


2 Autorzy 

Aleksander Fredro 

Urodził się 

w 1793 r. w Suro
chowie koło Jarosła
wia w zamożnej ro
dzinie szlacheckiej. 
Jako 16-latek wstą
pił do armii księcia 
Józefa Poniatow
skiego i brał udział 
w wyprawie Napo
leona na Rosję. Po 
tym młodzieńczym 
doświadczeniu za
wsze będzie stronił 

od polityki, a żył tradycją szlachecką. 
Pierwszą jego znaczącą komediąjest „Pan Geld

hab" - satyryczny portret dorobkiewicza, potem 
- ,,Mąż i żona" - komedia o zdradzie małżeńskiej 
oraz kolejno najlepsze utwory sceniczne: „Damy 
i huzary", „Pan Jowialski", „Śluby panieńskie", ,;ze
msta", „Dożywocie" . W 1835 r. Seweryn Goszczyń
ski zapoczątkował atak na jego komedie, zarzucając 
im, że nie podejmują tematów najważniejszych dla 
narodu, czyli politycznych, są źle skomponowane, 
źle napisane. Aleksander Fredro na wiele lat prze
stał pisać, a swoich późniejszych utworów nie po
zwalał publikować aż do swojej śmierci. 

Późne komedie Fredry („Wielki człowiek do 
małych interesów", „Wychowanka", „Rewolwer") 
są kontynuacją gatunku, ale zdecydowane mniej 
pogodną. Choć pisarz znacznie głębiej poznał spo
łeczeństwo, choć wprowadził wiele nowych typów, 
komedie te dowodzą, że obco czuł się w świecie, 
w którym zapomniano o szlacheckiej tradycji. 

„Nocleg w Apeninach" napisał Aleksander 
Fredro w 1825 r„ po powrocie z Włoch, stąd za
pewne ta niezwykła dla niego sceneria. Aż pięciu 
kompozytorów napisało muzykę do tego libretta 
(Franciszek Mirecki, Adolf Sonnenfels, Euge
niusz Gluziński, Michał Świerzyński i Stanisław 
Moniuszko), ale żadna z wersji nie zyskała po
wodzenia. „Nocleg„." z muzyką Moniuszki był 
wystawiony tylko dwa razy w W ilnie (1839) i we 
Lwowie (1841). Po prawie 130 latach, w 1969 r. 
wystawiono go w pełnym brzmieniu w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni na podstawie partytury 
przywiezionej z lwowskiego teatru. 

Stanisław Moniuszko 

Urodził się 

5 maja 1819 r. 
w Ubielu k. Miń

ska. Po odbyciu 
studiów muzycz
nych w Berlinie, w 
latach 1840-1857 
mieszkał w Wilnie. 
W 1847 r. przy
gotował i popro-
wadził montaż 

estradowy najw-
cześniejszej wersji 
„Halki" . W 1858 r. 
przeniósł się na stałe do Warszawy, gdzie po suk
cesie „Halki" rozbudowanej do czterech aktów, 
zaproponowano mu stanowisko pierwszego dy
rygenta z tytułem dyrektora opery Warszawskich 
Teatrów Rządowych. Stanowisko to piastował 

(obok Jana Quattriniego) do końca życia. Na sce
nie Teatru Wielkiego prowadził przede wszyst
kim swoje opery, a więc: „Flisa" (1858), „Hrabi
nę" ( 1860), „Verbum nobile" (1861), „Straszny 
dwór" ( 1865), „Parię" (1869); sporadycznie tak
że przedstawienia innych oper. Komponował nie 
tylko opery poważne, ale także komiczne, operet
ki i wodewile („Nocleg w Apeninach", „Ideał", 
„Karmaniol'', „Loteria", „Nowy Don Kiszot", 
„Bettly", „Jawnuta"); muzykę do baletów („Figle 
szatana", „Libella, albo Zemsta owadu", „Mon
te Christo"); fragmenty baletowe, uwertury do 
sztuk i oper. Był twórcą kantaty „Widma" - mu
zyki do II cz. „Dziadów" Adama Mickiewicza. 
Od 1865 r. dyrygował „Widmami" na estradach 
Lwowa, Warszawy, Wilna, Krakowa. Skompono
wał 278 pieśni śpiewanych w polskich dworkach. 
Od 1866 r. wykładał w Warszawskim Instytucie 
Muzycznym harmonię, kontrapunkt i kompozycje 
oraz prowadził zespół chóralny. Muzyka Moniusz
ki zyskała szerokie uznanie w społeczeństwie pol
skim. Uważa się ją za wzór muzyki słowiańskiej. 
Jego twórczość kompozytorska miała zasadnicze 
znaczenie dla rozwoju opery polskiej. 

Zmarł nagle na atak serca 4 czerwca 1872 r. 
Pochowany został na Cmentarzu Powązkow
skim w Warszawie. Jego pogrzeb stał się ma
nifestacją narodową. 

Reżyser 3 

Lubię teatr muzyczny 
Rozmowa z prof. Janem Skotnickim - reżyserem 

- lista reżyserowanych przez Pana sztuk 
w różnych teatrach jest bardzo długa. Jak się 
narodziły Pana związki z teatrem? 

- Na początku lat 60-tych byłem studentem po
lonistyki w mojej rodzinnej Lodzi. W tym czasie po
wstawały studenckie teatry satyryczne, więc i w Lo
dzi urodził się teatr „Pstrąg", z którym dotąd czuję 
się silnie związany. Przygotowaliśmy aż 27 premier, 
a niedawne obchody SO-lecia uświadomiły nam, jak 
ważne były te lata, w których kształtowały się nasze 
gusta artystyczne i postawy życiowe. 

- Potem studia reżyserskie , dyplom i praca 
w bardzo wielu teatrach. 

- Niedawno policzyłem, że nie pracowałem tylko 
w pięciu polskich miastach, w których istnieją teatry. 
Za to przygotowałem wiele przedstawień w Stanach 
Zjednoczonych, Francji, Szwajcarii, a nawet w Syrii. 

- Pracował Pan także jako kierownik li
teracki teatrów, prorektor szkoły teatralnej 
w Warszawie, dyrektor teatru w Płocku , za
stępca dyrektora sceny dramatycznej Tea
tru Narodowego w Warszawie , wykładowca 
w szkole teatralnej. Występował Pan w wielu 
filmach i niedawno w reklamie pewnej tele
fonii komórkowej. 

