadwiga Kurzewska, Jadwiga Rozpędowska; Henryk -
Adam Gruszczyński, Adam Raczkowski; Liza - Barbara Biskupska, 
Maria Tomaszewska; Robert - Jan Adamczyk, Marian Majewski; Ka
tarzyna - Teresa Mikołajczak, Wiesława Orlewicz; Józef - Tadeusz: 
Dobrowolski, Henryk Filipowski. 

Krytyka uznała to przedstawienie jedno~łośnie jako nowy sukces 
artystyczny realizatorów i odtwórców. Pierwszych ocenił bardzo pozy
tywnie sprawozdawca teatralny „Gazety Poznańskiej" (2-3 I 1960} 
Szczepan Gąsowski. Napisał on: ,,( ... ) A na czym polega sukces poznań
skiego teatru? Przede wszystkim na pomysłach inscenizacyjna-sceno
graficznych. Danuta Dostalik-Baduszkowa i Janusz Golc, reżyserzy 
przedstawienia zdawali sobie doskonale sprawę z librettowych non
sensów operetki, starali się więc utrzymać znaczny dystans gdy chodzi 
o tekst, wydobyć jego groteskowe akcenty, a finałowa scena z ramą 
w której pokazano całą skretyniałą familię jako charakterystyczny 
obrazek starego pokolenia cudacznych mieszczuchów, była kapitalnym 
zakończeniem całości. ( ... ) Na scenografa Zbigniewa Kaję spada także 
laur równy wymienionym wyżej twórcom spektaklu. Jego barwne 
kostiumy - oszczędne a bardzo funkcjonalne dekoracje były integralną 
częścią µdanego widowiska." 

M. Boruta w „Słowie Powszechnym" (25 I 1960) napisał o twórcach 
spektaklu w podobnie pochlebny sposób. Porównując poznański spek
takl z oglądanym przez siebie w Warszawie pisał: ,,( ... ) Przyznajmy, 
że poznański „Fajerwerk" - mimo wszystko - bardziej trafił nam do 
przekonania. Podobał się może nie ze względu na wykonawców, których 
Warszawa miała również znakomitych, ile na ogólne reżyserskie i mu-
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zyczne ujęcie oraz pewne wyp~osto:wanie lo~iki i akcj!, co w War
szawie wypadło niezbyt zrozumiale i sensownie. ( ... ) Mozna pogratulo
wać tego spektaklu wszystkim wykonawcom, __ reżysel'om ; choreo~rafce. 
Należy też pogratulować scenografii Zb: KaJi oraz S!amsławowi Ren
zowi za dobre i pieczołowite opracowanie muzyc~ne, i zr_ęczne d?kom
ponowanie szeregu fragmentów, a zwłaszcza całeJ udaneJ muzyki cyr-
kowej." . 

Wiele pochlebnych słów napisali krytycy pod adresem wykonawcó~v 
widowiska, a zwłaszcza: W. Jakubowskiej, A. Jarysz, J. Golferta, A. GaJ
deekiego i J. Rowińskiego. . 

Bardzo wiele uwagi krytyków pochłonął balet. Szczepan Gąsowski 
w wspomnianym sprawozdaniu tak J?isał o !1i!11: ,,( ... ) E':'7olu_cje cho~eo
graficzne w układzie Stanisławy StamsławskieJ prz:rczymły się w. d~zym 
stopniu do powodzenia „Fajerwerku". Sceny drugiego a~tu -;- swietne 

• połączenie elementów cyrkowej groteski, dobrej pan~omun~ i swobod
nych intermediowych ewolucji tanecznych_ - stały. się popisem p_omy
słowości choreografa i kunsztu wykonawcow. Zasłuzone brawa zbierały 
też numery takie jak „tresura lwów", ,,pantera" czy „zebra". ( ... )". 

W podobnie pochlebny sposób ocenił sce1!Y. baletowe __ poznańskiet:o 
,,Fajerwerku" M. Boruta, pisząc w cytowaneJ Już rec~nzJi: !,( ... ) TuteJ.
szy zespół baletowy zbyt dużego pojęcia o klasyce me posiada, zrobił 
za to cyrk, będący już nie _ty~ko fajerwerkiem, ~~e c:i-ł~ ,,bombą" .. A oto 
nazwiska zasłużonych sohstow: ,,żywy plakat Lidu Stachowiak -
świetny! Tresura St. Nowak trzech wspaniałych „lwów" w oso~ach 
H. Wolniewicz, L. Uryzaj i B. Gruszki - śliczna: ~- Kersten, tresuJący 
,,panterę" Ruty Arendt, to chyba sz~zytowy_ ~.uz nu!11er _pro~r~mu. 
Kiedy Jakubowska tresowała kapitalnie ,.kome ~ me_ ~iedzi~h~~f, 
już na kogo patrzeć na treserkę, czy na tak piękną JeJ „staJmę . 
Urocza była „zebra" 'w wykonaniu J. Brzeziń~kiego i F. Zurki~wicza, 
nie mówiąc już o b. efektownym „kociaku" Rózy Folbrycht. DwaJ '!klo
wni" z. Borkiewicz i J. Piechaczyk - bardzo dobrzy. Całość dowcipna, 
efektowna i pełna . wdzięku. (.,.)" . . 

Podobnego zdadia co reeenzeńci prasowi była tak_że P?znańska i me 
tylko poznańska publiczność, która 180 razy wypełmła widownię teatru 
na przedstawieniach „Fajerwerku" Burkharda. 

VII 

SEZON ARTYSTYCZNY 1960/61 

Szósty s-ezon Operetki Poznańskiej rozpoczął zespół :we wzmocnionym 
składzie pod dotychczasowym kierownictwem. W c~asi~ prze~wy wak~
-cyjnej przebudowano widownię która odtąd pomieścić . moze 700 wi
dzów. Poszerzony został także orkiestron w dostosowaniu do około 40 
muzyków. . J d · R pę z końcem sezonu teatr opuścili: Hanka Bielanka, . a wiga . o~ -
dowska i Włodzimierz Kubasik. Zespół solistów poyvi_ększył się Jed.~ 
nak na skutek zaangażowania siedmiorga nowych_ spiewaków: Maru 
Didur-Załuskiej, Marii Tomaszewskiej, Jerzego D~i~nysza! Aleksa1:1dra 
Harbula, Aleksandra Kondratiewa, Karola Koszeh i Mariana MaJew-

skiego. . t . k d 36 mu Chór liczył nadal 30 śpiewaków. Orkies rę powię szono o -

zyków. . • z · p k"ego" sezon otwarto premierowym przedstawieniem „ '1,cia, arys i 
Jak,u);}ą, u a 'ha z J2olskim libr~ttem Wł. ~~zem~kiego, opraco
wanym wg Meilhac'a i Halevy'a, w mstrumentacJi Stanisława Renza -
kierownika muzycznego spektaklu. 
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Premiera odbyła się w dniu io_y111 1960 r. w reżyserii Janusza Golca 
:z scenografią Zbigniewa Kaji i układami choreograficznymi Stanisław; 
Stanisławskiej. Chór przygotował Kazimierz Antkowiak. Dyrygenci: 
Roman Jankowiak i Stanisław Renz. 

Obsada: Baron de Gondremarck - Aleksander Kondratiew Zyg
muJ?,t Mariański, M:i,rian _Pokrzycki; de Gardefeu - Jerzy Golfert, 
Zdzisław Kaczkowski; Bobmet - Jan Adamczyk Zdzisław Kaczkowski 
Marian Majewski; di Matadores - Aleksander' Harbul Adam Racz: 
kowski; Urban - Aleksander Kondratiew, Jan Rowiński· Frick -
Adam Gruszcz~ński, _Jerzy Łodziński; Alfons - Janusz Golc; 'Prosper -
Al~ksander GaJdeclti; Józef - Tadeusz Dobrowolski; Gontran -Jerzy 
Dz1anysz, Adam Gruszczyński; baronowa de Gondremarck - Wanda 
Jakubowska, Ada Jarysz, Lucyna Skałbania; Metella - Barbara Bis
kupska, Jadwiga Kurzewska; Gabriela - Zofia Głowińska, Irena Szulc
Kruk, Krystyna Szydłowska; Pani Karadec - Maria Didur-Załuska 
Józefa Oleńska; Julia Folle-Verdure - Krystyna Szydłowska Teres~ 
Mikołajczak. ' 
N~wą pre~ier_ę o~enił~ krytyk~ muzyczna ci.~pło, aczkolwiek z pew

nymi zastrzezeniami. Wiesław Kiser w recenzJi zamieszczonej w Ga
zecie Poznań~k!e(. (27-28 V~II 1960) tak ~cenił wybór nowej po;ycji 
repertuarovr.:eJ i JeJ ~~~onanie: ,,( ... ) W kazdym razie najnowsza pre
m_iera ,,?yci~ ~aryskie Jakuba Offen~acha wnosi dużo optymizmu. 
Cieszy sięgnięcie do początków operetki, do jej najczystszej formy do 
eleganckiej, doskonałej muzyki Offenbacha. Po takim zastrzyku sztuki 
operetkow~j ~esI?ołowi łatwi~j _będzie wkroczyć na prawidłową drogę. ( ... ) 
P;zeds~awie~ue Jest znakom~cie przygotowane. Stanisław Renz wybor
nie_ dzieło zmstrumentow9:1 _i doskonale muzycznie przygotował. Reży
s~na ~an~sza Gol~:=1 _równiez ud~a, to ~amo dotyczy pięknej scenogra
fu Zbig~uewa KaJi i choreografn Stanisławy Stanisławskiej. Jedynie 
w polskim przekładzie Władysława Krzemińskiego jest sporo dłużyzn 
(np. akt III) wartych przepracowania. ( ... ) Podobała się również orkie
str~, oczywiście po zastosowaniu - jeszcze stale - odpowiednich kry
teriów oceny. Dobry chór, zresztą od dawna zwracający uwagę dużą 
wartością brzmienia. ( ... )" 

Sprawozdawca „Gazety Krakowskiej" (26 VIII 1960) Marian Wallek
i_yalewski ~YP~~iadając s~ę na temat poznańskiego przedstawienia „Ży
cia paryskiego podkreśllł walory libr~ta, ujętego w opracowaniu 
Wł. Krzemińskiego, które - jego zdaniem - ,,Skrzy się od dowcipu 
zabawnych w swej lekkości francuskich kalamburów" i w którym fine: 
~yjny humor tekstu i~zie_ o lepsze z komizmem sytuacyjnym." Żgłosił 
J~d!1ak pewne zast~zezenia pod adresem J. Golca jako reżysera, cho
ciaz przyznał mu, ze potrafił nadać przedstawieniu wartki bieg i od
powiednią gradację napięcia. W sumie jednak uznał, że reżyseria wraz 
z in~~enizacją i ewolucjami tanecznymi nie stworzyły jednolitej kon
cepcJi. 
. Nie podobały się jemu także sceny baletowe, o zbyt przeładowanym, 
Jak na skromną scenę, układzie. Natomiast niezmiernie pochlebnie oce
nił muzyczne opracowanie i przygotowanie widowiska pisząc: ,,( ... ) Wo
kalnie „Życie Paryskie" robi bardzo korzystne wrażenie. Na pierwszy 
pl!}Ił . ~-s!łwają się tu trzy solistki: Wanda Jakubowska, Jadwiga Ku
rze~"ka i Irena Szulc-Kruk. Reprezentują rzeczywiście bardzo wysoki 
po~i?m 'YYkOJ?,awc~y: tak w dziedzinie czysto muzycznej, jak i aktor
skieJ. O ile wiem, zadna z polskich instytucji muzycznych operetkowych 
nie~dysp-onuje zespołem tak dobrych śpiewaczek. Role męskie miały 
takze SW)"Oh dobrych wykonawców: Jerzy Golfert, Zdzisław Kaczkowski 
Marian Pokrzycki, Jan Rowiński - to bardzo dobrzy, znający swój 
warsztat aktorzy. ( ... ) Kierownictwo muzyczne spoczywało w rękach Sta
nisława Renza. Przygotował „Życie paryskie" bardzo starannie. Mały 
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zespół orkiestrowy brzmiał dobrze (duża za:,ługa ;.:gra!>nej st~· :is tycznie 
bardzo utrafionej instrumentacji, której autorem jes.t również sam dy
rygent. ( ... ) Spektakl prowadził doskonale: świetne tempa, wyważona -
o ile na to pozwalają fatalne warunki akustyczne sali Po~nańskiej Ope
retki - dynamika. Spostrzeżenie jakże smutne w zestawieniu z np. Ope
retką Krakowską! ( ... ) 

Operetka Offenbacha utrzymała się w repertuarze poznańskiej sceny 
muzycznej do końca listopada i zeszła z afisza po 84 przedstawieniach. 

Nowym tytułem, jaki pojawił się na afiszach tegQ teatru była wysta
wiona w dniu 1 XII 1960 r . ,,Ksi3żniczka Czardasza" lmre Kalmana 
z librettem J. Jurandota wg L. Stema i B. 'Jenbacha i z muzyką bale
tową Stanisława Renza. 
Poznański teatr operetki wystawił dzieło Kalmana pod zmienionym 

tytułem - ,,Sylva". 
Kierownictwo muzyczne spoczęło już tradycyjnie w rękach Stanisława 

Renza. O reżyserię przedstawienia pokusił się tym razem Jerzy Gol
fert, a podwójnego zadania: inscenizatora i choreografa podjęła się Sta
nisława Stanisła,wska. Dekoracje zaprojektował Zbigniew Kaja, a ko
stiumy - Krystyna Wolińska. Dyrygenci: Roman Jankowiak i Stani
sław Renz. Chór przygotował Kazimierz Antkowiak. 

