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KSIĘŻNICZKA CZARDASZA 
• 

I KSIĄZE OPERETKI 

Tego jeszcze nie było! Aby z Wiednia 
wybierali się miłośnicy oper etki do Buda
pesztu? A jednak dzień w dzień słynna 

Budapeszt eńska Operetka wypełnia się 

gośćmi, zj eżdża j ącymi się do t ego t eatru 
z wszystkich miast monc rchii Habsbur
skiej , odkąd rystawiono tu w dniu 22 lu
tego 1908 roku operetkę młodego kompo
zytora węgierskiego Emmericha Kalmana 
„Tatarjaras" - „Klęska Tatarów". Nikt 
nie znał tego młodzieńca , który studiował 
w Budapeszcie prawo i miał już zostać ad
wokatem, kiedy przyjaciele namówili go 
na naukę muzyki: wkrótce zabłysnął 

w Budapeszcie jako krytyk muzyczny 
i twórca niezwykle efektownych utworÓ\V 
symfonicznych a także„. ale to już pod 
pseudonimem Koloman Imrey„. niesłycha
nie modnych w owym czasie, piosenek ka
baretowych. Za komedię muzyczną „Dzie
dzic Pereszleny" otrzymał nagrodę miasta 
Budapesztu i natychmiast przeniósł się 

do Wiednia! 
Dyrektor najsłynniejszego teatru operet

kowego Europy „Theater an der Wien", 
gdzie odbywały się prapremiery operetek 
wszystkich prawie kompozytorów zapropo
nował młodziutkiemu debiutantowi wysta
wienie „Klęski Tatarów" pod nazwą „Ma
newry jesienne". Sukces był niebywały! 

W kilka lat po premierze wiedeńskiej, 
która odbyła się 21 stycznia 1909 roku 
„Manewry jesienne" grane były na wszy
stkich wielkich scenach operetkowych 
świata, co zadecydowało o tym, że młody 
kompozytor zrezygnował z komponowania 
symfonii i poświęcił się muzyce operetko
wej. Wspomnienia muzyki węgierskiej wy
niesione z młodzieńczych wypra\v do p usz
ty i tokajskich winnic, zamiłowanie do 
wiedeńskiego walca, wyniesione z wędró

wek po Grinzingu i Lobau, węgierski t em
perament i niebywała fantazja sprawiły, 

że Immre K alman tworzył m elodie pory
wające sentymentem, humorem , szerokim 
rozmachem. 

Pisał z niezwykłą szybkością - j edną 

operetkę za drugą, ale prawdziwą sławę 
przyniosła mu dopiero „Csarclasfi.irst in" -
„Księżniczka Czardasza", napisana już po 
wy buchu I wojny światowej i nawiązu
jąca w libretcie do wydarzeń z pierwszych 
miesięcy wojennych, kiedy to młodzi ofi
cerowie austriaccy, węg ierscy zawierali 
pośpiesznie małżeństwa przed udaniem się 
do pułku i na front. Po niebywałym suk
cesie „Księżniczki Czardasza" Kalman -
przel ąkł się własnego sukcesu: „Nigdy już 
nic podobnego„. nawet przybliżonego do 
„Księżniczki Czardasza" nie napiszę -
skarżył się w liście do przyjaciela - wolę 

zatem zamilknąć„." 

Depresja spowodowana własnym sukce
sem nie trwała jednak długo. Wkrótce 
znów posypały się operetka za operetką 
i t eatry oper etkowe na całym świecie za
ledwie nadążały wystawiać najmodniejsze 
operetki Kalmana, o które upominali się 

melomani. Znamy większość z tych opere
tek i śpiewaliśmy niejednokrotnie m elodie 
z „Hrabiny Maricy", „Księżniczki Cyrków
ki" , „Wies zczki Karnawału" , „Bajadery", 
„Księżn1 1 Chicaqo" , „Dziewczęcia z Holan
dii" , „Fiołka z Montmartreu". 