- Lista funkcji jest znacznie dłuższa. Role w fil
mach wynikały z moich bliskich kontaktów z reżysera
mi. Widocznie potrzebny im był człowiek o takiejfizjo
nomii jak moja. Nie bywały to wielkie role i nie czuję 
się aktorem. Natomiast występ w reklamie, przyznaję, 
przyniósł mi dużą popularność wśród nastolatków i ... 
wyremontowaną łazienkę. 

- W Gorzowie przygotował Pan najpierw 
„Przygody rozbójnika Rumcajsa" dla dzieci, 
a później przedstawienie ,,Hej, kolęda", kolęda". 

- Pierwsze za dyrekcji Bohdana Mikucia, z któ
rym znaliśmy się z łódzkich czasów, a nową wersję 
Schillerowskiej „Pastorałki" - za dyrekcji Antoniego 
Baniukiewicza. Oba przedstawienia wpisywały się 

w nurt teatru, jaki najbardziej lubię: teatr muzycz
ny wyrastający z tradycji ludowej. już na egzaminie 
wstępnym na reżyserię podkreśliłem, że taki teatr bę
dzie mnie zajmować. Może dlatego zdałem? 

- Wielokrotnie wystawiał Pan przedstawie
nia Leona Schillera jak „Kram z piosenkami" 
czy „Pastorałkę" . 

- Uważam, że piosenki wykorzystane w obu sztu
kach powinny być bliskie każdemu Polakowi. Piosen
ka ma ogromną siłę. Nie zapomina się piosenek na-

uczonych w dzieciństwie, to one kształtują osobowość · 
człowieka. Dlatego także chętnie przygotowywałem 

swoje scenariusze z wykorzystaniem piosenek. 
- „Nocleg w Apeninach" też jest przedsta

wieniem muzycznym, dziełem dwóch czoło
wych twórców polskiej kultury. 

- W 1993 r. zrobiłem „Nocleg.„" w Teatrze 
im. Kochanowskiego w Radomiu na inaugurację fe
stiwalu fredrowskiego. Namówił mnie dyr. Wojciech 
Kępczyński, który wówczas chciał Radom uczynić sto
licą polskiego teatru muzycznego. Wtedy bliżej pozna
łem tę bardzo piękną i wartościową muzykę. 

- „Nocleg" rzadko jest wystawiany. Warto 
do niego powracać? 

- Oczywiście. Szczególnie w takim teatrze jak go
rzowski, gdzie pracuje wielu aktorów z dobrym prz~ 
gotowaniem wokalnym. jestem pełen podziwu dla 
pracowitości, dyscypliny i umiejętności aktorów. Na 
pewno będą dobrze śpiewać, a jest tu aż 30 minut cz~ 
stej muzyki. To dużo jak na operetkę. Do tego trzeba 

. pamiętać, że wykonywanie operetki jest trudniejsze 
niż opery: do wymagań muzycznych dochodzą wyma
gania teatralne. 

- Przedstawienie to otworzy Teatr Letni... 
- To szlachetna idea przywrócenia takiego za-

bytku. Czuję się zaszczycony, że moje przedstawienie 
otworzy Teatr Letni. 



4 Wykonawcy głównych ról 

Artur Nelkowski - Antonio 

Mój rodzinny dom znajduje się kilka metrów od Teatru Muzycznego 
w Gdyni. Jak sięgam pamięcią, zawsze chodziłem na przedstawienia tego te
atru, często wielokrotnie. I śpiewałem. Dlatego rozpoczęcie nauki w Studium 
Teatralnym im. Danuty Baduszkowej przy tym teatrze było oczywiste i natural
ne. Już od drugiego roku studiów występowałem na scenie. Dyplom robiliśmy 
z dwóch rodzajów śpiewu: musicalowego i operowego. Na egzaminie śpiewa
łem kompozycje Mozarta, Moniuszki, Schuberta. Egzamin zdałem pomyślnie, 
ale mimo propozycji nie podjąłem pracy w żadnym z teatrów muzycznych, 
tylko w teatrze dramatycznym w Płocku. Do Gorzowa przeniosłem się także 
dlatego, że tu dominowały przedstawienia dramatyczne. Śpiewałem trochę 
na koncertach a także w sztukach przeze mnie reżyserowanych: „Leonardo" i 
„Krwawe gody". W „Noclegu„." w reżyserii prof. Skotnickiego dostałem głów

ną rolę męską, w przedstawieniu gram i śpiewam partię Antonia - takiego romantycznego trzpiota, który 
po raz pierwszy prawdziwie się zakochał. Przyznam, że niełatwo było mi się przestawić na operetkowy styl 
gry scenicznej, ale cieszę się, że śpiew mnie dopadł. Bardzo dużo pracowaliśmy, a pomoc pani profesor 
Romany Krebsówny jest dla mnie nieoceniona. 

Krzysztof Kolba- Bombalo, cymlik. szarlatan 

Od 1975 do 1999 r„ czyli przez 24 lata występowałem na scenie Teatru Mu
zycznego w Gdyni, a wcześniej skończyłem Studio Teatralne przy tym teatrze. 
Ról śpiewanych nie zliczę. Występowałem we wszystkich wielkich spektaklach 
Teatru Muzycznego: w „Skrzypku na dachu", „Człowieku z La Manchy", „Les 
Miserables" i wielu, wielu innych. Wykonywałem partie barytonowe i basowe 
po wiele razy, bo w tamtym teatrze przedstawienia szły przez kilka sezonów. 
W 1999 r. uznałem, że starczy śpiewania, że następne lata mojej pracy sce
nicznej powinienem spędzić w teatrze dramatycznym. Dlatego znalazłem się 
w Gorzowie. Przyznaję, trochę tutaj także śpiewałem, ale rzadko w przedsta
wieniach, częściej na koncertach. Wreszcie teatr muzyczny mnie dopadł. Mo
niuszko napisał piękną, ale wcale niełatwą muzykę. Od śpiewaków wymaga 
ona kunsztu wykonawczego, a ja już nie jestem tak rozśpiewany, jak bylem 
dawniej. Będę miał dużą tremę. Na szczęście jest to rola charakterystyczna, 

więc jeśli nawet coś mi się nie uda, niech idzie na konto postaci, a nie wykonawcy. 