A oto obsada aktorska: Sylva Varescu - Wanda Jakubowska, Jadwiga 
Kurzewska, Lucyna Skałbania, Irena Szulc-Kruk; Edwin - Aleksan
der Harbul, Zdzisław Kaczkowski; Boni - Jerzy Golfert, Jerzy Ło
dziński; Feri - Janusz Golc, Marian Pokrzycki, Adam Raczkowski; 
ks. Leopold - Karol Koszela, Jan Rowiński; ks. Anhilda - Maria 
Didur-Załuska, Józefa Oleńska; Stasia - Barbara Biskupska, Ada 
Jarysz, Krystyna Szydłowska; Rohnsdorf - Aleksander Kondratiew, 
Zygmunt Mariański; Kiss - Wacław Kędziora, Zygmunt Mariań
ski; Billing - Adam Gruszczyński, Wacław Kędziora; Endrey - Ta
deusz Dobrowolski, Jerzy Dzianysz, Marian Pokrzycki; Vihar - Jan 
Adamczyk, Marian Majewski; Juliska - Zofia Głowińska, Maria Toma
szewska; Aranka - Teresa Mikołajczak, Alina Zielewicz; Miksa - Ste
fan Daroni; Lokaj - Henryk Filipowski. 

Nowa pozycja repertuarowa wzbudziła wśród recenzentów ,żywą re
akcję i dała powód do sprzecznych sądów. Głównym przedmiotem dys
kusji była muzyka baletowa dokomponowana przez Stanisława Renza. 
Sprawozdawca „Gazety Poznańskiej" (8 XII 1960) W. Kiser wyraził po
gląd, że baletowe wstawki Renza są „wykroczeniem przeciwko umowie 
między twórcą i odtwórcą o honorowaniu treści rękopisu i zamierzeń 
artystycznych twórcy, są źródłem rozczarowań dla odbiorców poznań
skiej „Czardaszki". Powodują też to, że „Sylva" jest krokiem wstecz 
naszej Operetki wobec poprzedniej premiery „Życia paryskiego" Jakuba 
Offenbacha. 

Inaczej na to zagadnienie spojrzał K. Nowowiejski, który w recenzji 
zamieszczonej w „Głosie Wielkopolskim" (11-12 XII 1960) zajął w tej 
sprawie takie stanowisko: ,,( ... ) Dzięki nowoczesnej inscenizacji Stani
sławskiej i śmiałym pomysłom reżyserskim Jerzego Golferta „Sylvę" 
gruntownie odmłodzono. Pomocą o){azała się tu muzyka baletowa 
St. Renza, która przyniosła szereg numerów o zdecydowanym charakte
rze jazzowym, ożywiając nudę przedpotopowych czardaszów i zjełczały 
sentymentalizm wiedeńskich walczyków. ( ... )" 

M. Boruta w „Słowie Powszechnym" (27 I 1961) wypowiedział się na 
ten temat następująco: ,,( ... ) Najłatwiej zmienić tytuł. Nietrudno rów
nież o nowy styl scenografii i kostiumów oraz o współczesne rekwizyty. 
Ostatecznie można machnąć ręką - tak jak też uczyniono - na zgoła 
,,ie d:dsie~szą tabulę libretta, ale co zrobić z muzyką? Teatralna chi
rurgia nie tknęła jej, ale bezbaletową tę operetkę uczyniła bardzo ba
letową uzupełniając starego Kalmana, ultranowoczesnym i mocno jaz-
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zującym Renzem. Oczywista sprawa, że tego rodzaju coctail musiał wy
wołać dyskusje i spory, gdyż dla wielu osób coctailowe te ingrediencje 
wzajemnie się wykluczają. Osobiście jednak uważam, że Kalman wcale 
nie jest nietykalną świętością i bardziej wolę zręcznie przeprowadzone 
wszelkie unowocześnienia od nieświeżego banału ( ... )" 

W ostatecznym rozrachunku premierę uznano za udaną. Pomyślnie 
wypadł debiut reżyserski Golferta, którego zasługą było także wyraźne 
rozruszanie chóru. Renzowi, Stanisławskiej, Kaji i Wolińskiej winszo
wano unowocześnienia dzieła Kalmana. Z premierowej obsady solistów 
najwięcej uznania znaleźli: W. Jakubowska, Kr. Szydłowska, M. Didur
-Załuska, J. Golfert i J. Rowiński. 
Zespół baletowy znalazł szczególne uznanie M. Boruty, który w cyto

wanej już w fragmencie recenzji napisał: ,,( ... ) Wybitnie żeński ten ze
spół, szkolony przez Stellę Pokrzywińską w kierunku bardziej kabare
towym ,,(?!)", staje się od czasu „Fajerwerku" prawdziwą ozdobą teatru, 
a nawet czymś jedynym w kraju. -

Uroda, wdzięk, talenty i sam dobór tego rodzaju tancerek co St. No
wak, L. Uryzaj, B. Gruszka, R. Folbrycht, H. Wolniewicz, L. Stachowiak 
i in. - zasługują na wyjątkowe wśród naszych operetkowych teatrów 
uznanie. ( ... )" 

Sylva" podbiła takte poznańską publiczność, czego dowodem były 
134 przedstawienia operetki Kalmana na poznańskiej scenie. 

·New-ą-poE-ycją-repertuamwą, _ _ktpr.a w.eszła. na afisz poznańskiej sceny 
operetkowej było „Niespokojne Szczęście" Juri'ego Sergiejewicza Milu
tina z polskim librettem spółki autorskiej: ~ Gołębtowsktego i 1t: A. Ja
worskiego opracowanym wg J. Pomieszczikowa, N. Rożkowa i W. Tipota, 
oraz z muzyką baletową Dymitra Kabalewskiego. 

,,Niespokojne szczęście" wystawiono w Poznaniu w dniu 6 IV 1961 r. 
pod kierownictwem muzycznym Stanisława Renza, w rezyserii Ileffi'Y1ta 
Drygalskiego, oprawą plastyczną Jana Hawryłkiewicza i układami cho
reograficznymi Stelli Pokrzywińskiej. Obowiązki dyrygentów podjęli 
już tradycyjnie Roman Jankowiak i Stanisław Renz, zaś chór przygo
tował Kazimierz Antkowiak. 

Operetl,{a Milutina wystawiona została w następującej obsadzie: Mali
nina - Jadwiga Kurzewska, Lucyna Skałbania, Irena Szulc-Kruk; Ba
łaszow - Jerzy Golfert, Aleksander Harbul; Siergiejewicz - Aleksan
der Kondratiew, . Adam Raczkowski; Bonnar - Maria Tomaszewska; 
Olenicz - Zdzisław Kaczkowski, Jerzy Łodziński; Tomakurow - Jan 
Adamczyk, Marian Majewski; Gałajda - Stefan Daroni, Adam Grusz
czyński; Fatachow - Tadeusz Dobrowolski, Jerzy Dzianysz; Filipo
wicz - Janusz Golc, Karol Koszela; Gusienkowa - Barbara Biskupska, 
Ada Jarysz, Krystyna Szydłowska, Alina Zielewicz; Burmak - Zyg
munt Mariański, Marian Pokrzycki; Kondratiewna - Maria Didur-Za
łuska, Maria Tomaszewska; Nifiodorowicz - Karol Koszela, Jan Ro
wiński; Raiska - Zofia Głowińska, Alina Zielewicz; Sionka - Jan Wal
czak. 

„Niespokojne szczęście" było pierwszą operetką radziecką wystawioną 
na poznańskiej scenie. Prasa jednogłośnie podkreślała walory wycho
wawcze spektaklu, urocze melodie Milutina, nowe ujęcie widowiska 
przez kompozytora i twórców poznańskiego przedstawienia. Przepo
wiadała też „Niespokojnemu szczęściu" długie utrzymanie się na scenie. 
Publiczność odniosła się jednak do tej pozycji z rezerwą. Nowa tema

tyka, odrębny, niespotykany w dotychczas wystawianych operetkach 
klimat widowiska i mało znane w tym środowisku nazwisko kompozy
tora - to wszystko przyczyniło się prawdopodobnie do nikłej frekwen
cji publiczności, skutek której operetka ta zeszła z repertuaru po zaled
wie 41 przedstawieniach. Na afisz ponownie pojawiła się „Sylva" grana 
do końca sezonu. 
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SEZON ARTYSTYCZNY 1961/62 

Pod znakiem jubileuszu 5-lecia działalności zainaugurowano siódmy 
sezon Operetki Poznańskiej w dniu 2 IX 1961 r . ~remierą ,,Rose Marie" 
R. Frimla i H. Stotharta wg "lioretta O. Harbac a i O. Hammersteina 
w polskim ~kładzie T. Kuczyńskiego, J. Minkiewicza i J. Prutkow
skiego. 

Z ,nowym sezonem z Teatru odszedł: Karol Koszela, przybył ponownie 
Andrzej Wiza. Orkiestra powiększona została do 40 osób. 

„Rose Marie" wystawiona została pod kierownictwem muzycznym 
Stanisława Renza, w reżyserii Henryka Drygalskiego, w scenografii 
Zbigniewa Kaji i w kostiumach projektu Krystyny Wolińskiej. Chore
ograficzną stronę spektaklu przygotowała Stanisława Stanisławska, 
chór - Kazimierz Antkowiak. Dyrygenci: Roman Jankowiak i Stani
sław Renz. Obsada: Rose Marie - Barbara Biskupska, Wanda Jakubow
ska, Ada Jarysz, Krystyna Szydłowska; Dixiana - Jadwiga Kurzewska, 
Lucyna Skałbania, Alina Zielewicz; Jane - Zofia Głowińska, Irena 
Szulc-Kruk, Maria Tomaszewska, Ethel - Maria Didur-Załuska, Irena 
Szulc-Kruk; Herman 'Groźny - Jerzy Golfert, Jerzy Łodziński, Jan Ro
wiński; Jim Kenyon - Aleksander Harbul, Zdzisław Kaczkowski, An
drzej Wiza; Hawley - Janusz Golc, Adam Raczkowski; Malone - Zyg
munt.. Mariański, .. Mar.ian E.okrzycki; Emil - Jan Adamczyk, Adam 
Gruszczyński; Czarny Orzeł - Jerzy Dzianysz, Aleksander Kondratiew. 

Szczepan Gąsowski w sprawozdaniu z przedstawienia zamieszczonym 
w „Gazecie Poznańskiej" (20 IX 1961) napisał między innymi i takie 
uwagi: ,,( ... ) Stanisław Renz uzupełnił muzykę Frimla wstawkami ba
letowymi, o motywach zaczerpniętych z folkloru indiańskiego (wachlarz 
zainteresowań szeroki), a Stanisława Stanisławska skomponowała nader 
udane ewolucje taneczne, szczególnie w 5 obrazie. Solowe partie tanecz
ne przypadły w udziale Róży Folbrycht, Lidii Uryzaj i Jerzemu Ker
stenowi. Zbigniew Kaja nabrał już wprawy w projektowaniu dekoracji 
na tej małej scenie. Na tle jego dekoracji ładnie wyglądały kostiumy 
Krystyny Wolińskiej, a pokaz mody godny jest prezentacji na Między
narodowych Targach Poznańskich tuż obok „Mody Polskiej". Reżyser 
Henryk Drygalski dokomponował szereg zgrabnych sytuacji. Całą ope
retkę przesunął nieco w konwencję teatru dramatycznego, co - poza 
nieszczęsnymi statystami w pierwszym akcie - należy zaliczyć na plus 
spektaklu." ( ... )" 

Recenzent „Expressu Wieczornego" (13 X 1961) Aleksander J. Rowiń
ski wiele uwagi poświęcił scenom baletowym pisząc na ten temat: 
,,( ... ) Operetka Poznańska kierowana przez znakomitego muzyka i spe
cjalistę tego gatunku - Stanisława Renza posiada nie tylko wiele świet
nych śpiewaków, dobre chóry i orkiestrę, ale przedę wszystkim zespół 
baletowy o niespotykanej w innych teatrach muzycznych kolekcji uro
dziwych tancerek. W ,,Rose Marie" jak i w innych operetkach dopisał 
Renz dla tego baletu dwa duże numery, Jctóre są ozdobą spektaklu. Ba
let w ten sposób wypełnia co najmniej połowę prze.dstawienia. ( ... )" 

Nadto zarówno cytowani jak i pozostali sprawozdawcy prasowi zgod
nie tym razem potwierdzili walory wokalne solistów odtwarzających 
główne partie, a z których najczęściej wymieniano nazwiska: W. Jaku
bowskiej, A. Jarysz, J. Kurzewskiej, L. Skałbanii, J. Szulc-Kruk i J. Gol
ferta, a z uwagi na grę aktorską - J. Rowińskiego. 

,,Rose Marie" utrzymała się w repertuarze do końca lutego 1962 r. 
Po 149 przedstawieniach trzeba ją było zdjąć z afisza ze względu na 
wygaśnięcie umowy o prawo eksploatacji widowiska. 

W dniu 28 II 1962 r . odbyła się premiera operetki Jean Gilberta. -
„Cfiothwa Zu?.ann a z 'IiOrettem G. Okonkowskiego w po1s1'.iej adaptacji 
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zującym Renzem. Oczywista sprawa, że tego rodzaju coctail musiał wy
wołać dyskusje i spory, gdyż dla wielu osób coctailowe te ingrediencje 
wzajemnie się wykluczają. Osobiście jednak uważam, że Kalman wcale 
nie jest nietykalną świętością i bardziej wolę zręcznie przeprowadzone 
wszelkie unowocześnienia od nieświeżego banału ( ... )" 
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najwięcej uznania znaleźli: W. Jakubowska, Kr. Szydłowska, M. Didur
-Załuska, J. Golfert i J. Rowiński. 
Zespół baletowy znalazł szczególne uznanie M. Boruty, który w cyto

wanej już w fragmencie recenzji napisał: ,,( ... ) Wybitnie żeński ten ze
spół, szkolony przez Stellę Pokrzywińską w kierunku bardziej kabare
towym ,,(?!)", staje się od czasu „Fajerwerku" prawdziwą ozdobą teatru, 
a nawet czymś jedynym w kraju. 