K alman w budował sobie we Wiedniu 
pa łac rk na:r,wany „Czardaszką" i zapewne 
"byłby w nim mieszkał do końca życia, 

~' nyby nie hit ler owski „Anschluss", który 
zmusił znakomitego kom pozytora cl.o wy 
iazdu. Ale „Księżniczka Czardasza" nadal 
ut rz mywała sit; na swym ksi żęcym tro
ni _, w świeci e oper etki, przenoszona na 
fi lm. n a małe ekrany tele\ izorów, do 
wsp n iałych n o . o \Vybudowanych i jesz
cze wspanialszych zabytkowych t eatrów 
op ret owych„ . zaś Emm erich Kalman po
zosta ł j uż na zawsze w panteonie twórców 

iedeńskie i operetk i obok króla w alców 
.Toh:m na Straussa i k i cia wiedeńskich 

orzebo 'ów Frnnza Lehar a. 

Wojciech Dziedusz cki 



PRZECZYTAJ CIE ZANIM 

PODNIESIE SIĘ KURTYNA 

Czardasz! Czardasz 
Strugą ognia wlewa się do żył. 
Czardasz! Czardasz! 
Hej! Poniesie czardasz do kresu sił. 
Zyje w nim szum węgierskich drzew. 
Oddech gór i wodospadów śpiew! 
Czardasz! Czardasz, 
Dziarska w nim madziarska krew ... 

Gwiazda „Orfeum", piękna Varescu śpiewa 
tego upojnego czardasza już po raz siódmy! 
Bis! Bis wołają rozentuzjomowani słu

chacze! Sylwia śpiewa na pożegnanie! 

O świcie wyjeżdża do Ameryki po nowe 
artystyczne sukcesy ... A może nie tylko dla 
sukcesów i artystycznych triumfów? ... Pra
gnie uciec przed wielką miłością. Zako
chała się w młodym księciu Edwinie Wey
lersheim. Ta miłość nie ma sensu - mimo 
iż Edwin odwzajemnia jej uczucie, ale 
mowy przecież o tym nie ma, aby książe 
Leppert von und zu Weylersheim mógł 
pojąć za żonę szansonistkę z variete „Or
feum", a przede wszystkim wykluczone, 
aby utytułowana rodzina księcia von Wey
lersheim, spokrewniona z rodziną cesarską 
zgodziła się na taki mezalians! 

A Sylwia jest urocza, pełna wdzięku, 

temperamentu - kocha się w niej nie tyl
ko książę Edwin! Dziś w „Orfeum" zgro
madził się cały bukiet jej wielbicieli , ze 
starym znawcą kobiet, wina i kabaretów, 
hrabią Ferim i zapamiętałym miłośnikiem 
wszystkich dziewcząt, posiadających pię

kne buzie, nóżki, hrabią Bonim, na czele. 
Obaj „bon - vivanci" śpiewają: 

Boni 
Jeśli mam być szczery, 
wiedziesz drogi Feri, 
paskudnie niemoralny życia tryb .. . 

Feri 
Trudno, drogi Boni, 
z nas przecież dwóch nicponi, 
to 'lll naszej sferze - sferze 

popularm typ. „ 

Artystki, ariystki , artystki z variete, 
nie biorą miłości zbyt tragicznie. 
Dlatego, kolego, tak uwielbiamy je, 
dlatego nas ciągnie tak magnetycz-

nie„. 
Artystki, artystki, artystki z varieie, 
z nich każda z wierności dł1100 nie 

schnie , 
dlatego też co pewien czas, 
ma prawo zmienić każdy z nas 
w programie swoim przedmiot 
czułych westchnień„. 

Niestety recepty tej nie może stosować 

książę Edwin. - Jest naprawdę szczerze 
i głęboko zakochany, pragnie nie dopuścić 
do wyjazdu Sylwi... mało tego: pragnie ją 
pojąć za żonę! Decyduje się nawet n:-i zer
wanie z rodziną, która już domyśla sic:. 
że jego flirt z szansonistką z „Orfoum" 
przybiera niebezpieczną dla książęcego ro
du formę„. 

Tymczcisem Boni, który funduje pożeg
nalne przyjęcie, otoczony fordanserkami 
z „Orfeum" śpiewa 

.. Tak całkiem bez dziewczątek na nic 
świat 

a zrobisz raz początek - jużd wpadł 

stąd wniosek, że - do licha - mam 
mało szans na mnicha 
i Huby swe cofam rad„. 

Rzeczywiście Boni nie nadaje się na pus
telnika - do Sylwi jednak czuje poważ
niejsze uczucie, i postanawia nawet poje
chać z nią za ocean .... 