Karolina Milkowska - Lizela 

Moje przygotowanie wokalne jest chyba najskromniejsze w porównaniu 
z kolegami. W szkole aktorskiej miałam, oczywiście, zajęcia z emisji głosu, 
także ze śpiewu zespołowego, ale większy nacisk kładziono tam na wykonaw
stwo piosenki niż na śpiew operowy czy operetkowy. Na szczęście moja rola 
nie ma arii solowych, śpiewam w duetach, tercetach i zespołowo. 

Bardzo lubię śpiewać i od dawna chciałabym przygotować recital piose
nek, na razie jednak koncentruję się na ukończeniu drugiego kierunku stu
diów. Finalizuję logopedię na Uniwersytecie Warszawskim. Dopiero po dy
plomie pomyślę o przygotowaniu recitalu piosenek. 

Wykonawcy głównych ról 5 

Joanna Rossa - Rozyna 

W 2000 r. ukończyłam Studio Aktorsko-Wokalne im. Danuty Badusz
kowej w Gdyni, gdzie od podstaw uczyłam się śpiewu oraz tańca i aktor
stwa. Od drugiego roku studiów brałam udział w spektaklach repertua
rowych teatru gdyńskiego. Jednym z moich egzaminów dyplomowych 
był musical „Scrooge", wg „Opowieści wigilijnej" K. Dickensa, gdzie 
zagrałam główną rolę żeńską. 

Po szkole zaczęłam pracę w gorzowskim teatrze dramatycz
nym . Po dwóch latach, tęskniąc za śpiewem i tańcem, wzięłam udział 
w międzynarodowym castingu do spektaklu „Musical Starlight". Wygra
łam i wyjechałam na półroczne tournee po Europie. 

Była to dla mnie niesamowita przygoda i wspaniałe doświadczenie, 
ale z przyjemnością wróciłam do gorzowskiego teatru dramatycznego, 
gdzie od pewnego czasu przygotowywane są także spektakle muzyczne. 

Cieszę się, że nareszcie mogę połączyć obie moje pasje. 

Marek Pudełko - Anzelmo 

Od kiedy rozpocząłem pracę w teatrze, często na scenie śpiewam i gram 
na gitarze. Nie kształciłem głosu, ale dotąd nie stawiano mi zadań wyma
gających tego typu śpiewu. W teatrze śpiewa się najczęściej piosenki, choć 
w różnych stylach i konwencjach. Bardzo dobrze śpiewało mi się songi 
w „Przygodach wojaka Szwejka" specjalnie dla mnie napisane przez Ryszar
da Marka Grońskiego do muzyki Włodzimierza Korcza. Żałuję, że nie były 
one wykorzystywane po zejściu sztuki z afisza. Nowy repertuar przyniosło 
mi przedstawienie „Niech żyje Wilno, wiwat Lwów''. Współpracuję z kapelą 
„U Zbycha", z którą chętnie śpiewam piosenki z folkloru miejskiego, zarów
no lwowskie, wileńskie jak i warszawskie. 

Gdy przez rok pracowałem w Szczecinie, chodziłem tam do opery i ope
retki i myślałem, że bardzo bym chciał wystąpić w jakimś przedstawieniu 

operetkowym. No i ziściło się marzenie. Nie tylko dostałem ciekawą rolę, ale także będę miał honor 
wystąpić w przedstawieniu inaugurującym Scenę Letnią. Bardzo się cieszę. 

Cezary Żołyński - Fabricio 

Zawsze chętnie śpiewam, a szczególnie lubię akompaniować sobie na 
gitarze. Mam w repertuarze wiele piosenek, które składają się na kilka 
recitali. Wykonuję je zazwyczaj razem z Anną Łaniewską. W naszych 
recitalach dominuje piosenka poetycka. 

W przedstawieniach teatralnych także wielokrotnie śpiewałem, m. in. 
w „Operze za trzy grosze", w „Krakowiakach i góralach", w „Brelu" „Nie 
opuszczaj mnie". Lubię śpiewać w sztukach dla dzieci, które reżyseruję . 

„Nocleg w Apeninach" wymaga ode mnie dużego wysiłku, bo oprócz 
przygotowania roli jestem także asystentem reżysera. Spadło na mnie wiele 
obowiązków organizacyjnych, a nie chciałbym, aby straciła na tym rola sta
rego Fabricia, więc pracuję podwójnie. 



6 O AUTORZE 

„Nocleg w Apeninach" był po raz pierwszy WYStawiony w Wilnie w 1839 r. Tego roku Stani
sław Moniuszko w Wilnie spędzał wakacje w przerwie studiów w Berlinie. Na afiszu nie było 
nazwiska kompozytora, zapewne twórca muzyki jeszcze nie miał odwagi się podpisać. Ujaw
nił go recenzent Oskar Milewski, który od początku wspierał młodego muzyka. Choć o kom
ponowaniu „Noclegu.„" niewiele wiemy, warto przypomnieć berliński etap życia Moniuszki. 

Moniuszko studiuje w Berlinie 
Stanisław Moniuszko miał 17 lat, gdy w 1836 r. uczył się harmonii, kontrapunktu, instrumentacji, 

pod opieką stryja Aleksandra pojechał do Wilna, a w Singakademie poznawał wielki repertuar, tech-
gdzie odżył teatr operowy i często wystawiano nowe nikę dyrygowania, przygotowanie dzieł do wykona-
opery. Rodzina postanowiła, że nieśmiały, ale mu- nia, a także życie instytucji muzycznej. Berlin dawał 
zycznie uzdolniony jedynak powinien się kształcić mu możliwość oglądania oper w doskonałym wyko-
w tej dziedzinie. Dwaj panowie Moniuszko zatrzy- naniu. Ale też - jak pisze Rudziński: Romantyzm roz-
mali się w domu zajezdnym dla zamożnej szlachty wijający się wtedy w muzyce nie znajdował życzliwego 
prowadzonym przez państwa Mi.illerów. Jedna z pa- przyjęcia w Berlinie, hołdowano tu sztywnej akade
nien Miillerówien - 16-letnia wtedy Aleksandra tak mickości, poprawności rzemiosła, nie zalecano po-
się spodobała Stanisławo- 1 1 -----=-:;:;;iijiiiii'iiijijiiiiiiiiiiiii szukiwań kompozytorskich. 
wi, że póżniej została jego Z nieufnością odnoszono się 
żoną, którą serdecznie ko- do nowinek, które zwłaszcza 
chał do końca życia. Tym- Wiedeń i Paryż obrały sobie 
czasem zarówno rodzice za siedlisko. Ta atmosfera, 
Stanisława jak i matka zarówno jeśli chodzi o jej do-
Aleksandry zgodni byli, bre, jak i złe strony, zaważy-
że Staś musi się kształcić ła na ukształtowaniu oblicza 
w Berlinie. artystycznego Moniuszki. 