Uroda, wdzięk, talenty i sam dobór tego rodzaju tancerek co St. No
wak, L. Uryzaj, B. Gruszka, R. Folbrycht, H. Wolniewicz, L. Stachowiak 
i in. - zasługują na wyjątkowe wśród naszych operetkowych teatrów 
uznanie. ( ... )" 

Sylva" podbiła tak*e poznańską publiczność, czego dowodem były 
134 przedstawienia operetki Kalmana na poznańskiej scenie. 
-Newą-poz-yc;ą- re[)el'tua.J:Ową,_ kt(>r_a weszła . na afisz- poznańskiej sceny 
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uwagi: ,,( ... ) Stanisław Renz uzupełnił muzykę Frimla wstawkami ba
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nie tym razem potwierdzili walory wokalne solistów odtwarzających 
główne partie, a z których najczęściej wymieniano nazwiska: W. Jaku
bowskiej, A. Jarysz, J. Kurzewskiej, L. Skałbanii, J. Szulc-Kruk i J. Gol
ferta, a z uwagi na grę aktorską - J. Rowińskiego. 

,,Rose Marie" utrzymała się w repertuarze do końca lutego 1962 r. 
Po 149 przedstawieniach trzeba ją było zdjąć z afisza ze względu na 
wygaśnięcie umowy o prawo eksploatacji widowiska. 

W dniu 28 II 1962 r. odbyła się premiera operetki Jean Gilbertl! -
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E. ;·~ytomirskiego. Poznański spektakl tej operetki wystawiono pod kie..: 
rownictwem muzycznym Stanisława Renza w reżys~rii Jerzego Hof
fmana, scenografii Stefana Janasika i z układami ci,cr.:ograficznymi 
Stanisławy Stanisławskiej: Jak zwykle funkcje dyrygentów przejęli~ 
Roman Jankowiak i Stanisław Renz, przy czym ostatni wzbogacił wido
wisko własną muzyką baletową. Chór przygotowany został przez Ka
zimierza Antkowiaka. Obsada: baron Aubrais - Janusz Golc, Jan Ro
wiński; Delfina - Maria Didur-Załuska; Zaklina - Barbara Biskupska. 
Zofia Głowińska, Ada Jarysz; Hubert - Jan Adamczyk, Jerzy Dzianysz. 
Zdzisław Kaczkowski; Boislurette - Jerzy Golfert, Aleksander Harbul, 
Andrzej Wiza; Pomarel - Zygmunt Mariański, Adam Raczkowski; Zu
zanna - Wanda Jakubowska, Jadwiga Kurzewska, Irena Szulc-Kruk; 
Charencey - Aleksander Kondratiew, Marian Pokrzycki; Róża - Zofia 
Głowińska, Maria Tomaszewska; Aleksy - Janusz Golc, Władysław 
Mielcarek; Emil - Piotr Trella; Marietta - Róża Folbrycht, Wielisława 
Kamińska. 

Krytycy muzyczni, wypowiadając się na lamach prasy, podzielili się 
w swych sądach na dwa przeciwstawne sobie obozy. Oceniających 
przedstawienie negatywnie reprezentował w pierwszym rzędzie W. Ki
ser (,,Gazeta Poznańska" 6 III 1962). 
Podtrzymując konsekwentnie swe od dawna zajmowane stanowisko 

zgłosił pretensje pod adresem kierownika artystycznego Operetki Po
znańskiej, dotyczące wyboru pozycji, która - jego zdaniem - nie na
daje się już do pokazania współczesnej publiczności. Ponownie też 
sprzeciwił się on modernizowaniu muzycznemu dawnych operetek przez 
wprowadzanie do nich nowocześnie skomponowanych scen baletowych, 
odbiegających siłą rzeczy od stylu i „cienkiej" faktury orkiestracyjnej 
oryginału. ·-
Krańcowo odmienną pozycję zajął K. Nowowiejski, który w „Głosie 

Wielkopolskim" (6 III 1962) wyraził na ten temat takie zdanie: ,,( ... ) Szko
da, że tym razem nie starczyło czasu aby przeinstrumentować i zmoder
nizować choćby niektóre fragmenty „Zuzanny". Na przykład owa sym
foniczna „uwerturka" zabrzmiała tak bardzo chudo i staroświecko! 
Obszerną scenę jazzowo-baletową swoim zwyczajem wstawił do II aktu 
dyr. Stanisław Renz (oddany szef przedstawienia), chcąc podnieść tem
peraturę nastrojowo-erotyczną paryskiego Moulin Rouge) wręcz blado 
potraktowanego w oryginale Gilberta. ( ... )'' 
Pośrednie stanowisko w sprawie poznańskiej „Zuzanny" zajął M. Bo

ruta wypowiadając się w „Słowie Powszechnym" (30 III 1962). Jego zda
niem twórcy widowiska pragnąc zaktualizować operetkę Gilberta za
tracili jej dawny styl, a równocześnie nie potrafili stworzyć jej nowego 
klimatu. Nowoczesna scenografia, nowoczesna muzyka baletowa Renza, 
a także nowocześnie pomyślane kostiumy nie tworzyły z pozostałymi ele
mentami widowiska jednolitej całości. Jednak walory wokalne (W. Ja
kubowska, I. Szulc-Kruk, J. Rowiński, B. Biskupska, J. Adamczyk, 
J. Golfert, J. Golc, A. Raczkowski) oraz świetny balet St. Stanisławskiej 
zrównoważyły zdaniem autora niedomogi stylistyczne przedstawienia. 

„Cnotliwa Zuzanna" ujęła poznańską publiczność. Dowodem tego 
122 przedstawienia, którymi operetka Gilberta wypełniła repertuar po
znańskiej sceny do końca omawianego sezonu. 

IX 
SEZON ARTYSTYCZNY 1962/63 

Otwarcie ósmego sezonu nastąpiło już pod zmienionym kierownic
twem teatru. Dotychczasowy dyrektor Henryk Duczmal przeszedł bo
wiem na stanowisko vicedyrektora Państw. Opery im. St. Moniuszki 
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w Poznaniu. Funkcję dyrektora instytucji przejął Stanisław Renz 
(1 IV 1962 r.)it(cz:ąc oatąa w swych ręRac1 ooyawte naeze111@ ttthkcJe 

"'tfyrekcyjne: dyrektora i kierownika artystycznego. Z dniem 1 I 1963 r. 
fuńkcję v-ce d rektora objął jeden z wspólorganiżatorów tego teatru -

e e 
no m sezonem opuścił teatr Przemysław Bystrzycki, zajmujący 

przez okres dwóch lat stanowisko kierownika literackiego tej sceny. 
Z zespołu solistów odeszli: Józefa Oleńska, Lucyna Skałbania i Alina 
Zielewicz. Przybył - Władysław Mielcarek. 

Chór pozostał w dotychczasowym składzie ilościowym. Orkiestra li
czyła nadal czterdziestu muzyków (łącznie z doangażowanymi na prace 
zlecone saksofonistami), a balet licząc 25 osób, otrzymał nowego peda
goga w osobie Bronisława Mikołajczaka. 

Otwarcia nowego sezonu oczekiwali poznaniacy ze zrozumiałą niecier
pliwością. Zainaugurować go miała prapremiera operetki kierownika po
znańskiej sceny operetkowej Stanisława Renza - ,11Dziękuję ci EWA" 
napisanej do libretta Jana Majdrowicza, z tekstami piosenek K. Win
klera; 

Z próbkami twórczości muzycznej Renza spotykała się poznańska pu
bliczność już wielokrotnie słuchając jego wstawek baletowych wzboga
cających przędstawienia wystawiane na poznańskiej scenie operetkowej. 
Obecnie jednak miejsce dawnych, mniej lub bardziej rozbudowanych 
scen baletowych miało zająć pełnospektaklowe widowisko operetkowe 
poznańskiej kompozytora. 

Muzycznym opracowaniem przedstawienia zajął się sam kompozytor. 
_!leżyserię powierzono Henrykowi Dry~alskiemu, a problemami sceno
graficznymi zajął się Zbigniew Kaja.oshumy projektowała Krystyna_ 
~olińskfu zaś opracowanie układów baletowych powierzono Stanisławie_. 
Stanisła_ sk'.izj..- Chór przygotował Kazimierz Antkowiak. Premierowe 
przedstawienie „Ewy", mające mie1s;3 w do.i1J. 1 lX..1962 :r„ prowadził 
kompozytor, który w następnych prze stawieniach miał się dzielić swym 
zadaniem z drugim dyrygentem - Romanem Jankowiakiem. 

Obsada aktorska przedstawienia złożona była następująco: Walerian 
Derby - Janusz Golc, Aleksander Kondratiew, Marian Pokrzycki; Mary 
Duck - Barbara Biskupska, Wanda Jakubowska, Ada Jarysz; Bob Con
stelation - Jerzy Dzianysz, Jerzy Golfert, Aleksander Harbul, Andrzej 
Wiza; Pat - Jadwiga Kurzewska, Irena Szulc-Kruk, Krystyna Szydłow
ska; Salvatore Martini - Zygmunt Mariański, Adam Raczkowski; Ra
mona - Zofia Głowińska, Aleksandra Rybacka; Rosana ....:. Zofia Gło
wińska, Maria Tomaszewska; Józef - Władysław Mielcarek; Korepety
tor - Jan Adamczyk; Alberto - Tadeusz Dobrowolski, Adam Grusz
czyńśki. 

Krytyka muzyczna przyjęła „Ewę" niezmiernie serdecznie. K. Nowo
wiejski w sprawozdaniu z prapremiery przedstawienia, zamieszczon:.:;m 
w „Glosie Wielkopolskim" (6 IX 1962) pisał: "( ... ) Muzyczna literatura 
krajowa nie obfitowała dotąd w udane operetki. ( ... ) Tedy dyrekcje te
atrów operetkowych dalej stoją na początku każdego sezonu przed dyle
matem: co grać? ( ... ) S. Renz jako kierownik teatru oczywiście borykał 
się z powyższymi trudnościami. ( ... ) Wreszcie sam postanowił zaradzić 
biedzie. Napisał odważnie własną operetkę. Od dawna znaliśmy wkładki 
taneczne dopisywane przez poznańskiego autora do różnych Frimlów 
i Abrahamów. Nazywaliśmy je nawet wesoło ,,renziadami". Jedni je 
chwalili, drudzy ganili - rozdzierając szaty i wołając ze zgorszeniem: 
jak można! Osobiście uważałem, że nasz kompozytor ma duże wyczucie 
teatru. Wie jak i kiedy podtrzymać słabnące zainteresowanie widza 
i słuchacza. Gdy w momentach mdławej muzyczki Renz rozpoczynał 
z orkiestrą swoje szaleństwa jazzowe, temperatura na sali momentalnie 
podskakiwała w górę (i to o kilka stopni). 
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Powiedzmy sobie od razu, że i w nowej operetce „Dziękuję ci Ewo" 
fragmenty taneczne stanowią najmocniejszą stronę spektaklu. ( ... )) Nie 
zachwycam się tekstem J .Majdrowicza. ( ... ) Na czoło spekta~u stanowczo 
wysunąłbym rewię. I czego tu nie mal Tańce piastunek (z kołyskami), 
balety pensjonarek w okularach, pląsy z płonącymi sercami (przyjemny 
pomysł), podejrzani apasze, rajskie ptaki itd. Trudno wyliczyć wszystko 
z tej ogromnej piramidy elementów choreograficznych. 

Dodajmy do tego jaskrawą muzykę jazzową Renza, owe zawodzące 
saksofony i odpowiednio hałaśliwą perkusję, ostro podkreślającą sza
łowe rytmy różnych współczesnych boogi-woogi. I w części wokalnej 
nie brak kilku czarujących szlagierów, stosunkowo łatwych do zapa
miętania. Jest dowcipny tercet żeński, trochę duetów, sporo wkładek 
chóralnych ( ... )" · 

W. Kiser w „Gazecie Poznańskiej" (4 IX 1962) stwierdził. ,,że prapre
miera ,,Ewy" była bardzo wartościowym wydarzeniem w życiu kultu
ralnym miasta, a napewno najważniejszym osiągnięciem w pracy Pań
stwowej Operetki Poznańskiej.'.' 

W dalszej części sprawozdania napisał , nadto: ( ... ) Szukając wartości 
artystycznych „Ewy" trzeba przypomnieć przede wszystkim cały akt 
pierwszy, bardzo zwarty, obfitujący w szereg interesµjących fragmen
tów, dalej trzeba podkreślić kilka dobrych „spięć dramatycznych" li
bretta" oraz wiele ciekawych partii orkiestralnych i chóralnych. ( ... )" 
Kiser miał wprawdzie kilka drobnych pretensji dotyczących zbyt czę
stego - jego zdaniem - wykorzystywania saksofonów, zbyt trudnych 
partii wokalnych itp. W sumie jednak i on ocenił spektakl bardzo po
chlebnie pisząc: ,,(. .. ) Spektakl „Dziękuję ci Ewo" jest dobrze zrobiony. 
Podobać się winny przede wszystkim - balet Stanisławy Stanisławskiej 
i dekoracje Zbigniewa Kaji. ( ... )" 

M. Boruta w „Słowie Powszechnym" (5 X 1962) tak oto ocenll muzyczną 
stronę widowiska:· ,,( ... ) muzyka Renza bardzo dobra, pełna inwencji 
melodycznej i rytmicznej oraz - co najważniejsze - własna i tak łatwo 
wpadająca do ucha. Cytaty czterech popularnych, zagranicznych piose
nek w scenie barowej, podane dowcipnie i zręcznie. Prapremiera tej 
jedynej w kraju, imponującej swymi efektami wspaniałej rewii, ukry
tej może pod pretekstem operetki czy muzycznej farsy, bardzo udana, 
godna obejrzenia a nawet podziwu. • 

Wykonanie stało oczywiście na b. dobrym poziomie. Wymieńmy zaw
sze znakomitą w. Jakubowską, coraz to doskonalszą J. Kurzewską, 
i dwie bardzo utalentowane M. Tomaszewską i Al. Rybacką. ,,Królową 
zmysłów" był b. dobry aktor J. Rowiński, a w pozostałych rolach J . Gol
fert i J. Golc. Wszyscy grali i śpiewali bardzo ładnie i umiejętnie 'trzy
mali się w wymaganym tu stylu. Wszyscy też wraz z dobrym chórem 
ni,! tylko brali udział w farsie, ale i w całej rewii, gdzie wciąż domino
wał pyszny balet Operetki Poznańskiej. 
Zdzisław Sierpiński w „życiu Warszawy" (6 X 1962) pisał o „Ewie" 

w następujący sposób: ,,( ... ) Ambicje Renza - kompozytora świetnie 
zbiegły się z ambicjami Renza - kierownika artystycznego: oprawa 
jaką nadano widowisku śmiało może być namiastką małego Folies Ber
gere, dla tych co nie byli w Paryżu." ( ... ) Stanisław Renz wybrał dobrą 
drogę: poprowadził zespół w kierunku widowiska rewiowego. I jeśli 
ktoś w Poznaniu chce mieć jeszcze pretensje o istniejące braki, niech 
wybierze się do innych miast i zobaczy co się tam dzieje na scenach. 
Szybko wtedy wróci do domu i pierwszego dnia kupi sobie bilet do 
własnej operetki. ( ... )" · 

,,Ewa zdobyła szturmem poznańską publiczność; podbiła ją do tego 
stopnia, że żadna z dotychczas wystawionych w Poznaniu operetek nie 
mogła konkurować z operetką Renza pod względem ilości przedstawień. 
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Albowiem łącznie z siedemnastoma przedstawieniami danymi poza Poz
naniem odbyło się w sumie 253 spektakli „Ewy" . . 