Sy lwia w ciągłej rozterce - stara się 

przekonać i Edwina i... siebie, że powinna 
wyjechać: 

Nie szukam szczęścia na szerokim 
oceanie 

bo szczęście zawsze samo przyjdzie 
na spotkanie, 

w swym własnym sercu szukaj, 
tam na pewno będzie 
i znajdzisez szczęście swe, 
bo milość mieszka wszędz-ie.„ 

W rytmach czardasza roztapia nastój po
ŻL · gnania - Sylwia pragnie obrócić senty
mentalną atmosferę wieczoru w żart. Na
gle w „Orfeum" zjawia się porucznik Roh
nsdorf, kuzyn Edwina z niespodziewaną 
wiadomością, iż książę Edwin ma się jutro 
o godzinie 12 w południe zameldować w 
komendzie korpusu ... Edwin jest oficerem 
cesarskiej armii, a w Ardenach nad Piavą, 
w Karpatach wrą już bitwy I wojny świa
towej! To nie żarty! Edwin musi wykonać 
rozkaz, choć wie, że spowodował go jego 
ojciec, książę Leopold Maria Lippert von 
Weylersheim, aby uniemożliwić synowi 
dalsze „kompromitowanie się" z szanso
nistką. W dodatku Rohnsdorf przypomina 
Edwinowi, że ten jest zaręczony ze swoją 
kuzynką ,hrabianką Anastazją von Eggen
berg. Edwin prosi Rohnsdorfa o pół go
dziny -

Na pożegnanie z Sylwią? 
Skądże znowu: 
„na ślub z ukochaną"! 

Tego jeszcze nie było! ślub w „Orfeum"! 
Młodzi małżonkowie są szczęśliwi - choć 

Edwin musi natychmiast wyjechać do 
Wiednia. 

Boni, dowiedziawszy się o ślubie -wo
ła: „J emu się nie wolno zaręczać - On już 
ma narzeczoną!. .. i dzień ślubu jest nazna
czony!" A więc mnie oszukał! - myśli Syl
wia- Chciał mi tylko zaimponować, zmu
sić do odwołania wyjazdu ... 

I Sylwia postanawia natychmiast wyje
chać w świat z Bonim ... 

W osiem tygodni później w pałacu ksią
żąt von Weylersheim we Wiedniu odbywa 
się wielki bal, na którym książę Leopold 
Maria zamierza oficjalnie ogłosić zaręczyny 
syna Edwina z hrabianką Anastazją von 
Eggenberg i naznaczyć datę ich ślubu. 

Nagle na balu zjawia się niespodziewanie 
para: Hrabia Boni Kancsianu z małżonką ... 
jest nią ni mniej ni więcej tylko ... Sylwia 
Varescu. 

Jeden z gości poznaje w „hrabinie Kan
csianu" szansonistkę z „Orfeum" - Sylwia 
ze spokojem wyjaśnia, że już kilkakrotnie 
brano ją za panią Varecsu, widocznie tak 
jest do niej podobna. Ale oto zjawia się 
Edwin. Chce się dowiedzieć od Boniego 
całej prawdy, ale Boni związany słowem 
honoru przez Sylwię, daje niejasne odpo
wiedzi... A poza tym - Boni też stracił 

głowę, gdyż zakochał się od pierwszego 
wejrzenia i to z wzajemnością w ... hra
biance Stazji! 

Edwin i Sylwia znajdują sposobność do 
porozmawiania bez świadków - Edwin 
przypomina tamten wieczór w „Orfeum": 

Był uścisk rąk 

i oczu blask - czy pamiętasz? 
rozmowa serc 
o sprawach wielkich jak świat ... 
Był taki czas 
cudowny czas, 
czy pamiętasz? 
gdy szczęścia blask 
na serca padł ... 

Sylwia jednak nie może wierzyć Edwinowi 
- wieczór zaręczynowy ze Stazją jest naj
lepszym dowodem, że Edwin nie brał po
\Vażnie owego oświadczenia notarialnego ... 

Dochodzi do poważnej rozmowy między 
Edwinem i Bonim, w której Edwin do
wiaduje się, że Sylwia jest wolna. Oboje 
zaledwie mogą uwierzyć swemu szczęściu: 

W rytm walczyka serce śpiewa: 
Kochaj mnie! 
Bez miłości świat nic nie wart: 
Kochaj mnie! 
Każdą krwi kropelką pragnę, 
pragnę cię 

więc 

weź mą miłość i wzajemnie 
kochaj mnie! 