Na początku 1837 r. Rungenhagen poparł 
wyruszyłdyliżansemprzez Moniuszkę, a ojciec za-
Konigsberg do Berlina, płacił za wydanie „Trzech 
a więc także przez Lands- śpiewów", czyli trzech pieś-
berg (Gorzów Wlkp.) Teatr Królewski w Berlinie w latach 40. XIX wieku ni do tekstów Mickiewicza 
i Kiistrin (Kostrzyn nad 
Odrą). O Berlinie tamtych lat tak pisze Witold 
Rudziński w monografii poświęconej Moniuszce: 
W dniach, w których Moniuszko przybywał do Berli
na, ściągali tu ludzie łaknący wiedzy, stąd brały też 
początek wielkie myśli filozoficzne. Moniuszkę oszoło
mił pulsujący gwar ulicy, ogromne budowle, czasami 
trochę przyciężkie, ale wymownie potężne. 

Stanisław Moniuszko rozpoczął naukę muzyki 
pod kierunkiem Karola Fryderyka Rungenhagena, 
dyrektora Singakademie, instytucji, która organi
zowała koncerty muzyki kościelnej i oratoryjnej, 
prowadziła chóry. Nie było jeszcze wówczas w 
Berlinie konserwatońum kształcącego muzyków, a 
Rungenhagena ceniono za dużą wiedzę muzyczną i 
liczne kompozycje, które jednak nie przetrwały pró
by czasu. Zajął się młodym Polakiem jak synem, od 
razu wyczuwając jego talent. Moniuszko natomiast 
był bardzo wrażliwy na głos, dlatego odpowiadało 
mu studiowanie muzyki pisanej na głos solowy lub 
zespoły wokalne opartej na orkiestrze, fortepianie 
lub organach. Pod kierunkiem Rungenhagena 

w przekładzie na niemie
cki. Debiut ten zwrócił uwagę na młodego kompo
zytora nie tylko w Berlinie, ale przede wszystkim 
w Warszawie. W Berlinie skomponował dwa kwar
tety smyczkowe, jedyne utwory z muzyki kameral
nej. Tam zorganizował chór złożony z kolegów, pi
sał dla niego pieśni, napisał Mszę na chór, orkiestrę 
i organy. 

Naukę zakończył świadectwem wystawionym 
przez Rungenhagena na tyle osobliwym, że wartym 
przytoczenia: Pan Stanisław Moniuszko od 1837 r. 
poświęcał się pod moim kierunkiem wyższym studiom 
muzycznym, w szczególności kompozycji. Mogę Mu 
wystawić świadectwo, że czas swój poświęcił dla udo
skonalenia się i poczynił dalsze postępy, na których 
podstawie będzie mógł pracować dalej nad swoim 
wykształceniem. 

Przez cały czas pobytu w Berlinie Staś pisał do 
narzeczonej gorące listy z zapewnieniami głębokiej 
miłości. Pobrali się zaraz po jego powrocie, w sierp
niu 1940 r. On miał 21 lat, ona 20. 

O SZTUCE 7 

Jak to było w Apeninach ••• 
Zajazd w Apeninach jest wypełniony goś- chce upić Fabricia, ale tego zajmuje tylko każ

ćmi, bo w górach szaleje burza i kto może dy krok i gest Rozyny. Widząc to Bombalo po
chroni się pod dachem. Niespodziewanie stanawia zarobić także od Fabricia. Mówi mu, 
przyjeżdża Antonio, bratanek właściciela zajaz- że Antonio chce porwać dziewczynę i że on, 
du, Anzelma. Antonio jakiś czas temu uciekł Bombalo, za sutą opłatą, zgodzi się tajemnymi 
z domu w poszukiwaniu przygód, więc gdy się ścieżkami odprowadzić Rozynę aż pod toskań
odnalazł, trzeba go serdecznie przyjąć. ską granicę . Fabricio niby się godzi, ale nie 

Córce Anzelma - Lizecie, Antonio zwie- wierzy Bombalo i na wszelki wypadek zamyka 
rza się, że w Bolonii zakochał się w pięknej Rozynę w pokoju Bombala i Antonia, oczywi
dziewczynie, choć nie zamienił z nią ani sło- ście po upewnieniu się, że pokój jest pusty. 
wa, bo była pilnowana przez r=------------- Bombalo przygotowuje dra-
zazdrosnego starucha. Dziś binkę sznurową, po której 
dowiedział się, że ten sta- chce sprowadzić Rozynę ... 
ruch wiezie dziewczynę do Tymczasem Lizeta 
Florencji, więc muszą za- wpada na inny pomysł. 
trzymać się w tym zajeździe . W zajeździe nocują aktorzy 
Antonio prosi Lizetę, żeby z wędrownej trupy, prosi 
znalazła dla nich miejsce więc ich o przebranie się 
i tak pokierowała zdarzenia- w mundury żandarmów i za-
mi, aby mógł porozmawiać aresztowanie Fabricia z po-
z piękną nieznajomą. Tym- wodu fałszywego paszpor-
czasem Antonio ma dzielić tu. Tak się dzieje. Fabricio 
pokój z Bombalo, sprze- jest całkowicie zaskoczony, 
dawcą cudownych leków, że żandarmi wyprowadzają 
którego młodzieniec także go z zajazdu. Antonio może 
wtajemnicza w swoją intrygę sam na sam rozmawiać 

i prosi, aby za sutą zapłatą z Rozyną. Nie dość tego. 
zajął czymś starego, a tym Wychodząc z żandarmami 
samym umożliwi młodym Fabricio pozostawił dowody 
spotkanie sam na sam. Karykatura Moniuszki po powrocie z Berlina swojego matactwa: fałszy-