Słusznie też krytycy ocenili to przedstawienie jako największy dotąd 
sukces artystyczny tego teatru. 
Tuż pod sam koniec sezonu w dniu 27 VI 1963 r . 

opery komicznej Jakuba . 
wg H. Mellhaca . a evy'ego dokona:rtt"' . erakowski i W. Ja-
strzębiec, a przeinstrumentował całość J. Młodziejowski. ,,Sinobrody" 
został wystawiony pod kierownictwem muzycznym Stanisława Renz~ 
i w reżyserii Janusza Golca. Scenografię opracował Jerzy Kondracki, 
a układy choreograficzne ~ Stanisława Stanisławska. Chór przygoto
wał Kazimierz Antkowiak, zaś funkcję dyrygentów pełnili: Roman Jan
kowiak i Stanisław Renz. 

Obsada: Król - Władysław Mielcarek, Adam Raczkowski; Królowa -
Maria Didur-Załuska, Maria Tomaszewska; Księżniczka - Zofia Głowiń
ska, Wanda Jakubowska, Ada Jarysz, Krystyna Szydłowska; Boullotta -
Barbara Biskupska, Wanda Jakubowska, Jadwiga Kurzewska, Irena 
Szulc-Kruk; Sinobrody - Jan Adamczyk, Jerzy Golfert; Aleksander 
Harbul; Popolani - Aleksander Kondratiew, Jan Rowiński; Książe 
Safir - Jerzy Dzianysz, Zdzisław Kaczkowski, Andrzej Wiza; Hrabia 
Oskar - Zygmunt Mariański, Marian Pokrzycki; Alwarez - Jerzy 
Dzianysz, Piotr Trella; Heloiza - Irena Adamska, Zofia Głowińska; 
Eleonora - Krystyna Lejman, Aleksandra Rybacka; Isaura - Krystyna 
Lejman, Weronika Ziółkowska; Blanca - Teresa Mikołajczak, Maria 
Tomaszewska; Rozalinda - Zdzisława Gipka, Wielisława Kamińska; Pi
sarz - Jerzy Bandel, Wacław Kędziora. 

,Sinobrody" przyjęty został przez krytyków znacznie chłodniej niż 
,,Dziękuję ci Ewo". Jedynie M. Boruta w „Słowie Powszechnym" 
(3 XII 1963) napisał, że „powrót po wielu latach „Sinobrodego" na 
polską scenę traktować należy, jako dużej miary muzyczno-teatralne 
wydarzenie". Pozostali sprawozdawcy muzyczni uznali to przedsta
wienie za mniej udane. Trzeba jednak sprawiedliwie przyznać, że 
i w „Sinobrodym" znaleziono kilka mocn\ejszych atutów, do których 
należały interesujące dekoracje J. Kondrackiego, zręczna i w stylu 
utrzymana instrumentacja J. Młodziejowskiego oraz tańce B. Bartoka 
w instrumentacji St. Renza. 
Publiczność wykazała tylko średnie zainteresowanie tą pozycją. 

Operetki Offenbacha nie cieszą się jakoś większą popularnością w po1.
nańskim środowisku. ,,życie paryskie" doczekało się tylko 84 przed
stawień, a „Sinobrody" - jak dowiemy się później - 103. 

X 

SEZON ARTYSTYCZNY. 1963/64 
W dziewiątym sezonie nie zaszły w teatrze większe zmiany perso

nalne. Kierownictwo pozostało w niezmienionym składzie. Z zespołu 
solistów odeszli: Adam Gruszczyński, Jerzy Kersten i Jerzy Łodziński. 

Chór liczył teraz 30 głosów, balet powiększono do 28 osób, przy czym 
dwie tancerki zespołu: Róża Folbrycht i Stefania Nowak przeszły na 
etaty solistów. Orkiestra zaś wraz z doangażowanymi saksofonistami 
osiągnęła imponującą - jak na scenę operetkową - liczbę 43 instru
mentalistów. 

W pierwszym okresie nowego sezonu w programie „szedł" nadal 
,,Sinobrody'.' . 

Po 103 przedstawieniach pozycja ta zeszła ostatecznie z afisza. Jej 
miejsce zajęła współczesna komedia muzyczna Gerda Natschinski'ego 
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.,Serwus Piotruś" napisana do libretta A. Berga i H. Hardta w pol
skim orzekładzie J. Macierakowskiego i tekstami piosenkarskimi 
K. Wini-.:lera. 
Poznański spektakl komedll Natschinski'ego przygotowali: muzycz

nie - Rom.an Jankowiak, reżysersko - Jerzy Golfert; oprawę pla
styczną pr?Jektował Zbigniew Kaja, a ewolucje taneczne opracowała 
Teresa KuJawa. Małym zespołem orkiestralnym, złożonym z kwintetu 
smyczków, gitary, fortepianu i perkusji dyrygował Roman Jankowiak. 

Premiera przedstawienia odbyła się w dniu 5 XI 1963 r. Zespół wy
stąpll w następującej obsadzie: Piotr Leman - Andrzej Wiza; Ada -
Ada Jarysz, Jadwiga Kurzewska, Irena Szulc-Kruk; Piotr Szybki -
Jerzy Golfert; Ilona Terecz - Zofia Głowińska, Krystyna Szydłowska, 
Teofil Puszek - Marian Pokrzyckl. 

Ciekawym zjawiskiem towarzyszącym wystawieniu tej kameralnej 
i nawskroś współczesnej komedii muzycznej był brak zainteresowania 
tym wydarzeniem ze strony krytyki muzycznej. Tylko dwaj bracia 
Nowowiejscy: Kazimierz (.,Głos Wielkopolski" 79 XI 1963) i Feliks 
Maria (.,Ilustrowany Kurier Polski" 19 XI 1963) poświęcili tej pre
mierze krótkie wprawdzie, lecz bardzo pozytywnie sformułowane 
notatki sprawozdawcze. M. Boruta w Słowie Powszechnym Nr 301 
z dnia 18 XII 1963 r. porównując przedstawienie „Serwus Piotruś" wy
stawione w Teatrze Muzycznym w Gdyni z przedstawieniem poznań
skim pisze: ,.Ta sama komedia muzyczna idąca w Operetce Poznań
skiej stała się w Poznaniu sensacją sezonu. Ale też reżyserował ją 
.,rutyniarz" J. Golfert, muzycznie przygotował R. Jankowiak scenogra
ficznie Z. Kaja, a pyszne ewolucje taneczne ułożyła T: Kujawa. 
Z wykonawców podaję jednym tchem: J. Kurzewska, Kr. Szydłowska, 
M. Pokrzycki, J. Golfert I A. Wiza. Sam nie wiem, kto od kogo tu 
lepszy. Widać jednak że nad wszystkim czuwało oko dobrego i solid
nego dyrektora - fachowca." 

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że dyrekcja Operetki Poznańskiej 
nie bez powodu wystawiła w tym czasie kameralną komedię muzyczną 
na swej scenie. Prapremiera polskiej operetki St. Renza odbiła się 
bowiem głośnym echem w całym kraj~. Jeszcze zanim wystawiono 
,,Ewę" w Lublinie (15 IX 1963 r.) gdzie dano ponad 180 jej przedsta
wień, a następnie we Wrocławiu (23 . III 1964 r.) w którym operetka 
ta nie zeszła jeszcze dotąd z afisza, poznański teatr otrzymał zapro
szenie na gościnne występy z „Ewą" do Oświęcimia i Zabrza. By więc 
nie zawieszać działalności poznańskiej sceny w okresie pobytu zespołu 
poza Poznaniem wystawiono tutaj mało obsadową komedię Nat
schinski'ego. 

Tak więc w czasie kiedy w Poznaniu publiczność bawiła się na przed
stawieniach komedii „Serwus Piotruś", główny trzon zespołu Operetki 
Poznańskiej z chórem, baletem i orkiestrą odwiedzał kolejno z „Dzię
kuję ci Ewo" Oświęcim (7-12 XI 63) i Zabrze (30 XI - 7 XII 63). 
W sumie dano wówczas gościnnie 17 przedstawień. 

Nie wiele więc czasu pozostało zespołowi na przygotowanie nowej 
premiery, planowanej na pierwsze dni stycznia 1964 r. Mimo, że ope
retka Cole Portera - ,.Can-Can" wymaga niezwykle pokaźnej liczby 
śpiewaków-solistów premiera tego musicalu odbyła się w oznaczonym 
terminie: 4 I 1964 r. Wystawiono go wg libretta Abe Burrows'a w pol
skim przekładzie A. Marianowicza i J. Minkiewicza. 

Kierownictwo muzyczne spoczęło w rękach Stanisława Renza. Insce
nizacja i reżyseria - Henryka Drygalskiego, sceno~rafia - Jerzego 
Kondrackiego, choreografia - Stanisławy Stanisławskiej. Chór przygo
tował Kazimierz Antkowiak. Dyryienci: Roman Jankowiak i Stani
sław Renz. 
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A oto obsada przedstawienia, w którym obok śpiewaków solistów 
partie solistyczne śpiewała także spora ilość członków chóru operet
kowego: 
Urzędnik - Waclaw Kędziora; Przewodniczący - Zygmunt Mariail

ski; Sędzia Aristide Forestier - Jan Adamczyk, Jerzy Dzianysz, Andrzej 
Wiza; Sędzia Paul Barriere - Adam Raczkowski; Klaudyna - Bar
bara Biskupska, Ada Jarysz, Krystyna Szydłowska; Celestyna - Kry
styna Lejman, Maria Tomaszewska; Ga~riela - Zdzisława ~ipka: Kry
styna Szydłowska· Maria - Zofia Głowińska, Teresa MikołaJczak, Poli
cjant I _ Jerzy Bandel; Policjan II - Andrzej Storożuk; Hilary Jus
sac - Janusz Golc, Marian Pokrzycki; Mustafa Bej - Jerzy Golfert, 
Jan Rowiński; Kelner - Tadeusz Dobrowolski; Pistache - Wanda 
Jakubowska, Jadwiga Kurzewska, Irena Szulc-Kruk; Renł - Ale
ksander Kondratlew, Marian Pokrzycki; Stefan - Zdzisław Kacz
kowski Piotr Trella; Teofil - Jan Adamczyk, Aleksander Harbul, 
Zakonr{ica - Irena Adamska; Modelka - Zdzisława Gipka, Aleksandra 
Rybacka; Mim! - Bożena Kujawska; Amerykanka - Maria Didur
Załuska· Byznesman - Władysław Mielcarek; Lekarz - Leon Szłap
czyńskl;' Sekundant I - Andrzej Storożuk; Sekundant II - Błażej Licz-
mański. 

M. Boruta w „Słowie Powszechnym" (21 IV 1964) napisał o poznań-
skim wystawieniu „Can-Cana" następująco: ,.( ... ) Tym ra~em wysta
wiono tu musical Portera „Can-Can". Mimo niezbyt udaneJ w wyszu
kiwaniu tanich efektów reżyserii i płaskiej , bezperspektywicznej sce
nografii przedstawienie było udane. Przyczyniły się do tego talenty 
w. Jakubowskiej (Pistache), A. Jarysz (Klaudyna) J. Rowińskiego (Mu
stafa) oraz J. Dzlanysza (Aristyde) o niewyrobionym jeszcze, twardym: 
ale ładnym materiale głosowym, a poza tym balet St. StanisławskieJ 
z b. dobrą Różą Folbrycht. Dyr. Renzowi wreszcie niechaj będzie udzie
lone tyle dni odpustu, ile taktów zawiera skreślona na szczęście przez 
niego, oryginalna niestety muzyka baletowa oraz niech ~u będzie zapi
sane na dobro że uprawdopodobnił w tym „Can-Canie kankana, któ
rego Porter po'traktował z żenująco banalnym prymitywem. ( ... )". 