„A teraz idę do ojca - mówi Edwin -
i powiem mu, że zakochałem się w hra
binie Kancsianu i żyć bez niej nie mogę ... " 
... Bo z rozwiedzioną hrabiną Kancsianu 
może ożenić się książę Weylersheim, ale 
z szansonistką ... I nagle Sylwia zrozumiała, 
że nigdy nie zostanie przyjęta do tego uty
tułowanego klanu! - Pragnie się rozstać 

z Edwinem... Ale stary książe zaprasza 
wszystkich na uroczystość zaręczyn syna 
Edwina z ... 

W każdej szanującej się operetce w trze
cim akcie następuje rozwiązanie konflik
tów i happy end a więc i u nas wszystko 
się rozwiąże pomyślnie dla obu zakocha
nych par. We Wiedniu zjawia się Feri, 
który przybył tu z groinadką dziewczątek 



z Budapeszteńskich kabaretów ... jako im
presa rio , opiekun i namawic Sylwię , aby 
róciła do „Orfeum" . le Sylwia Varescu 

nie „pójdzie już \• czardasza" w „Orfeum" ! 
Wychodzi za mąż za„ . Boniego! I pewnie 
tak by się stało gdyby nie.„ gdyby nie to 
co zobaczycie Państwo zanim zapadnie 

N au tra obdarzyła szczodrze Dan~ela 
Kustosika i urodą i talentem. Gdy w 1975 
roku ukończył Wydział Wokalno-Aktorski 
ó rczesnej Państwowej Wyższej Szkoły 

Muzycznej we Wrocławiu i rozpoczął pra
cę w Teatrze Dramatycznym im . J. Sza
niawskiego w Wałbrzychu, kierowanym 
wtedy przez Adolfa Chronickiego, od razu 
przypadł do gustu publiczności. Debiuto
wał rolą w „Ryszardzie III" i za tę oraz 
kilka innych aktorskich kreacji zyskał 

u w idowni taką sympatię, że już w nastę
pnym roku zdobył „Złotą Iglicę" w Ple
biscycie „Słowa Polski go". Wydawał się 

kurtyna, a wtedy zaśpiewamy wraz z bo
haterami „Księżniczki Czardasza": 

W rytm walczyka serce śpiewa -
Kochaj ninie! 
Bez miłości świat nic nie v:art -
Kochaj mnie! „. 

Na podstawie tekstów 
Wojciecha Dzieduszyckiego opracował 

Daniel Kustosik 

t ym faktem wyrazme zażenowany, bo 
wszak należał do najmłodszych w gronie 
wyróżnionych artystów scen dolnoślą

skich. Okazało się jednak, że odbiorcy jego 
sztuki aktorskiej się nie mylili. Potwier
dziły to następne sezony, gdy Daniel Kus
tosik powrócił do Wrocławia i podjął prac~ 
w Teatrze Współczsnym im. E. Wierciil.
skiego, którego dyrktorem był wówczas 
Kazimierz Braun. W sumie zagrał więc na 
scenach dramatycznych kilkanaście ról 
m. in. tytułową postać w „Cydzie" Cor
neilla 'a, Leandrera w „Paradach" Potoc
kiego, Alfreda w „Mężu ·i żonie" Fredry, 

• 

Konrada w „Wy zwoleniu" Wyspiańskiego, 

Czarownica \ „Róży" Żeromskiego, Sta
wrogina w „Biesach" Dostojewskiego, Guś
larza w „Dziadach" Mickiewicza, Hialmn
ra w „Dzikiej kaczce" Ibsena. 

N aj pełniej jednak swój talent orzwinął 
artysta w Operetce Wrocławskiej, bo tu
ta j mógł pokazać się publiczności bardziej 
wszechstronnie, operując nie tylko grą ak
torską ale i śpiewem i tańcem. 

Ileż to siedzących na widowni pań wzdy
chało ukradkiem do t ego urodzonego 
amanta operetkowego, obdurzonego wdzic;
kiem i niezwykle ujmującym sposobem 
bycia. Był więc Daniel Kustosik niezapom
nianym Gustawem w „Krainie uśmiechu" 
Lehnra, był Ferrim w „Wiktorii i jej hu
zarze" Abrahama, Jack-em w „Moim przy
jacieltl Bumburyrn" N atschinskiego czy 
Bonim w „ Księżniczce c2ardasza" Kalma
na i Jankiem w „Dziękuję Ci Ewo" Renza. 
Ale największy rozgłos sceniczny przynio
sła ulubieńcowi publiczności rola Higginsa 
w „My Fair Lady" Loevego. 