Oczekiwani nadjeżdżają. we dokumenty Rozyny jako 
Anzelmo może im zaofe- swojej psychicznie chorej 
rować nocleg tylko w fotelach, ale ponieważ żony. Na jaw wychodzi intryga opiekuna Ro
szaleje burza, zgadzają się. Stary Fabricio zyny. Oddał ją swojemu staremu przyjacielo
przedstawia Rozynę jako swoją psychicznie wi w zamian za połowę majątku dziewczyny, 
chorą żonę, której słowom nie można wierzyć . a obawiając się rozgłosu tej afery w Bolonii, 
Twierdzi, że wiezie ją do lekarza w Toskanii, gdzie wszyscy ją znali, postanowili, że Fabri
a naprawdę tam, gdzie jej nie znają, chce gło- cio poślubi Rozynę we Florencji. 
dem i zamknięciem w komórce zmusić ją do Mając dokumenty, młodzi nie lękają się 
ślubu. Fabricia i szykują się do ślubu. Tymczasem 

Tymczasem odbywa się wspólna kolacja, 
podczas której Antonio szepce Rozynie do 
ucha czułe słówka, a Rozyna zapewnia Anto
nia, że odwzajemnia jego uczucia. Bombalo 

jeden z aktorów-żandarmów prosi o rękę Lize
tę. Ona się zgadza. Dramatyczna noc w Apeni
nach, pełna grzmotów i piorunów, kończy się 
dwoma ślubami. 



ARTUR NEŁKOWSKI 
Antonio 

Goście Gospody: 

Beata Chorążykiewicz 
Iwona Hauba 

Bogumiła Jędrzejczyk 

Anna Łaniewska 
Edyta Milczarek 

Zandarmi: 

Przemysław Kapsa 
Jan Mierzyński 

Aleksander Fredro 
Muzyka: Stanisław Moniuszko 

Nocleg w Apeninach 

Reżyseria: 
Scenografia: 
Przygotowanie wokalne: 
Przygotowanie muzyczne: 
Asystent reżysera: 

Jan Skotnicki 
Małgorzata Treutler 
Romana Krebsówna 
Marek Zalewski 
Cezary Zołyński 

Premiera 01.07.2006 r. godz. 21.00 
JOANNA ROSSA 

Rozyna 

MAREK PUDEŁKO 
Anzelmo 

KRZYSZTOF KOLBA 
Bom bal o 

KAROLINA MIŁKOWSKA 
lizeta 

CEZARY ŻOŁYŃSKI 
Fabricio 

inspicjent-sufler : Iwona Hauba 

Realizacja nagrań: Studio GIGA DRUM (www.gigadrum.com) 
Realizator nagrań : Paweł Czyrka 

Muzyka w wykonaniu zespołu: 

Marek Zalewski - fortepian 
Anetta Rajewska - skrzypce 
I wona Goździk - skrzypce 
Anna Musiał - wiolonczela 

Mariusz Nowaczyński - klarnet 

Foto: Sławomir Sajkowski 



IO Muzyka 

Prof. Romana Krebsówna 

Pod kierunkiem 
prof. Romany Kreb-
sówny gorzowscy 
aktorzy wokalnie 
przygotowali spek
takl. 

Przez wiele lat 
prof. Krebsówna 
była kierownikiem 
wokalnym Teatru 
Komedia w W arsza
wie oraz wykładowcą 
w Państwowej Wyż

szej Szkole -Akademii Teatralnej w Warszawie. 
Gorzowski „Nocleg w Apeninach" jest 229. 

Gorzowski zespól 
Muzykę do „Noc

legu w Apeninach" 
skomponował Sta
nisław Moniuszko, 
opracował na mały 
skład orkiestry Jerzy 
Dobrzański a wyko
nują gorzowscy mu
zycy: Marek Zalewski 
- fortepian, Anetta Ra
jewska i Iwona Goź
dzik - skrzypce, Anna 
Musiał - wiolonczela i 
Mariusz Nowaczyński 
-klarnet 

Marek Zalewski 

Marek Zalewski od kilku lat współpracuje 
z Teatrem Osterwy, ale zazwyczaj wykonywał 
utwory swojej kompozycji lub kompozytorów 
współczesnych. Znany jest przede wszystkim 
jako lider zespołów muzyki funkowo-jazzowej: 
dawniej ,,Albo nie", a obecnie „Giga drum". 
Dotąd w teatrze nie wykonywał muzyki kla
sycznej. 

- Traktuję to zadanie jako kolejną poprzeczkę, 
którą podejmuję bez oporów. Czuję się muzykiem 
przygotowanym do zagrania każdego utworu. 

sztuką teatralną, w której kierowała opracowa
niem wokalnym aktorów. Pracowała również 
przy realizacjach filmowych i telewizyjnych 
z wykorzystaniem wszystkich rodzajów mu
zyki: od staropolskiej przez klasyczną, współ
czesną i musicalową. Wokalnie przygotowała 
przedstawienia reżyserowane między innymi 
przez Kazimierza Dejmka, Aleksandra Bar
diniego, Konrada Swinarskiego, Tadeusza 
Łomnickiego, Kazimierza Kutza, Wojciecha 
Siemiona, Jana Skotnickiego, Macieja Prusa, 
Krystynę Meissner, Jana Szurmieja, Wojcie
cha Adamczyka, Krystynę Jandę, Wojciecha 
Kępczyńskiego. W Wyższej Szkole Komuniko
wania i Mediów Społecznych im. Jerzego Gie
droycia prowadzi zajęcia w zakresie impostacji 
i artykulacji w mowie i śpiewie oraz opracowa
nia małych form wokalnych. 

To on podjął się skompletowania zespołu. 
Zaprosił Anettę Rajewską, Annę Musiał i Ma
riusza Nowaczyńskiego, którzy - podonie jak 
on - są nauczycielami w gorzowskich szko
łach muzycznych. Iwona Goździk co prawda 
nie zajmuje się edukacją muzyczną, bo pracuje 
w Wydziale Kultury Urzędu Miasta, ale gra 
w zespołach koncertujących. Wszyscy wymie
nieni muzycy grają także w Gorzowskiej Or
kiestrze Kameralnej. 

- Cieszę się, że moglem w Gorzowie znaleźć 
cały skład zespołu dobranego do potrzeb tej mu
zyki. Wspólne miejsce zamieszkania ułatwia 
nam organizację prób, bo bardzo dużo musieli
śmy pracować najpierw ze sobą, a potem z ak
torami. 

Najwięcej jednak pracował sam lider 
- Marek Zalewski, jako że akompaniował ak
torom podczas wszystkich prób śpiewanych. 
Moniuszko napisał 30 minut czystej muzyki 
na głosy z orkiestrą. Jest tam 18 partii solo
wych lub kilkugłosowych: duetów, tercetów, 
kwartetów. Każdy trzeba było wielokrotnie 
wyćwiczyć. 