Podobnie też dodatnio ocenił przedstawienie K. Nowowiejski, który 
w Głosie Wielkopolskim" (30 I 1964) podkreślił walory muzyczne dokom
p;nowanej przez St. Renza muzyki baletowej do I aktu widowiska. 
Najwyżej ocenił jednak poznańskiego „Can-Cana" sprawozdawca war

szawskiego Kuriera Polskiego" (12 11 1964) Mieczysław Radost, pisząc 
na ten tem~t: ,.( ... ) Operetka Poznańska pracująca pod dyrekcją arty
styczną Stanisława Ren.za to chyba jeden z najlepszych dziś w. k~a.Ju 
zespołów operetkowych. Wypracowała sobie własny styl, grawituJący 
w kierunku nowoczesnego repertuaru, wychowała własny młody zespół, 
a efektowny balet stanowi z reguły ozdobę spektakli. W ogóle mówi 
się, że Renz wykorzystuje wraz z_e współrealizatorami każd_ą_ okazję, 
by roztańczyć przedstawienie, co daJe spektaklom atrakcyjności i tempa. 
To też ma miejsce i podczas „Can-Cana". Musical Portera wystawiło 
już w Polsce kilka scen - niewątpliwie jednak najlepszą realizację 
pokazał Poznań. ( ... )'" 

Jedynie recenzent „Fxpressu Poznańskiego" (28 I 1964) Ryszard 
Danecki wypowiedział się o tym widowisku w odmienny sposób. Wpra
wdzie i on uznał walory wokalne W. Jakubowskiej, A. Jarysz i J. Dzia
nysza; aktorskie J. Rowińskiego. Podobały się mu niektóre sceny bale
towe. Miał jednak pretensje do aktorów o złą dykcję w scenach pro
zowych, o złe wykorzystanie świa~eł i przeźroczy, a muzyka Cole Por
tera - jego zdaniem - miała wiele cech wspólnych z tanią muzyką 
cyrkową. 

„Can-Can" podbił jednak poznańską publiczność. Dowodem tego to 
162 przedstawienia. 
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XI 
SEZON ARTYSTYCZNY 1964/65 

Dziesiąty sezon artystyczny rozpoczął się pod znakiem zmian kadro
wy~h . w zespole artystycznym. Wprawdzie kierownictwo teatru nie 
~mieniło się -:- na szczęście - pozostając w dotychczasowym układzie 
Jednak nastąp~y pewne przesunięcia kadrowe w zespole artystycznym'. 
Po ośmi<?letmeJ pracy w Operetce Poznańskiej odeszła z tego teatru czo
łowa śpiewaczka Wanda J~kubowska zaangażowana w tym roku do 
Państw. Opery im. St. Moniuszki w Poznaniu. Opuścili także tę scenę: 
Krystyna Szyd_ło_wska oraz Janusz Golc. Równocześnie zespół wzbogaco
ny został ~WOJgiem tancerzy solistów w osobach: Danuty Linke i Cze
sław.a Macia_szyka. P_o~a tym z zespołu baletowego przesunięto na sta
now1Ska sohstów: Lidię Torzewską i Lidię Wilczyńską. 

Dziesiąty sezon artystyczny rozpoczęto przedstawieniem wznowionej 
operetki f· Gilberta: ,,Cnotliwa Zuzanna", w dniu 20 VIII 1964 r. 

Tw~rc;r widowiska nie zmienili się. Jedynie zmieniono częściowo de
koracJe i obsadę. 
~ wię~ kierownictwo muzyczne pozostało w rękach Stanisława Renza. 

Rezysena - J_erzego Hoffmana, scenografia - Stefana Janasika a ukła
dy chor_e~gr~f~czne - S~anisławy Stanisławskiej. Chór przygotował -
tradycyJme JUZ - Kazimierz Antkowiak, a w roli dryrygentów wystąpili· 
Roman Jankowiak i Stanisław Renz. · 

Obsada: Baron Aubrais - Jan Rowiński; Delfina - Maria Didur-Za
łuska; Żaklina - Barbara Biskupska, Ada Jarysz, Zofia Głowińska; Hu
bert - Jan Adamczyk, Jerzy Dzianysz, Zdzisław Kaczkowski; Boislu
rette - Jerz~ <;,olfert, Aleksander Harbul, Andrzej Wiza; Pomarel _ 
Zygmunt Mananski, Adam Raczkowski; Zuzanna - Jadwiga Kurzewska, 
Irena ~zulc~Kruk; C;harenc':y - Alek_sander Kondratiew, Marian Po
krzycki, R?za - Zofia ~łowiń~ka, Mana Tomaszewska; Aleksy - Wła
dy_sł~w Mielcare~; Emll - Piotr Trella; Marietta - Róża Folbrycht 
Wiehsława Kamińska. ' 

Wznowienie „Cnotliwej Zuzanny" przyjęte zostało przez krytyków 
znacznie c!eplej aniżeli ponrzednia premiera z przed dwu i pół roku. 
K. ~owowieJski "-'. ,:Gł.osie Wielk_opolskim' ' (10 IX 1964) tak pisał na te
mat. ,,Po dwulet~ieJ nieobecności, na scenę poznańskiej Operetki znowu 
powróciła „Cnothwa Zuzanna". Pomysłowi wznowienia wesołej sztuczki 
Gi~berta, n_i': ~ależy si~ chyba dziwił:. Jakoś „Zuzanna" nie starzeje się 
i cieszy dzlSleJszych widzów tak, jak gorszyła naszych dziadków na po
czi>tku stulecia. Ale ~spółczesny makijaż zawdzięcza owa operetka nie~ 
kłamanemu talentowi dyr. S. Renza, który już niejedną staroświecką 
po~ycję. potra!ił zręcznie odświe.żyl: i pokolorował:. ( ... ) Obsada „Zuzan
ny t~kze częsciov.:o nowa. _Zamiast W. Jakubowskiej (która w bieżącym 
sezonie przechodzi nareszcie do naszej Państwowej Opery) rolę tytu
łową kreuje teraz I. Szulc-Kruk, celująca w swawolnych partiach extra
szel~ut~k i róż!łych pikantnych pań z parvskiee:o półświatka. ( ... ) Osobno 
wymie?il: ,nalezy swawolny balet Operetki, gdzie młody, żeński zespół 
popisuJe się wiele w efektownych stepach, charlestonach i innych egzo
tycznych kongach ( ... )" 

_,,Zuzanna" wypełniła repertuar poznańskiej sceny do połowy grud
ma 1964 r. Dano wówczas 72 przedstawienia tei operetki. 
Kolejną pozycją był wystawiony w dniach 14 i 15 XII 1964 r. dwoma 

premierowymi przedstawieniami, w dwóch różnych obsadach,' musical 
Fryderyka L~ewego - ,,My Fair Lady". Tę polską prapremierę wy
stawion? tutaJ z libr~ttem A. J. Lernera wg „Pygmaliona" G. B. Shawa 
w_polskim przekładzie A. Marianowicza i tekstami piosenek J. Mińkie
wicza. 
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Widowisko przygotowali: kierownictwo muzyczne: Stanisław Renz, 
reżyseria: Henryk Drygalski, scenografia: Zbigniew Kaja, choreografia: 
Stanisława Stanisławska, kierownik chóru: Kazimierz Antkowiak, dyry
genci: Roman Jankowiak i Stanisław Renz. 

Obsada: Eliza Doolittle - Barbara Biskupska, Ada Jarysz, Jadwiga 
Kurzewska; Henryk Higgins - Jerzy Golfert, Witold Kałuski (gościnnie), 
Andrzej Wiza; Pickering - Aleksander Harbul, Marian Pokrzycki; Pani 
Higgins - Maria Didur-Załuska; Alfred Doolittle - Zygmunt Mariań
ski, Jan Rowiński; Pani Eynsford-Hill - Zofia Głowińska; Fred Eyns
ford-Hill - Jan Adamczyk, Jerzy Dzianysz, Zdzisław Kaczkowski; Pani 
Pearce - Irena Szulc-Kruk, Maria Tomaszewska; Harry - Aleksander 
Kondratiew; Jamie - Władysław Mielcarek; Zoltan Karpathy - Adam 
Raczkowski; Królowa Transylvanii - Barbara Biskupska, Aleksandra 
Rybacka; Książe Transylvanii - Jan Adamczyk, Jerzy Dzianysz, Piotr 
Trella; Pani Hopkins - Barbara Błaszyk; George - Wacław Kędziora ; 
Policjant - Jerzy Bandel. 

I jeszcze jeden sukces artystyczny poznańskiej sceny operetkowej; 
krytyka muzyczna odniosła się bowiem do „My Fair Lady" bardzo po
zytywnie. K. Nowowiejski w sprawozdaniu z premiery, zamieszczonym 
w „Głosie Wielkopolskim" (22 XI 1964), zasugerował wprawdzie doko
nanie pewnych skrótów w odniesieniu do nieśpiewanych dialogów, jed
nak muzyczne opracowanie i walory artystyczne widowiska ocenił bar
dzo wysoko, pisząc: .,( ... ) Pod względem muzycznym nieskomplikowana 
partytura ,.My Fair Lady"obfituje jednak w kilka udanych przebojów, 
które nie pozwalają o sobie _ zapominał: jeszcze na długo po wyjściu 
z teatru (np. ,,Przetańczył: całą noc"). Oto chyba drugi po librecie głów
ny atut powodzenia nowej sztuki. Melodyjne, poczciwe marsze, walce 
i gawoty Loewegó starał się unowocześnił: dyr. S. Renz przez dodanie 
jazzowych rytmów synkopowanych. Od dawna doceniamy talent autora 
,,Dziękuję ci Ewo" w dziedzinie lżejszej muzy. Tyle już starszych, spło
wiałych operetek zaaranżował, zbliżając je do gustów obecnych (choćby 
„Rose Marie"). I w aktualnej „I:.ady" wyczuwało się charakterystyczny 
styl „gęstej" insturmentacji renzowskiej. Bez licznych numerów chore
ograficznych (są to w większości parafrazy Renza) straciłaby „My Fair 
Lady" wiele uroku. Wiadomo: zespół żeński Operetki tańczy na pozio
mie i dużo już potrafi w „genre rewiowym" (układy S. Stanisławskiej)." 

W dalszej części recenzji autor ocenll dodatnio scenografię Zb. Kaji, 
dobre przygotowanie orkiestry oraz czołowych odtwórców przedsta
wienia. 

Podobnie też, bardzo dodatnio ocenił poznańskie przedstawienie „My 
Fair Lady" śprawozdawca muzyczny „Gazety Poznańskiei" W. Kiser. 
Recenzent nie wyszukał w tym przedstawieniu poważniejszych ujem
nych cech. Jego zdaniem do ważniejszych walorów spektaklu zaliczył: 
trzeba pełną ruchu i akcji reżyserię H. Drygalskiego wraz z dobrym 
aktorstwem wykonawców. Nadto staranne przygotowanie muzycznej 
strony przedstawienia, a zwłaszcza dobrze brzmiący chór i precyzyjnie 
grającą orkiestrę. 
· z głównych partii podobała się szczególnie Jadwiga Kurzewska prze
konywająca w trudnej, bo pOdwójnej roli: ulicznej kwiaciarki i arysto
kratycznej damy. Autor recenzji wyróżnia również Zdzisława Kaczkow
skiego. Za kapitalny uznał tercet: Jan Rowiński, Aleksander Kondra
tiew i Władysław Mielcarek. 

A. J. Rowiński jeszcze pochlebniej ocenił poznański spektakl „Lady" 
pisząc w „Expressie Wieczornym" (23 XII 1964) następujące słowa: 
,,( ... ) Operetka Poznańska ma bowiem dłużej niż rok zapewnione kom
plety. Gwarantuje je najnowsza pozycja repertuarowa - ,,My Fair Lady"'. 

W Warszawie rywalizują o wystawienie tego musicalu o światowej 
sławie Operetka i „Komedia", a Poznań go już ogląda. Gdyby nad 
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Wartą toczyła się podobna dyskusja, doradzałbym - jak czynię to 
w Warszawie - połączenie sił. Reżysera z „Komedii" (Bardiniego) wraz 
z czołowymi aktorami tego teatru chętnie oglądałbym w otoczeniu chóru 
i baletu, a co najważniejsze, orkiestry Operetki. 
Zespół Operetki Poznańskiej zaryzykował własnymi siłami wysta

wienie „My Fair Lady", zdając sobie sprawę, że tak jak wszystkie teatry 
operetkowe w Polsce natrafi na trudności ze stroną aktorską musicalu. 
Ale wiedział, że podoła stronie muzycznej. I pod tym względem dał 
świetne widowisko. Urozmaicone ponadto pysznymi wstawkami baleto
~ymi w w1konaniu najładniejszych w Polsce tancerek. Inna sprawa, 
ze nie całkiem zgodnie z charakterem sztuki Shawa roznegliżowano je. 
Ale tylko obłudnik powie, że nieprzyjemnie ten balecik się ogląda ..• 
Oddać też trzeba sprawiedliwość wykonawczyni roli tytułowej Adzie 

Jarysz, która nie tylko świetnie śpiewa, ale nieźle dała sobie radę ze 
stroną aktorską. Niestety nie można tego powiedzieć o wszystkich jej 
kolegach. Ale całość się udała. ( ... )" 

Zgodne opinie krytyków, gorące przyjęcie obydwu przedstawień pre
mierowych przez publiczność, mają napewno swe uzasadnienie w war
tości artystycznej widowiska i w troskliwym przygotowaniu poznań
skiego spektaklu „Lady", co siłą rzeczy gwarantuje musicalowi Loewego 
długotrwałe powodzenie. 

XII 
SEZON ARTYSTYCZNY 1965/66 

Zespół rozpoczął sezon wzmocniony dwojgiem solistów w osobach Ja-
niny Guttnerówny i Czesława Pręgowskiego. 
Scenę poznańską opuścił Jerzy Dzianysz. 
Kierownictwo pozostało w niezmienionym składzie. 
W pierwszym okresie nowego sezonu grano nadal przy niesłabnącej 

frekwencji „My Fair Lady". 
Po rekordowej ilości 285 przedstawień odbyły się w dniach 27 i 28 

XI 1965 r. prapremiery musicalu „Eksportowa żona". 
Libretto i scenariusz piosenek Jana Majdrowlcza, teksty piosenek Ka

zimierza Winklera, a muzykę napisał poznański kompozytor a zarazem 
dyrektor Operetki Poznańskiej Stanisław Renz. 