W postać profesom fonetyki wcielił się 

bowiem artysta na trzech krajowych sce
nach, poza Wrocławiem także w Warszu
wie i Gdyni. Przez pewien czas pracował 
zresztą w stołecznej Operetce, ale na szczę
ście powrócił do teatru prowadzonego 
przez dyrektora Leona Langera i znów 

mogliśmy go podziwiać jako Mustafę Beja 
w „Balu w Savoyu'' Abrahama, a ostatnio 
w roli Jakuba Klapsona w „Hiszpańskiej 
Masze" z librettem F. Arnolda i E. Bacha, 
z muzyką A. Gajcera. 

Prócz pracy w teatrze, Daniel Kustosik 
udziela się także na niwie pedagogicznej. 
J est adiunktem na Wydziale Wokalno-Ak
torskim Akademii Muzycznej we Wrocła
wiu, uczelni którą sam kiedyś ukończył. 
A że wykształcenie odebrał tu wszech
stronne niech świadczy fakt iż artysta wy
stępował także gościnnie w rolach Apolla 
i Dziwnego Kelnera w przedstawieniu 
„lnge Bartsch" Henryka Czyża, wystawio
nym we Wrocławskiej Operze. Jest więc 
człowiekiem sceny o rozległych możliwoś
ciach. A w prywatnym życiu? Powiedział 
mi kiedyś gdy zdobył kolejną „Złotą Igli
cę", że stara się zawsze tak postępować, 
by mógł bez awersji spoglądać na siebie 
podczas golenia. 

Przy innej z kolei okazji wyznał, iż 

chciałby spróbować swoich sił w reżyserii. 
Zamiar przeistoczył w czyn. Stałym współ
pracownikiem reżysera jest Daniel Kusto
sik już od paru sezonów. Teraz możemy 
podziwiać jego samodzielne dzieło, wyre
żyserowaną właśnie „Księżniczkę Czarda
sza". 

Zofia Frąckiewicz 



Sylwia Varecsu 

Książę Leopold Maria 
Lippert-Weylersheim 

Księżna Anhilda, jego żona 

Edwin, ich syn 

Hrabianka Anastazja 
von Eggenberg 

Hrabia Bonifacy Kancsianu 

Ferenc Kerekcsz, kawaler 
von Felze-Nezetur 
z Kisz-Kukullo 

Hrabia Endrey 

Porucznik baron 
von Rohnsdorf 

Ambasador Billing 

Kisz, notariusz 

Miksza, kelnier, później 
kamerdyner w pałacu 

Juliszka, tancerka 

OBSADA 

- ANNA DĘBSKA-MOLENDA, ALICJA SA
GADYN, MARIA ZYGMANIAK 

- JERZY KROBICKI, ZDZISŁAW SKOREK, 
KRZYSZTOF TYSNARZEWSKI 

-IRENA GAŁUSZKO, EWA KAMBERSKA, 
KRYSTYNA KUBIAK 

--· RYSZARD KLANIECKI, ZBIGNIEW SASS 

-ELŻBIETA BRUŹ, EWA SZYDŁO 

- JANUSZ KUJANEK, DANIEL KUSTOSIK 

- JERZY KROBICKI, DANIEL KUSTOSIK, 
LEON LANGER 

-PRZEMYSŁAW MARIA PRZESŁAWSKI 

- JERZY SZLACHCIC 

~ TADEUSZ GUDZIO (Art. chóru) 

- WOJCIECH ,GROCHOWSKI (Art. chóru) 

- WOJCIECH ZIEMBOLEWSKI 

- BARBARA KROBICKA, ELŻBIETA WOJ
CIECHOWSKA (sol. balet.) 

Dyr;}'genci 

MARIA ORACZEWSKA-SKOREK 
BOGUSŁAWA ORZECHOWSKA 

CHOR ORKIESTRA BALET 

Czardas2. 