- Na pewno mamy tremę przed występem, 
ale wiem z doświadczenia, że kontakt z publicz
nością dodaje energii i wówczas każdy z nas mo
bilizuje się maksymalnie. 

Po premierze I I 
I 

Karol Wojtyła - Brat nas7.ego Boga 
Reżyseria -Edward i.entara, 
scenografia -Hanna Szymczak, 
muzyka- Stanisław Sojka 

Wykonawcy: Krzysztof Tuchalski - Adam 
Chmielowski/ Brat Albert, Artur Nełkowski 
- Nieznajomy, Cień, Mówca, Cemty Żołyński 
- Maks, Prz.emysław Kapsa - Lucjan, Aleksan-
der Maciejewski - Stanisław, Maciej Radziwa
nowski - Hubert, Krzysztof Kolba - Bezdomny I, 
Brat Antoni, Jan Mierzyński - Bezdomny Il, Brat 
Sebastian, Paweł Caban - Bezdomny ID, Brat 
Szczepan 

Rze<.2 o nawróceniu 
To taki niemodny temat- wadzenie się ze sobą. 

Szczególnie, jeśli chodzi o duchową, religijną strcr 
nę życia Dziś nie wypada rozmawiać o religii, per 
dobnie jak o pieniądzach. A mimo to gorzowski 
Teatr im. J. Osterwy z okazji pierwszej rocznicy 
śmierci Jana Pawła Il sięgnął po jego natchniony, 
konfesyjny dramat „Brat naszego Boga". 
( ... ) Ten trudny w odbiorze dramat przeniósł 
na scenę Edward Żentara. Reżyser poważ
nie skrócił tekst, skondensował go i w insce
nizacji zastosował metodę cięć :filmowych, 
w których pokazuje drogę malarz.a w stronę 
zakonu. Główną rolę kreuje Krzysztof Tu
chalski. To znakomita wręcz kreacja Aktor 
gra człowieka, który podejmuje najważnie} 
szą życiową decyzję bez najmniejszego pater 
su, bez przerysowań. Subtelnymi środkami 
buduje wiarygodną postać. Dodatkowo per 
stać tę uwiarygodnia dialog, jaki Adam pro-

wadzi ze swoim drugim ja - Cieniem kreowanym 
przez Artura Nełkowskiego. I to też dobra, konse
kwentnie zagrana rola Zresztą, tu prawie nie ma 
słabych kreacji. Na uwagę zasługują więc podwó} 
ne postaci bezdomnych, potem zakonników, jak 
i przyjaciół malarzy. Na scenie pojawia się niemal 
cała męska obsada gorzowskiego teatru. Manie
rycznie wypada tylko Maciej Radziwanowski, któ
rego zresztą momentami trudno zrozumieć. 

Znakomitym dopełnieniem spektaklu jest 
oszczędna, wielofunkcyjna scenografia Hanny Szym-

1 cz,ak, zupełnie odmienna od barokowo-przepysznej, 

I 
jaką opracowała do poprzedniej premiery „Wyzwo
lenia". Genialną, punktującą najważniejsze momenty 

I 
inscenizacji muzykę napisał Stanisław Sojka. 

Powstał ważny spektakl, który w ogólnym ha
łasie medialnym towarzyszącym rocznicy śmierci 
Papieża był najlepszym sposobem jej uczczenia 
A że trudny w odbiorze- nie szkodzi. Nie wszystko 
na scenicznych deskach musi być śmieszne, łatwe 
i przyjemne. 

Renata Ochwat, Gazeta Lubuska 8-9 IV 2006 r. 
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Teatr 4 Żywioły z Chojnic 

„Sen Dorotki" 
Spektakl o dziewczęcych marzeniach snutych 

w bezsenne letnie noce: o księciu z bajki, o wielkiej 
miłości, o wyższości dobra i piękna nad złem i brzy
dotą, jest wyrazem tęsknoty do baśniowej krainy 
szczęścia i beztroski. Efektowne zabiegi pirotech
niczne, szczudła i marionety. 

Grupa Plastyczna 
Pławna 9 z Pławnej 

„Sztuka rodzi się na strychu" 
Najnowsze widowisko plenerowe tego teatru 

prezentuje wątki biograficzne twórcy Pławnej 9 
- Dariusza Milińskiego 
i magiczny świat jego 
obrazów: jak się zostaje 
artystą i co zrobić, by 
idąc przez życie zacho
wać w sobie duszę chłop
ca. Widzowie poznają 
także tajemnicze związki 
bohatera z księżycem 

z obrazu „W poszukiwa
niu nowego świata" . 

„Trzy życia 
Salvadore'a Dali" 

Wizje z marzeń sen
nych Salvadora Dali, skojarzenia i pierwsze spo
strzeżenia poranka, składają się na jego przedziwne 
wyobrażenia, które w równie oryginalny sposób 
ożywiają aktorzy Pławnej 9. 

Papiertheater fiir Mich 
z Berlina 

„Dziadek do orzechów" 
inscenizacja: Zbigniew Mich 
Zbigniew Mich odświeża konwencję papierowego 

teatru, niegdyś popularnej domowej zabawy w teatr. 
W „Dziadku do orzechów" opowiada historię małej 
dziewczynki Marie. W wigilię Bożego Narodzenia 
Marie dostaje w podarunku dziadka do orzechów, 
który przemienia się w księcia i zaprasza dziewczynkę 
w podróż do królestwa bajek. A wszystko z przepięk
ną muzyką Piotra Czajkowskiego. 

Anton Anderle · Tradycyjny 
Teatr Lalkowy 

z Bańskiej Bystrzycy 

„Najmniejszy cyrk świata" 
Reżyseria i wykonanie: Anton Anderle 
Spektakl skłania do szczerego śmiechu zarów

no dużych jak i małych . Jest rekonstrukcją trady
cyjnego cyrku w wykonaniu oryginalnych lalek 
z przełomu XIX i XX stulecia. Jest tam klown, siłacz, 
magik, tancerka, są żonglerzy, akrobaci, balansują
cy na krzesłach, a nawet konie - wszyscy pełni ko
micznego patosu. 