A oto nazwiska reaizatorów: reżyseria - Henryk Drygalski i Andrzej 
Wiza; projekty kostiumów i dekoracje opracował Zbigniew Kaja, zaś 
liczne i efektowne układy taneczne przygotowała Stanisława Stani
sławska. 
Zespół wystąpił w następującej obsadzie: Maria Dębska . - J. Guttne

równa, A. Jarysz; Jerzy Brreda - J. Adamczyk, A. Harbul, Z. Słowiń
ski (gościnnie), P. Trella; Helena-B. Artemska (gościnnie), I. Sz:ilc-Kruk; 
Doktor Martin - J. Golfert, W. Kałuski (gościnnie), A. Wiza; Michał Ma
linowski - Z. Mariański, M. Pokrzycki, Cz. Pręeowski; Linda Show -
B. Biskupska, J. Kurzewska, M. Mostowska (gościnnie); Clara Brown -
B. Błaszyk, T. Pilatowska, M. Tomaszewska; Joe Fortunato - Z. Kacz
kowski, J. Rowiński; Gina - Z. Głowińska, M. Orwat; Luciano -
A. Kondratiew; Vito - W. Mielcarek; Prezesowa - M. Didur-Załuska; 
Pułkownik - A. Raczkowski; Fred - J. Adamczyk, A. Harbul, A. Sto
rożuk; Eve - A. Rybacka, E. Drzewiecka; Harry - S. Pucek; Ted -
P. Trella, B. Liczmański; Mr. Plums - T. Dobrowolski; Sierżant Po
licji - W. Kędziora; Przechodzień - J. Bandel. 

Oczekiwane z dużym zainteresowaniem przedstawienie „Eksportowej 
żony" z miejsca zyskało sympatię publiczności i wysoko ocenione zo
stało przez krytyków. 
Wiesław Kiser recenzent „Gazety Poznańskiej" pisze o „Eksportowej 

żonie"... ,.Polski taniec jest bardzo istotną częścią nowego musicalu 
Stanisława Rezna - ,.Eksportowa żona". 
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Więcej - spojrzenie Renza na polski taniec jest ta.k. ~apitalne„ źe 
określilbym _.,Sceny polskie" jego dzieła ja~o najbardz1eJ mtetesuiąc~~ 
jeśli nie powiedzieć - pasjonujące. Bo Stanisław Re!1z odkry~czo spoJ ł 
rzał na polski taniec uchwycił autentyzm melodyki, wreszcie dokon~ 
aranżacji motywów folklorystycznych na potne-by nowoczesne.go mus1-
'calu. Taniec polski w artystyczn.ej wizji Renza ma olbrzymie sz~~se 
·powodzenia może zyskać sympatię każdego bywalca teatru. opere o
wego może zyskać powszechne uznanie. ,,Sceny polskie" musicalu „Eks
p·ortowa żona" są na pewno najważniejs·z)'.m atutem. !1-r.tystycznytriu~;~?; 
ru, pozwalającym rokować mu powod~eni~. Oczy':"'1sc1e - do . żona" 
potrzeba więcej atutów, stąd tr~eba się cieszyć,. ze „Eksportowa k ·e osiada. Obok „scen polskich" pod~tawowym JE!:t na pewno muzy a~ 
łwietnie przez Stanisława Renza napisana, zwracaiąca. uwagę znakomi 
tym uchwyceniem sensu i stylu nowoczesnego musicalu, bezustan~ą 
zmianą nastrojów i klimatu emocjonalnego. Artystyctnym. atutem _.,Eks
portowej żony" są też niektóre piosenki, kapitalna scena ~małowa .1 chy
ba wszystkie sceny chóralne, bezbłędnie przez zespół PanstwoweJ Ope• 
retki Poznańskiej 'Zrealizowane"... . . . 

A oto co pisze Kazimierz Nowowiejski w 28_6 nr Głosu W1elkop?lskiego 
z dnia 2 XII 1965 r .... Treścią „EksportoweJ ~ony" są perypetie przy
stojnej panny Marysi, którą chcą wydać za mąz za bogatego eskulapa -
emigranta do U.S.A. . . . . 

Dziewczyna pojedzie za ocean 1 zna3dz1e tam męza, ale ... Polaka. Wró~i 
z nim do Ojczyzny. Ta „patriotyczna" osnowa pozwala au~orom spo~~ 
rzeć okiem satyry na środowisko rodaków, tubylców „kramy dolara . 
Drwi s-ię tu z owej gwałtownej chęci robienia pieniędzy bez skrupułów 
(.,maseczki z cielęciny" dla odmłodzenra skór~). . . . . 

ocenia człowieka tylko według grubości 3ego ks1ązeczk1 czekoweJ. 
Ośmiesza gnuśnego lowelasa - doktora, który miast leczyć uwodzi swoje 
pacjentki (matki i córki). . . 

A więc oglądamy w „Eksportowej żonie" rozhczn.e typy 1 t)'.Pk~ Pola
ków za granicą, tęgo „ciągnących" drinka, w pogoni za _forsą 1 uzyciem. 

Musicalowi" dodają smaku charakterystyczne obrazk~ z gangsterami 
i niemrawą policją, wyjęte jakby z telewizyjnych kryminałów o „Swię
tym" lub z naszej krajowej „kobry" 
Reżyserował z humorem. H. Drygalski. . . 
Pikantne sceny i dialogi musicalu stanowią Jed.n~k. tylko nieodz~W?Y 

łącznik dla muzyki. Rewia jest jednym z ':"'aznieJszych ~k!admk<;w 
spektaklu. Niewyczerpaną inwencją choreograficzną .w.~ziedzm1e rewio
wej raz jeszcze wykazała St. Stanisławska. '?'yrózmimy p~mysł gdy 
16 girls po kolei wyskakuje z ludowej skrzyni 1 pląsa zawadiackie ho
łubce mazurowe (Stefania Nowak) jako ognisty chłopak di~blik w cze~
wonej sukmanie). Lecz owa ludowość ulega fi~~ntowneJ. deformacJi. 
Rytmy zostają zjazowane. ~uzyka :•E~sportoweJ Jest wspołczesna, gę-
sto synkopowana, jaskrawo 1 hucznie instrumentowana. i i 
Premierę prowadził z dużą werwą sam kompozytor - przy pulp c e 

dyrygenckim. · b k · Ch ć y Jak na musical przystało, śpiewu i piosenek me ra UJe. o w • 
mienimy te chwytliwsze „Polski wiatr", ,,Dzień dobry", ,,Coś dziw-
nego" ... ( ... ) ż t Ek Poznań Wysoko ocenił także „E~sportową onę" recenzen SJ?resu -
skiego Danecki" Ryszard, który pisze: ... ,.Trzeba przyznać. ze ~b~k iypo
wo operetkow:veh niewybrednych dowc_ipów na t~mat)'. ma_ł~ensk e -
autorzy potrafili obdarzyć widownę takze błyskothwym1 złoshwostkami 
o wartościach wręcz wychowawczych! · . . 

Muzyka nowej pozycji repertuarowej Op~retki dowiodła Jeszcze raz, 
że St·nisław Renz znakomicie wie, czego się wymaga od tego r?dz~Ju 
wido~iska: żywe i ostro zarysowane rytmy wbijają w ucho melodie pio-
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senek, lub też stanowią bogaty materiał dla baletowych popisów. Co 
najmnie~ dwie arie mają szanse stać się przebojami, to już bardzo wiele. 

Widowiskowo najciekawsze są obrazy baletowe a z ich obfitości 
w pamięci mocno pozostają stylizowane tańce ludowe dziewczvn wy
skakujących z symbolicznego kufra oraz pokaz domu gry."( ... ) • ' 

Wiele słów uznania otrzymał zespół Operetki. 
Ryszard D~ecki pisze: ( ... ) ,,Postarano się, aby przy okazji prapremiery 

nowego musICB;lu P_rzedstawić poznaniakom gwiazdy scen operetko.vych. 
Gorąco okl~fkl':"ahśmy rutynę aktorską Beaty Artemskiej i grę Zdzi
sława ~łowmsk1ego. Z zadowoleniem jednak przekonaliśmy się, że g•oso
wo nasi śpiewacy w niczym nie ustępują gościom, a nawet lepiej wywią
zują się pod względem wokalnym ze swoich ról. W bardzo dobrej formie 
byli zwłaszcza Jadwiga Kurzewska .i Jerzy Golfert a Janina Guttnerów
na okazała si~ prawdziwą primad<;>nną! Jak zwykle z wielkim powodze
niem wystąpił tercet: Jan Rowinski, Aleksander Kondratiew Włady-
sław Mielcarek ... " ' 

Kazimierz Nowowiejski pisał w Głosie Wielkopolskim z dnia 2 XII 65· 
,. ... A więc obok takich cu,brych znajomych jak J. Kurzewska (z wigore~ 
gra przedsiębiorczą _spi~kę), J. Rowińskiego (bokser-gangster), M. Di
dur-Załuską (~olę Ją Jednak w rolach zmanierowanych hrabin), oglą
damy po raz pierwszy w naszym teatrze B. Artemską (rutynowaną ak
tor~ę ope~etkową). Z. Słowińskiego (ta postać, którą kreuje liryczno
•kon~encJonalna chyba nie udała się libreciście) lub J. Guttnerównę 
(przyJ~mny młody głos i swoboda sceniczna). Główną rolę męską łatwo 
podźwignął J. Golfert jako doktor Martin, pracowicie uwodzący swoje 
pacjentki."( ... ) 

Drugi raz 'daje wyraz uznanie całemu zespołowi operetki oglądając 
po raz w~óry przed.stawienie „Eksportowej żony" o czym pisze w Nr 306 
Gło~u ~1elk?polsk1ego z dnia 28 XII 1965 r. ( ... ) ,.Od razu wypada ml 
stw1erdz1ć, ze aktualny zespół wcale nie ustępuje premierowemu. · 
W głównej roli żeńskiej dużą sympatię publiczności zyskuje sobie A. Ja
rysz (dobrze wyszkolony i czysty sopran), A. Wiza jako donżuański dok
tor Martin przedstawił wdzięk rasowego operetkowicza Z. Kaczkowski 
jest napewno ciekawszy w rolach charakterystycznych' niż jako amant 
(gra teraz właśnie gangstera-awanturnika). Lindę - spikerkę miło 
śpiewa B. Biskupska. Z. Mariański (amerykinin handlarz) budził weso
łość na widowni zręcznie podawanymi dowcipami. Zdz. Słowiński od 
czasu premiery nabiera potrzebnego w!goru, szczęśliwie porzucając 
sztywność sceniczną. Z przyjemnością witaliśmy I. Szulc-Kruk jako 
pikantną i fertyczną kierowniczkę Instytutu Kosmetycznego. 
Całość musicalu Stanisława Renza utrzymana jest w efektownym 

charakterze rewii (zbliżonej stylowo do „Dziękuję ci Ewo". 
Więc na scenie królują zgrabne nóżki. A jest co oglądać: tańce masa

tystek, balety kart, ruletki, sceny ludowe, weselne, mnóstwo innych 
scen choreograficznych. · 

W stosąnku do wieczoru premierowego obecny spektakl osiąia żywe 
tempo i swobodę. 

XIII 
RESUM~ 

Operetka Poznańska, jedna z najmłodszych scen muzycznych w kraju 
obchodzi 10-lecie istnienia. Powstała w trudnych warunkach i przy
znajemy, że w pierwszym okresie działalności miała nieco amatorski 
charakter. Dotyczy to zarówno kierownictwa jak i zespołów. Z upły
wem czasu odbywała się jednak selekcja kadr. Ci, którzy w tym teatrze 
znaleźli się przypadkowo i nie zamierzali lub nie potrafili podnieść 
swych kwalifikacji zawodowych musieli odejść. Zastępowali ich młodzi 
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ludzie• najczęściej absolwenci lub studenci poznańskiej P.W.S.M. Wraz 
z upływem czasu zespół konsolidował się, wypracowywał własny i sobie 
tylko właściwy profil stylistyczny. Na kształtowanie tego profilu wpły
nęła niewątpliwie osobowość kierownika artystyczn_e~o teatru mgr. Sta
nisława Renza którego zainteresowanie muzyką lzeJszego typu ć dobrze 
znamy i który wielokrotnie udowodnił, że potrafi komponowa z ta-

lei~~_t'!~ągu dziesięcioletniej działalnośc! i:nłody poznański te_atr muzyczn: 
przekształcił się ze sceny półamatorsk1eJ w teatr z praw~z1wego z~arze 
nia. w ciągu tego czasu kilkuosobowy początkowo zespoł aktorski roz
rósł się do pokaźnej liczby 25 akto~ów! _wśród których zdecydowaną 
większość stanowią absolwenci poznansk1eJ P.W.S.M. 

Chór złożony początkowo po części ze śpie~ak4'.>w-a!"°atoi:ów jest dziś 
,edną z mocniejszych stron teatru. Pod?bme Jak i orkiestra, k~óra 

. w Operetce Poznańskiej spełnia szczególnie ważne zadan~e z uwagi na 
nasycenie przedstawień muzyką baletową. Zaś ozdobą _i łedny!"°. z naj• 
cenniejszych walorów poznańskiej sceny operetk~weJ. Jest JeJ prze• 
uroczy balet, którego nie bez powodu zazdroszczą Jej mne teatry ope• 
retkowe w kraju. . • d • l · 

Operetka Poznańska startowała w r. 1956 me posia aJąC zupe me za-
plecza technicznego. Dzisiaj posia~a szereg wła~nych p~acownl wy~o• 
nujących dekoracje sceniczne, kostiumy, peruki itp. Dz1ał~m tym kie• 
ruje od r. 1958 kierownik tec~niczny tE:atru _Tadeusz Rata.Jczak. _ 

Dyrekcja teatru kierowała się w sweJ pohtyce kadrow~J słuszną za 
sadą uzupełniania zespoł\l artystycznego wychowankam~ poznańskich 
szkół artystycznych, dzięki któr-ej dyspon,uje dziś urzekaJącymi wdzię-
kiem młodości ze~,połami. . 