Taniec gir]s 

Czardasz wese]ny 

Walc 

Czardasz 

InsP.icjent 

W an da Tokarz 

SCENY BALETOWE 

Akt I 

- JAROSŁAW JOZEFCZYK, GRZEGORZ KA WALEC, AN
DRZEJ KLAG, ZBIGNIEW OLEKSY, WITOLD WOJTAS, 
JULIAN ZYCHOWICZ 

- ALINA LUBIŃSKA, KRYSTYNA GULKA, BARBARA 
KROBICKA, JUSTYNA RYM WID-MICKIEWICZ, EW A 
MĄDRY, LIDIA PROCHARSKA, ELŻBIETA SZAJKOW
SKA, DANUTA TYBORSKA, MIROSŁAW A STOCKA, 
EWA URBAN, ELŻBIETA WITWICKA 

- cały zespół 

- cały zespół 

- cały zespół 

Akt II 

Akt III 

Sufler 

Jolanta Kawalec 



ZESPOL OPERETKI 
WROCLA WSKIEJ 

Kierownik, muzyczny 

Kierownik baletu 

-- Maria Oraczewska-Skorek 

- Krystyna Dąbrowska-Mróz 

Kierownik chóru - Piotr F er ensowicz 

Asystent reżysera 

P edagog wokalistów 

P edagog baletu 

Dyrygenci 

- Daniel Kustosik 

- Felicja Jagodzińska 

- Maksymilian Mróz 

- Maria Oraczewska-Skorek 
Bogusława Orzechowska 

Korepetytorzy solistów - Andrzej Gąsieniec 
Andrzej Podorski 

P edagog d/s ruchu scenicznego 

Inspicjent 

- Alicja Szeska 

- Wanda Tokarz 

Suflerki - Jolanta Kawalec 
Eleonora Szulc 

SOLIŚCI ŚPIEWACY 

Elżbieta Bruź, Maria Cielewicz-Gisicz, Elżbieta Cie

ślawska, Anna Dębska-Molenda, Janina Garbińska, 

Felicja Jagodzińska, Ewa Kamberska, Ewa Klaniecka, 

Małgorzata Piotrowska-Czichy, Alicja Sagadyn, Kry

styna Soś, Ewa Szydło, Maria Zygmaniak, Zbigniew 

Gocman, Ryszard Klaniecki, Jerzy Krobicki, Janusz 

Kujanek, Daniel Kustosik, Leon Langer, Marian Ogo

rzelec, Przemysław Maria Przesławski, Krzysztof 

Osmęda, Bogdan Ryncarz, Krzysztof Pajączkowski, 

Zbigniew Sass, Zdzisław Skorek, Krzysztof Tysna

rzewski, Jerzy Szlachcic, Wojciech Ziembolewski ' I 

Janina Czaplicka 
I wona Demska 
Marta Kasek 
Małgorzata Kobylińska 

Renata Krauze 
Regina Rzeczkowska 
Jolanta Serednicka 
Daria Sobin 
Bronisława Scholz 
Monika Taras 

CHÓR 

Inspektor chóru - Tadeusz Gudzio 

ZESPÓŁ BALETOWY 

Soliści 

Julita Woźniak 
J adwiga Znajdowska 
Ewa Zurakowska 
Zenon Gemza 
Witold Grochowski 
Tadeusz Gudzio 
Paweł Gąsior 

Waldemar Klimek 
Roman Kolski 
Ja rosła w Zalewski 
Paweł Wrona 

Marta Bielińska, Barbara Krobicka, Danuta Tybor
ska, Lidia Procharska, Elżbieta Wojciechowska, Ju
lian Żychowicz, Zbigniew Oleksy, Antoni Żydek 

Koryfeje 

Krystyna Gulka, Alina Łubińska, Justyna Rymwid
-Mickiewicz, Ewa Urban, Mirosława Stocka, Elżbieta 
Hodowaneć, Mark Iwanaszko, Grzegorz Kawalec, 
Andrzej Klag, Witold Wojtas, Monika Józefczyk 

Zespół 

Ewa Mądry, Jarosław Józefczyk 

Inspektor baletu - KQ'styna Gulka Korepetytor baletu - Jerzy Wąsowicz 



I Skrzypce 

Grzegorz Kasperski 
I\fagdalena Chlebowska 
Zenon Markowski 
1VIirosława Domagała 
Urszula Gramatyka 