Teatr Nikoli z Krakowa 

„Obrazki nieznane
go malarza" 

reżyseria: Mikołaj 

Wiepriew 
Tematem jest kobieta, 

mężczyzna, ludzkie emo
cje, złość, miłość, czyli 
jednym słowem życie, ale 
pokazane w sposób pla
styczny, z rozbudowanymi 
elementami tańca. Jedną 
z materii malarskich jest 
folia, która natchniona 
fantazją podróżujących 
w spektaklu artystów po
maga stworzyć niesamo

wite, ulotne obrazy nadające metafizyczny wymiar 
całości spektaklu. 

Teatr Woskriesinnia 
ze Lwowa 

„Gloria" 
reżyseria: Jarosław Fedoryszyn 
Spektakl opowiada o odwiecznych rytuałach 

i obyczajach. Teatr Woskriesinnia używając 
właściwych sobie środków teatralnej ekspresji 
pokazał, jak ważną rolę w życiu człowieka pełnił 
ogień . Przy dźwiękach symfonicznej muzyki ak
torzy i szczudlarze wyczarują niezwykłe sytuacje, 
ale i sceny rodem z apokaliptycznych wizji uni
cestwiania człowieka. W spektaklu wykorzystano 
folklor ukraiński. Piękne, dynamiczne i mądre 
przedstawienie. 

Spotkania Teatrów Ulicznych 3.4 czerwca 2006 roku 13 

Wyszli aktorzy 
do publiczności 

Aktorzy Teatru 4 Żywioły grają już dobre 20 mi
nut. Dzieciom spektakl podoba się. Dorosłym też. 

- Przechodziłem akurat i się zatrzymałem - mówi 
pan Marek z ul. Walczaka. Chciał zostać chwilę. Stoi 
przez cały spektakl. Koło niego grupka młodych: ogo
lone głowy, sportowe ciuchy. 

- My z Lubniewic. Przyjechaliśmy na mecz Sti
lonu Gorzów - tłumaczą i też zerkają. Tak samo 
pani z kamienicy przy ul. Sikorskiego. Wyszła tylko 
z mieszkania. Scenerię - rynek - widzi z okien klatki 
schodowej. 

- Teraz przed paizstwem Grupa Plastyczna Pławna 
9 - zapowiada gorzow
ska aktorka Anna Ła
niewska. jest sobotni 
wieczór. Zimno, jakby 
to nie był czerwiec. Na 
bruku przed katedrą 

dziwaczne figury. ja- _.. •• 1 ... 1. 

kiś byk traci głowę, try
ska krew z wyrwanego 
języka. 

4 Żywioły na Starym Rynku trwał jednocześnie zlot 
miłośników hond CRX. Ale jak mówią aktorzy, teatr 
uliczny odbywa się w określonej miejskiej przestrzeni, 
która przecież nie jest do końca przewidywalna. ( .. .) 

Grupa Pławna 9 pokazała w sobotę dwa przedsta
wienia „Sztuka rodzi się na strychu" i „ Trzy życia Sal
wadora Dali". Zwłaszcza to drugie zagrane o zmierzchu 
pod murami katedry wytworzyło niezwykły nastrój ulicz
nego spektaklu, operując dźwiękiem, fornzami plastycz
nymi, ogniem. 

- To teatr plastyczny - mówi Grzegorz Szymczak 
z Pławnej. - My w większości jesteśmy malarzami, 
rzeźbiarzami, którym zaczęło czegoś brakować i dlate
go weszliśmy w teatr, aby te obrazy ożywić. 

- Czy Stary Rynek z katedrą z jednej strony, ale 
również Kokosem- Te
sco i blokami wokół to 
dobra przestrzeń dla 
teatru ulicznego? 

- Świetna. jest 
plac, jest stary koś

ciół, który ma fajny 
klimat. jesteśmy tu 
jakby na zderzeniu 
współczesności i czegoś, 
co ma już kilkaset lat. 
To daje dobrą energię 

twierdzi artysta 
z Grupy Pławna 9. 

- Do końca nie jest 

- Ale goście mają 
jazdę - komentuje 
chłopak w dresach 
i trzaska zdjęcia apa
ratem cyfrowym. Akto
rzy z Pławnej podpala Teatr Woskriesinnia to miejsce wymarzone 
ją wielką żyrafę z drutu i szmat. 

- Ty, to ten obraz Salvadora Dali - zagaduje jakiś 
chłopak. Spektakl się kończy. Anna Laniewska zaprasza 
na niedzielę. 

Aleksandra Szymańska Gazeta Lubuska, 5 czerwca 

Oglądaliśmy teatry 

Teatry uliczne, które oglądaliśmy podczas week
endu zagrały na Starym Rynku w Gorzowie, pokazały 
ciekawe widowiska. Było zimno, deszczowo, ale poza 
tym wszystko jak trzeba: światło, dźwięk, ogień, nie
zwykły nastrój. 

Międzynarodowe Gorzowskie Spotkania Teatrów 
Ulicznych nie obyły się bez małych organizacyjnych 
zgrzytów. W sobotę, podczas przedstawienia Teatru 

- uważa jednak dyr. ]an Tomaszewicz. - Moim zało
żeniem było, aby spektakle odbywały się nad brzegiem 
Warty, ale ze względu na remont mostu musieliśmy je 
zrobić w centrum. Ale nie ma co narzekać. Na Starym 
Rynku również jest miejsce na teatr uliczny. Pod tym 
kątem dobieraliśmy repertuar. Kiedyś teatr uliczny 
rozgrywał się nie w zabytkowej przestrzeni, ale na ryn
kach handlowych, bo tam byli ludzie. Dlatego mam 
zamiar w przyszłości pokazać jedno z Przedstawień 
np. na Piaskach, na blokowisku. Rozmawiałem już 
z Teatrem Nikoli z Krakowa, czy można by zrealizo
wać spektakl poruszający ważne społeczne tematy. 

Drugie spotkania teatrów za nami i wszystko 
wskazuje, że będzie to bardzo atrakcyjna impreza 
cykliczna. 