Ambitnemu kierownikowi artystycznemu teatru pomagaJą w pracy 
kierownicy poszczególnych zespołów artystycznych: dyrygent - Roma.n 
Jankowiak, kierownik chóru - Kazimierz Antkowiak, korep~tytor sob• 
stów _ Kazimierz Renz, korepetytor _baletu - H~nryk Gwizdała o~az 
każdorazowo współrealizatorzy koleJno wystawianych przedstawień 
z Stanisławą Stanisławską na czele. 

Dzięki tej kolektywnej pracy Operetka Poznańska zdołała w ciągu 
dziesięciu lat wystawić dziewiętnaście premier, wśród któryc':l były pr~ed• 
stawienia stanowiące niepowszedni sukces artys,~yczn~ zespoł1;,. Wyhc~~ 
my chociażby najlepsze z nich: ,,Bal w Savoyu , ,,FaJerwerk , ,,Sylva. , 
Rose Marie", ,,Dziękuję ci Ewo", ,,My Fair Lady"_ i ~re_szcie ostatnia 

prapremiera „Eksportowa żona" - oto najlepsze os1ągmęc1a artystyczne 
tego teatru. · d t i ń Do dnia 6 XI 1966 r. Operetka Poznańska dała 2903 prze s aw e , 
które oglądało 1 800 816 widzów. Przedstawienia te oglądali robotnicy, 
mieszkańcy wsi, przedstawiciele intel.igE:ncji, paukow~y, studenci oraz 
liczni goście zagraniczni. Jak na dzies1ęc10let1;1 zaledwie ok~es pra~y. to 
chyba wiele. w ostatecznym rozrachunku musimy przyznać, ze z kazd~ 
minionym rokiem mankamentów i usterek spotykaliśmy coraz mn eJ 
i że pozytywne wartości górowały tutaj zdecydowanie. Obserwowany 
przez nas jakościowy i ilościowy rozwój tej sceny pozwala nam z opty• 
mizmem patrzeć w przyszłość tego teatru. 1 S'k k' dr Czes.aw , ors • 



.,Wiktoria i Jej Huzar" - Erika Wosińska, Jerzy Golfert, Irena Szulc-Kruk, 
Janusz Golc, Ludinila Szwabowlcz 
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„KRYSIA LESNICZANKA" - Wanda Jakubowska, Andrzej Wlzą 



,.Wiktoria i Jej Huzar" - Erika Wosińska, Jerzy Golfert, Irena Szulc-Kruk, 
Janusz Golc, Ludmiła Szwabowicz 
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„KRYSIA LESNICZANKA" - Wanda Jakubowska, Andrzej Wiza 
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PAŃSTWOWA 

OPERETKA POZNAŃSKA 
W POZNANIU 

DYREKTOR i KIEROWNIK ARTYSTYCZNY: MGR STANISŁAW RENZ 

RYSZARD HEUBERGER 

BAL W OPERZE 
OPERETKA W 3 AKTACH 

PR OG R A~l 

P R E M IER I: 12 1 13. XI. 1966 

KRAINA USMIECHU" - Wanda Jakubowska, Jerzy Golfert , Adam 
" Raczkowski oraz chór i balet Operetki Poznańskiej 



STANISŁAW RENZ 
Dyrektor ,i Kierownik Artystyczn y 

STRESZCZENIE 

Akt I. Pod osłoną surowej, mieszczańskiej moralności oraz jej konwe
nansów, wszyscy bohaterowie przygody, ,która wydarzyła ·się sto lat te
mu na modnym wówczas balu w Paryskiej Operze, są zwyczajnymi 
ludźmi i pragną użyć życia bo ... ,,człowiek żyje tylko raz, a los go bije 
nie raz". Talk właśnie twierdzi Jerzy Dumenil - wytworny i bogaty 
paryski przemysłowiec, a wtóruje mu roztargniony paweł Aubier -
kupiec z Orleanu, który wraz z żoną Anielą bawi w Paryżu u pp. Dumenil 
pozornie „za interesami", a właściwie w celu przeżycia jakiejś roman
tycznej przygody z prawdziwą paryżanką. O tych pragnieniach męża 
nic nie wie Aniela - domatorka - ufna w nienaruszalność ślubów mał
żeńskich. Jej złudzenia brutalnie rozwiewa Małgorzata, żona Jerzego, 
kobieta światowa i znająca życie. Proponuje Anieli wypróbowanie wier
ności obu mężów. Umiejętnie napisane i doręczone przez pokojówkę 
Hortensję bileciki, wyznaczające rendez-vous z nieznanymi damami 
w różowych dominach na balu w Operz~, powinny skłonić obu panów 
do zdrady. Kiedy w czasie wizyty krewnych Anieli, cioteczki Palmiry 
i wujaszka Teofila, nadchodzi depesza wzywająca nagle Pawła do Orlea
nu - Aniela nie ma już wątpliwości i decyduje się pójść na bal do 
opery, aby na własne oczy przekonać się o niewierności męża. 

Akt li. Zaczyna się wielki bal w Paryskiej Operze. Wytworny tłum 
gości faluje podekscytowany. Panie prezentują najnowsze toalety i ko
kietują mężczyzn. Panowie marzą o chwili, kiedy po przedstawieniu 
scena na równi z widownią stanie się miejscem ogólnej zabawy, a w roz
bawiony tłum wmieszają się tancerki, które przed chwilą występowały 
na scenie. Jedna z nich - Feodora - już zawczasu postarała się o fun
datora. Tym fundatorem okazuje się ... wujaszek Teofil, którego kelner 
Filip lokuje w loży. Przybywa również krewny Anieli - kadet mary
narki - Henryk. Podniecony szuka damy w różowym domino, która 
wyznaczyła mu spotkanie w tajemniczym liście, takim, jakie otrzymali 
Jerzy i Paweł. Kiedy zamaskowana dama przybywa, Henryk zaprasza 
ją do loży zamienionej na czas balu w chambre separee. Po chwili 
w lożach lokują się również : Paweł z zamaskowaną Małgorzatą .i Jerzy 
z Anielą. 

„Na balu w operze różnie bywa" śpiewa chór i rzeczywiście dziwne 
-widzimy zdarzenia. Małgorzata dostrzega Jerzego, gdy ten obcesowo 
zaleca się do damy w różowym domino wypalając nawet dziurkę 

·w tym okryciu. An1iela widzi jak Paweł rozdziera różowe domfoo obej
mując zamaskowaną damę. Tego już za wiele. Panie chcą wracać do 
domu, ale porywa je tłum tańczący kotyliona. W wirze tańca giną .sobie 
nawzajem z oczu i tylko Henryk niespodziewanie rozpoznaje wśród 
tańczących ... wujaszka Teofila. 

Akt Ili. Po balu muszą nastąpić wyjaśnienia. Nie wszystkim udaje 
się utrzymać ramy obowiązujących obyczajów. Ludzkie namiętności 
rozsadzają je. Niestety, nawet drastyczne sceny małżeńskie nie wy
jaśniają kto był sprawcą nieporozumień . Dopiero rekwizyt - branso
letka ze starych monet, którą nosiła tajemnicza trzecia dama w różo
wym domino, może zdradzić tajemnicę. Właścicielką bransoletki oka
zuje się ... ciocia Palmira. Ale czy to naprawdę ona zmyliła oba mał
żeństwa? Czy to jej urok powiódł Henryka w półmrok chambre separee? 



KAZIMIERZ ANTKOWIAK 
1Cierownlk chóru 

JERZY BANDEL 
Inspicjent 

KAZIMIERZ RENZ 
Korepetytor solistów 
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EDWARD HEBELKA 
V-ce dyrektor 

MARIA DĄBROWSKA 
Główny księgowy 

HENRYK GWIZDAŁA 
Korepetytor baletu 

BOGUSLA W MOENKE 
Lekarz :zakładowy 

ANDRZEJ WIZA 
Re:tyser 

TERESA KUJAWA 
Choreograf 

ROMAN JANKOWIAK 
1nerownlk muzyczny 

STEFAN .JANASIK 
Sceoogaf 



Ada .Jarysz Janina Guttnerówna Irena Szulc-Kruk Zygmunt Mariański Adam Raczkowski Jan Rowiński 

Jadwiga Kurzewska Teresa Pielatowska Barbara Biskupska 
Jan Adamczyk Piotr Trella Andrzej Wiza 

Zofia Głowińska Irena Osuchowska Maria Tomaszewska 
Jerzy Golfert Zdzisław Kaczkowski Marian Pokrzycki 



Aleksander Harbul Czesław Pręgowski Aleksander Kondratlew l Danuta Linke Róża Folbrycht Stefania Nowak 

Władysław Mielcarek Bar·bara Błaszyk Bożena Kujawska Lidia Torzewska Feliks żurkiewicz Lidia Wilczyńska 

l 

Małgorzata Orwat Aleksandra Rybacka Czesław Maciaszyk Bronisława Maciejewska Bogdan Biegański Irena Musiał 



RYSZARD HEUBERGER 

BAL W OPERZE 
Libretto: 

WIKTOR LEON I H. v. W ALDBERG 

TEOFIL BEAUBUISSON, rentier - ZYGMUNT MARIAŃSKI 
1 ADAM RA~ZKOWS~_!,, 
' JAN ROWINSKI 

Operetka w trzech aktach 

Przekład: 

KLEMENi. BIAŁEK 

OB st DA 

JERZY DUMENIL, 
przemysłowiec z Paryża 

Teksty muzyczne : 

ALEKSANDER BAUMGARDTEN 
i ZBIGNIEW LIPCZYŃSKI 

- ALEKSANDER HARB1&/ 
CZESŁAW PRĘGOWSKI 

I ANDRZEJ WIZA 

PALMIRA, jego żona - IRENA OSUCHOWSK~ MAŁGORZATA, jego żona - JADWIGA KURZEWSK~ 
IRENA SZULC-KRUK 
MAŁGORZATA ORWAT 

HENRYK, kadet marynarki 

MARIA TOMASZEWSKA 
BOŻENA KUJAWSKA 

JAN ADAMCZY_!y 
PIOTR TRELLA: 

. ANDRZEJ WIZA 

PAWEŁ AUBIER, kupiec z Orleanu - JERZY GOLF~ , 

ANIELA, jego żona 

Scenografia: 

STEFAN JANASIK 

Kierowr.lk chóru: 

KAZIMIERZ ANTKOWIAK 

Korepetytor solistów: 

KAZIMIERZ RENZ 

Sufler:. 

BARBARA BŁASZYK 

1 ZDZISŁAW KACZKOWSKI 
MARIAN POKRZYCKI 

- BARBARA BISKUPSK~ 
ZOFIA GŁOWIŃSKA 
TERESA PIELATOWSKA 

.:,a 

a,,,L„ 
ANDRZEJ WIZA 

HORTENSJA, 
pokojówka p.p. Dumenil 

FEODORA, 
tancerka Opery Paryskiej 

FILIP, starszy kelner 

JAN, młodszy kelner 

Kierownictwo muzyczne: 

ROMAN JANKOWIAK 

Dyrygują : 

KAZIMIERZ ANTKOWIAK 

ROMAN JANKOWIW 

STANISLA W RENZ 

- JANINA GUTTNERÓWNA 
ADA JARYSZ 

:MAŁGORZATA ORW A.:!J 

- DANUTA LIN~ 
ALEKSANDRA RYBACKA 

- ALEKSANDER KONDRATIE:!!J 
WŁADYSŁAW MIELCAREK 

- JERZY BANDEL 

Choreografia: 

TERESA KUJAWA 

Asystent choreografa : 

CZESŁAW MACIASZYK 

Korepetytor baletu: 

HENRYK GWIZDAŁA 

Inspicjent : 

JERZY BANDEL 



BALET 
CAE'IUCCłO ESPAGNOL - N. Rimsky-Korsakow op. 34 

I 

ALBORADA 

B. Meklk, K. Woźniak, E. Woś, W. Swiergiel (H. Stanisławska) 

II 

VARIAZIONI 

L. Torzewska - H. Torzewski (L. Wilczyńska - B. Biegański) 
::B. Eckard.t. W. Maćkowiak, 13. Włodkowic, B. Liczmańska (K. Radowicz) 

III 

ALBORADA 

IC. Radowicz, M. Stężycka, E. Mstowska (I. Musiał, A. Jelińska, 
A. Rybacka) 

IV 

SCENA E CANTO GITANO 

D. Linke - Cz. Maciaszyk, F. Zurkiewicz, B. Biegański, H. Starosta, 
Z. Owezarzak (A. Woźniak, Z. Bakoś) 

V 

FANDAN'GO ASTURIANO 

R. Folbrycht-Jakubek, (Stefania Nowak) i cały zespół baletowy 

POLKA 

::B. Malak, I. Musiał, E. Woś, E. Mstowska (A. Jelińska, B. Liczmańska) 

Bożena Eckardt Henryk Torzewski Elżbieta Woźniak 

Wanda Maćkowska Henryk Starosta Bogumiła Liczmańska 

Aleksandra Jelińska Zbigniew Owczarzak Bogumiła Malak 



Chór żeński 

D. Renz W. Lutomska B. Skałbania 

Krystyna Radowicz Maria Nowicka Mirosława Stężycka 

Bożena Włodkowic Zygmunt Bako• Ewa Woś 
1: Wojtas I. Tomaszewska B. Dolata A. Jankowiak 

Ewa Mstowska Wańda Swiergiel Henryka Stanisławska D. Kubiak ę. ·Radomska A. Lisiak 



Chór męski 

T. Dobrowolski w. Kędziora B. Kamiński A. Storotuk 

J. Kamiński s. Pucek L. Szłapczyńskl 

Ił. Kaniewski J. Kubiak W. Kubiak 

A. Burandt Il. Czekalakl B. Liczmańllkl 
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ZESPÓŁ ORKIESTRY 

I skrzypce 

Paweł Lewicki 
(koncertmistrz) 