II Skrzypce 

Edward Musiał 
- koncertmistrz 

Jan ina Łuczak 
Henryka Rolska 
Adek Fidelman 
Agata Wytrwał 

Altówki 

Wiktor Wojciechowski 
Swietła Kołosz 
Henryk Binkowski 

Wiolonczele 

Feliks Tatarczyk 
- koncertmistrz 

Ryszard Michnowski 
- z-ca koncertmistrza 

Stanisław Małek 
Dorota Nowak 

Kontrabasy 

Henryk Szymecki 
Cyry 1 Ba nicki 

Puzony 

Andrzej Wierzbiński 
Leonard Ciosiński 
\ĄTacław Kopa 
Mirosław Linette 

Perkusja 

:rvlarek Tomczyk 
Jan Kamisiński 
Piotr Nowak 

ZESPÓŁ ORKIESTRY 

Inspektor orkiestry 

STANISŁAW MAŁEK 

Gitary 

Henryk Szymecki 
Cyryl Banicki 
Andrzej Dendura 

Flety 

Jarosław Tomin 
Renata Schubert 
Joanna Wagner 

Oboje 

Mirosława Pajączkowska 
Alicja Narożna 
Renata Więclewska 
Igor Trella 

Klarnety - Saksofony 

Józef Kurek 
Barbara Baran 
Józef Kozieł 
Janusz Bulińskil 
Ryszard Stadnik 

Fagoty 

Edward Baran 
Władysław Baran 
Piotr Baran 
Andrzej Fiutek 

Trąbki 

Władysław Bortkiewicz 
Zdzisław Grela 
Bronisław Grodzicki 
Władysław Janiszyn 

Waltornie 

Jan Fluder 
Janusz Jacyszyn 
Henryk Lis 
Jan Misiewicz 

Fortepian 

Andrzej Gisicz 
Danuta Bowtrukiewicz 

OPERETKA WROCŁAWSKA 

W SEZONIE 1988 

PRZEDSTAWIA 



dla dorosłych 

F. Lehar 
WESOŁA WDÓWKA 

J. Offenbach 
PODRÓŻ NA KSIĘZYC 

J. Gilbert 
CNOTLIWA ZUZANNA 

St. Renz 
DZIĘKUJĘ CI EWO 

F. Loewe 
l\lY FAIR LADY 

F. P. Schonthan 
PORWANIE SABINEK 

P. Abraham 
BAL W SAVOYU 

A. Gajcer 
HISZPAŃSKA MUCHA 





dla dzieci 

B. Pawłowski 

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW 

J. Szajn1a-Lcwandowska 

PORWANIE W TIUTIURLIST ANIE 

J. Szajna-Lewandowska 

PINOKIO 

w przygotowaniu: 

na motywach powieści „BEL-AMI" Guy de Maupassan1ta 

O! „BEL-AMI" 

z muzyką Jana Tomaszewskiego 

tekst: Krystyna Ślaska 



ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kierownik działu technicznego - Ryszard Pluciński 

Kierownik pracowni karwieckiej damskiej - Bogumiła Zalewska 

Kierownik parcowni krawieckiej męskiej - Włodzimierz Bezulski 

Kierownik pracowni perukarskiej 

Kierownik pracowni elektrycznej 

Akustyk 

- Alicja Góra 

- Ryszard Żurakowski 

- Leszek Zajączkowski 

Kostiumernia 

Rekwizytor 

Bygadier sceny 

- Zofia Starzyk 

- Jan Grzelak 

- Wiesław Hutnik 

Koordynator pracy artystycznej 

Elżbieta Dąbrowska 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 

Grażyna Lisiccka-Slesak 

Okładka wg projektu plakatu 

WITOLDA DYBOWSKIEGO 

Opracowanie graficzne 

JOANNA BARYLINSKA 

Zdjęcia 

MAREK GROTOWSKI 

Adres dyrekcji: ul. Swierczewskiego 72, 50-020 Wrocław 
tel. 380-51, 44-49-16 

Zamówienia i sprzedaż biletów zbiorowych: 
Biuro Obsługi Widzów, tel. 356-52, ul. Świerczewskiego 67 

50-019 Wrocław 
Kasa biletowa czynna: codziennie oprócz poniedziałków 
w godzinach 13-19, w wolne soboty w godzinach 16-19, 
niedziela w godzinach 9-11. 
W dni powszednie początek przedstawień o godz. 19, 

w niedziele o godzinie 11.00. 
W poniedziałki i wtorki operetka nieczynna 

W ZG ra f. Strzelin, zam. nr 388/ 88 -10 .000 K-9 

Cena 100 zł 