Felicjan Florko"wski 
Barbara Hain 
Stanisław Gostyński 

Cecylia Biernackll 
Mirosław Zalewski 

II skrzypce 

Edmund LewandoWl!ki 
Henryk Brzeziński 
Zygmunt Kurek 
Jerzy Kuczyk 

Altówki 

Roman Gomułka 

Władysław Smoczyk 

Wiolonczele 

Antoni Penc 

Roman Migaszewski 

K o n t r a-b a s y 

Marian Rosz-yk 

Józef Stolarz 

Flety 

Marian Ratajczak 

Józef Sompoliński 

Oboje 

Wojciech Urbański 
Józef Rochowiak 

Klarnety 

Alojzy Przewoźny 
Jerzy Werbiński 

Fagoty 

Jerzy Kaźmierczak 
Edmund Rybicki 

Trąbki 

Zenon Karpiński 
Eugeniusz Pietrowski 
Zdzisław Heidrych 

Rogi 

Alfred Ciechański 
Jan Małek 
Alfred Jakubowski 
Mirosław Górny 

Puzony 

Edward Gabryelski 
Kazimierz Zielniewicz 
Stanisław Słowiński 

Mieczysław Jankiewicz 

'liuba 

Mieczysław Jankiewicz 

Perkusja 

Zbigniew Rudzki 
Aleksander Myszkowski 

Fortepian 

Henryk Gwizdała 

Harf a 

Jolanta Rzeźniczek 

Inspektor orkiestry: Jerzy Kaźmierczak: 



WYKAZ PREMIER OPERETKI POZNANSKIEJ 

Premiera 20. 5. 1956 
4.10.1956 

30. 3. 1957 
28. 9. 1957 
29. 3. 1958 
30. 9. 1958 
30. 5. 1959 
16.12.1959 
20. 8. 1960 
1.12.1960 
6. 4. 1961 

wznow. 24. 5. 1961 
Premiera 2. 9. 1961 

28. 2. 1962 
Praprem. 1. 9. 1962 

27. 6. 1963 
Premiera 5.11.1963 

4. 1.1964 
wznow. 14. 4.1964 

20. 8. 1964 
Praprem. 14.11.1964 

27.11.1965 
Premiera 12.11.1966 

1956-1966 

Tytuł 

,,Wiktoria i Jej Huzar" 
,,Wesoła Wdówka" 
,,Krysia Leśniczanka" 
,,Hrabina Marica" 
,,Kraina Uśmiechu" 
,,Bal w Savoyu" 
,,Zemsta Nietoperza" 
,,Fajerwerk" 
,,życie Paryskie" 
,,Sylva" (Księżniczka Czardasza) 
,,Niespokojne Szczęście" 
,,Sy!va" (Księżniczka Czardasza) 
,,Rose Marie" 
,,Cnotliwa Zuzanna" 
,,Dziękuję ci Ewo" 
,,Sinobrody" 
,,Serwus Piotruś" 
,,Can-Can" 
,,Serwus Piotruś" 
,,Cnotliwa Zuzanna" 
,,My Fair Lady" 
,,Eksportowa żona" 
,,Bal w Operze" 
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„BAL W SAWOYU" - Scena Baletowa II aktu 

kompozytor 

Paul Abraham 
Franz Lehar 
Jerzy Jarno 
Imre Kalman 
Franz Lehar 
Paul Abraham 
Jan Strauss 
Paul Burkhardt 
,Jacques Offenbach 
Imre Kalman 
Jurij Siergiej Milutin 
Imre Kalman 
Rudolf Friml 
Jean Gilbert 
Stanisław Renz 
Jacques Offenbach 
Gerd Natschinski 
Cole Porter 
Gerd Natschinski 
Jean Gilbert 
Frederick Loewe 
Stanisław Renz 
Richard Heuberger 

Ilość llość 
przedsta- widzów 

wleń 

102 51.625 
165 92.169 
112 67.857 
184 110.270 
103 64.652 
204 122.093 
133 86.196 
180 100.745 

84 55.836 
105 73.666 

41 21.613 
49 27.717 

149 108.491 
122 83.290 
253 180.639 
103 59.512 
23 15.734 

162 95.304 
11 3.182 
71 40.917 

284 176.876 
263 162.143 



,,Zemsta nietoperza" Wanda Jakubowska, Jerzy Golfert, Jan Rowiński 

„Zemsta nietoperza" II akt - Janusz Golc, Henryk Filipowski, Jadwiga 
Kurzewska, Ada Jarysz 

,,FAJERWERK" - Maria Tomaszewska, Jan Rowiński , Adam Raczkowski, 
Zofia Głowińska , Jadwiga Kurzewska, Zygmunt Mariański, Ada J·arysz, 

Lucyna Skalbania, Aleksander Gajc!ecki 



„życie paryskie" I akt - Zdzisław Kaczkowski, Jerzy 
Jerzy Dzianysz, Jadwiga Kurzewska 

,.ŻYCIE PARYSKIE" - Aleksander Gajdeckl, Zdzisław Kacz1towsk1, 
Jan Rowiński „SYLWA" I akt - Scena baletowa 



„Sylwa" II akt _ Ada Jarysz, Zdzisław Kaczkowski 
,.NIESPOKOJNE SZCZĘSCIE" II akt -- Ada Jarysz, Marla Didur-Załuska, 

Alina Zlelewlcz, Jan Rowiński 

Scena Finałowa z „ROSE MARIE" Rudolfa Frimmla - Wanda Jakubowska, 
1 Zdzisław Kaczkowski oraz balet I chór Operetki Poznańskiej 



Ada Jarysz I Andrzej Wiza - scena z I aktu „CNOTLIWEJ ZUZANNY" 
Jean Gilberta 

Wanda Bajer, Janu.sz Brzeziński, Róta Folbrycht, Bogdan Biegański, Krystyna 
Radowlcz, Feliks żurklewlcz w tańcu „Conga" Stanisława Renza 

Irena Szlapc.iyńska, Stefania Nowak, Waleria Strykowska, Aleksandra 
Mrugaslewlcz, Teresa Tyrała, Wanda Swierglel oraz Róza Folbrycht 

w „tańcu z laseczkami" Stanisława Renza 



Scena z II aktu „CNOTLIWEJ ZUZANNY" Jean Gilberta - Zofia Głowińska, 
Irena Szulc-Kruk, Barbara Biskupska, Jerzy Golfert, Jan Adamczyk 

i Jan Rowiński 

Jan Rowiński, Jerzy Golfert, Wanda Bajer, Waleria Strykowska, Bogumiła 
Malak w scenie z I aktu musicalu „Dziękuję Cl Ewo" Stanisława Renza 

Wanda Bajer, Hanka Wolniewicz, Bogumiła Malak, Bogumiła Ziętkiewicz 
w tańcu z II aktu musicalu „D:dękuję ci Ewo" Stanisława Renza 



Janusz Golc, Jerzy Golfert, Jan Rowiński Yi scenie III aktu musicalu 
„Dziękuję cl Ewo" Stanisława Renza 

Irena siulc-Kruk, Zdzisław Kaczkowski, Barbara Biskupska, Andrzej Wiza 
oraz chór Operetki Poznańskiej w scente ll aktu musicalu 

„DZI~KUJJij CI EWO" Stlflll&ława Jlema 



Urszula Folbrycht, Feliks żurklewicz, Bo:l:ena Gruszka, Zdzisław Borkiewicz, 
Irena Szłapczyńska, Henryk Torzewski w scenie baletoweJ z II aktu opery 

komlczneJ „SINOBRODY" J. Offenbacha 

·wanda ,Jakubowska, Adam Raczkowski, Marla Didur-Załuska w operze 
komlcmeJ „Sinobrody" .,T. Offenbacha. 

Lidia Wilczyńska oraz Zdzisław Borkiewicz, Henryk Torzewski, Mieczysław 
Ku!czewski I Józef Piechaczyk w „Tańcu Cygańskim" z III aktu opery 

komicznej „SINOBRODY" J . Offenbacha 

Jan Rowiński w 2 Odsłonie II atku opery komicznej „SINOBRODY" 
J. orrenbacha 



Jerzy Golfert, Andrzej Wiza, Jadwiga Kurzewska w scenie z komedii 
muzycznej Gerda Natchinskiego „SERWUS PIOTRUS" 

Marian Pokrzycki, Jan Rowiński, Leon Szlapczyński, Jerzy Dzlanysz, Piotr 
Trella, Aleksander Harbul, Janusz Golc, Andrzej Storożuk, Błażej Liczmański 

w scenie pojedynku w musicalu „Can-Can" Cole Portera 

Jerzy Golfert, Irena Szulc-Kruk , Ada Jarysz, Krystyna Szydłowska, Marian 
Pokrzycki , Maria Tomaszewska, Zofia Głowińska oraz chór Operetki 
Poznańskiej w scenie z I aktu musicalu „Can-Can" Cole Portera 

Lidia Wilczyńska, Elżbieta Woźniak, Róża Folbrycht, Aleksander Kmieć , 
Andrzej Woźniak, Feliks Zurkiewicz w tańcu „M„mbo" ze suity hawajskiej 

Stanisława Renza 



Finał baletu „Suita Hawajska" Stanisława Renza w wykonaniu baletu 
Operetki Poznańskiej 

Marian Pokrzycki, Aleksandra Rybacka, Jan Rowiński, Zdzisław Kaczkowski 
i Aleksander Harbul w scenie z II aktu musicalu „Can-Can" Cole Portera 

Balet Operetki P8ZJlańskiej tańczący kankana w finale musicalu „CAN~AN" 
Cole Portera 
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Jan Adamczyk, Andrzej Wiza, Jadwiga Kurzewska, Marian Pokrzycki, Maria 
Didur-Załuska, Zofia Głowińska w scenie w musicalu „My Fair Lady" F. Loewe 

Bogumlla Liczmańska, Elżbieta Womiak, Wanda Maćkowiak, Lidla Wilczyńska 
Botena Eckhardt, Róża Folbrycht, Krystyna Helle, Urszula Folbrycht w „Tańcu 

Dtokejów" w musicalu „MY FAIR LADY" F. Loewe 



Irena Musiał Urszula Folbrycht , Krystyna Helle w scenie z baletu 
„ KV.:iaty" z musicalu „My Fair Lady" F. Loewe 

Danuta Linke i Czesław Maciaszyk oraz balet Operetki Poznańskiej 
w walcu z musicalu „MY FAIR LADY" F. Loeve 

„Eksportowa żona" - Scena baletowa „Ha:i:ard" - Henryk Starosta, Róża 
Folbrycht-Jakubek, Feliks ZurkleWlcz, Lidia Torzewska, Bronisława 

Maciejewska, Józef Plechaczyk, Danuta Linke, Bogdan Biegański, 
Zdzisław Maniecki, Lidla Wilczyńska, Henryk Torzewski 
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„Eksportowa :tona" - Finał III aktu - Irena Szulc-Kruk, Zygmunt Mariański 
oraz zespól baletowy 

„Eksportowa tona" - Finał I aktu - :l:eńskl zespól baletowy 

,.Eksportowa :tona" - Scena Baletowa z baletu „Hazard" 



„Eksportowa zona" - Ada Jarysz, Beata Artemska 

„Eksportowa tona" - Beata Artemska, Andrzej Wiza 
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„Eksportowa zona" - Jan Adamczyk, Maria Mostowska 



,.Eksportowa żona" - Scena baletowa „Gabinet Kosmetyczny" - F. Zurklewlcz, 
E. Woźniak, Bronisława Maciejewska, Henryk Starosta, Józef Plechaczyk, 
Róża Folbrycht-Jakubek, Urszula Folbrycht, Bogdan Biegański, Henryk 

Torzewski, Lidla Torzewska, Zdzisław Maniecki, Bogumiła Malak 
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Barbara Molik, Alfreda Ogozeja, Emilia Kossmann, Marla Budzińska, 
Czesław Kozłowski 

Marla Dąbrowska, Helena Boryszewska, Mirosława Szcześniak, 
Izabela Baczyńska, Daniela Przybylak 

Helena Konys, Ludwik Dudziak, Danuta Mlsiorna, Czesław Kujawa, Genowefa 
Pietraszewska, Janina Króllklewlcz, Ryszard Lutomski, Zbigniew Wybleralskl, 
Mirosław Grześkowiak, Janina Banaszak, Barbara Bąk, Julianna Wlnlszewska, 

Tadeusz Kamiński, Sylwester Bilski, Bogdan Jankowiak 

Jan Błaszczak, Anna Melin, Adam Matuszak, Jan Leśniczak, Wacław 
Przybylski, Cecylia Adamczak, Władysława Jasicka, Roman Wrzesiński, 

Pelaala Gintowt, Marla Szczepańska 



Kazimiera Nosklewlcz, Janina Pahl, Henryka Zalewska, Zofia Anton\ewlcz, 
Jadwiga Mazur, Krystyna Przybylska„ Ł0ucjal io~łog~:t:na A~~o;d~f 
Majchrowicz, Marla Jankowska, Marla rze a , a , 

Władysława Szymańska 

TADEUSZ RATAJCZAK 
Kierownik techniczny 

DZIAŁ TECHNICZNY: 
Brygadier sceny - Czesław Kujawa, stolarnia - Jan Leśniczak, pracownia kra
Wiecka - Konstanty Breslńskl, pracownia krawiecka damska - Cecylia Adamczak 
i Szczepańska Marla, modystka - Jasicka Władysława, światło - Ryszard 

1 Lutomski, perukarnia - Ludwik Dudziak, obuwnik - Jan Bfaszczak, prace 
dekoracyjno-tapicerskie - Adam Matuszak. 

Kostiumy wykonano w pracowniach Operetki Poznańskiej. 

Projekt okładki: Stefan_ Janasik 
Zdjęcia do programu wykonała: Grażyna Wyszomirska 

Wydawca: Państwowa Operetka Poznańska 

Poz 2 - 2433/66 - W-12/S039 - 115 ooo 
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Scena balętQW,a finału operetki Ek~Portowa Zona 