Dariusz Barański, Gazeta Wyborcza 5 czerwca 
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Prawdziwy Teatr Letni 
Gdy w Il połowy XIX wieku powstawał tzw. etablis

sement, czyli nieregularny park z obiektami słui.ący
mi rozrywce, któiy dał poCl.ątek teatrowi, jeden z bu
dynków przeznaczono na teatr letni. W 1886 r. według 
projektu cieśli W. Arndta zbudowano najpierw drewnia
ny dach nad widownią, a potem murowany budynek, 
w któiym znajdowała się scena Już od cze1wca tegoż 
roku prezentowano tam przedstawienia Wyjątkowo 
ozdobne były kolumienki, na któiych leżał fiyzowany 
ornament a na nim dach. Pod tym dachem ustawiano 
stoliki i krre:;ła. Natomiast na &:ianie murowanego bu
dynku, po obu stronach sceny P. Hardstock namalował 
wielkie neoklasyczne kandelabiy, które do dziś są do
brze widoczne. 

Po zakończeniu I wojny światowej, gdy życie mia
sta wracało do normy, zdecydowano o rozbudowie 
budynku murowanego ze stałą sceną, kosztem są
siedniej widowni teatru letniego. W 1925 r. całkowicie 
zamknięto teatr letni, jako że także zainteresowanie 
tego typu przedstawieniami znacznie zmalało. Wol
ne przestrzenie między kolumnami zabito deskami, 
a puste wnętrze wykor.zystywano jako magazyn. Za
słonięty głównym budynkiem teatr letni przetrwał 
nadspodziewanie długo. 

Jego wnętrze, czyli teatralny magazyn tylko raz 
zostało pokazane publiczności. W 1974 r., za dyrekcji 
Andrzeja Rozhina, właśnie tam Sylwester Woroniecki 
zagrał monodram „Długi dzień" wg Mirona Biało
szewskiego. 

W 1983 r. zdecydowano o przekształceniu maga
zynu w malarnię, trzeba było więc zmniejszyć 
otwór sceny: zan1urowano go pozostawiając 
niewielkie drzwi. Na szczęście malowane kan
delabiy pozostały nienaruszone. 

Rok 1988 przyniósł ostateczną rozbiórkę 
drewnianej konstrukcji. Takie były zalecenia 
służb przeciwpożarowych, a wymusiła to tak
że kolejna rozbudowa teatralnego zaplecza. Ze 
świadomością, że drewniana konstrukcja jest 
cenna architektonicznie i artystycznie, roze. 
brano ją bardzo starannie numerując i opisując 
każdy element Całą konstrukcję przekazano 
do Lubniewic, gdzie miała być odtworzona 
Niestety, za deklaracjami ówczesnych władz 
nie poszło działanie, drewniane elementy roz
kradziono lub zniszczono. 

Gdy dyrekcję Teatru im. ]. Osterwy objął Jan To
maszewicz, postanowił reaktywować Teatr Letni. Od 
czerwca 2003 r. na estradzie wzniesionej przed muro
wanym budynkiem Teatru Letniego prezentowane są 
pr7..edstawienia lub koncerty w wykonaniu zarówno 
gwiazd teatru i estrady, jak i amatorów. 

Kaina oferta Sceny Letniej pr.zyjmowana jest bar
dzo życzliwie, a widzowie zajmują miejsca na długo 
przed rozpoczęciem spektakli. 

Natomiast wnętrze murowanego budynku, 
z inicjatywy dyr. Tomaszewicza, przekształcono 

w Scenę XXI wieku. Zainaugurowano ją 27 marca 
2004 r. przedstawieniem „Wolności" Andrzeja Bartni
kowskiego w reżyserii Justyny Celedy. 

W µiirlziemiku 2ro> r. według projektu Waldemara 
Kłorowskiego, rozpxz.ęto remont &my Letniej. Przywró
cono duży otwór oceny. latem tam będą prez.entowane 
pr.t.edstawienia, a na 110 m kw. jej i:x>wierzchni zmieszczą 
się nawetduże.zesp:>ły. Natomiastzimązamknięty z.ostanie 
otwór oceny a wewnątrz będzie zarowno ocena jak i widow
nia. Boczną przybudówkę zaadoptowano na foyer, sanita
riaty i garderoby dla aktorów. Uruchomiono ogrzewanie. 

Na ścianie zewnętrmej zachowano oiyginalne po
lichromie kandelabrów. Przygotowana jest koncepcja 
zagospodarowania całego terenu otaczającego teatr, 
rozplanowania zieleni, ścieżek, ale będzie to drugi 
etap prnebudowy. 

Premiera ,,Noclegu w Apeninach" inauguruje 
czwarty sezon Sceny Letniej, nareszcie na prawdziwej 
scenie Teatru Letniego. 
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Projekt Teatru Letniego, wyk. Małgórzata " i Walctemar Kł"osowscy 
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„MAREX„ 
Gorzów, ul. Koniawska 2 

tel. 095 728 22 20 
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Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa 
w Gorzowie 

ul. Sikorskiego 16, tel. 95 722 69 65 
Gorzów Wlkp. 

Jl 

ul. Walczaka 16a, 
tel. (095) 736 66 56 

Teatr im. Juliusza Osterwy Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 9, 
Centr. tel. 728-99-30, Sekr. tel. 728-99-34, fax 728-99-35, e-mail kontakt@teatr-gorzow.pl, www.teatr-gorzow.pl 

Aktorzy 
Beata Chorążykiewicz, 

Bogumiła Jędrzejczyk, Teresa Li
sowska-Gaiła , Anna Łaniewska, 

Katarzyna Mikiewicz, Edyta Mil
czarek, Anna Karolina Miłkowska, 
Bożena Perłowska, Kamila Pietrzak, 
Bożena Pomykała, Joanna Rossa, 
Marzena Wieczorek, Paweł Ca
ban, Przemysław Kapsa, Krzysztof 
Kolba, Aleksander Maciejewski, Jan 
Mierzyński, Artur Nełkowski, Leszek 
Perłowski, Marek Pudełko , Maciej 
Radziwanowski, Krzysztof Tuchal
ski, Wacław Welski, Cezary Żołyński, 
Iwona Hauba (inspicjent) 

[);rektor naczelny i artystyczny: Jan Tomaszewicz, Sekretarz literacki Iwo
na Kusiak, Główna księgowa: Anna Jankowska Księgowość: Janina Kłujszo , 

Anna Kacza/ko Sekretariat teatru: Bożena Friihauf, Jolanta Kamińska Biuro 
Organizacji Widowni: Lidia Tyburska (kierownik), Zofia Bobrowska, Grażyna 
Komorowska Kierownik techniczny: Piotr Steblin-Kamiński Brygadier sce
ny: Ryszard Jarek Maszyniści sceny: Jan Pelikan, Artur Mazurkiewicz, Woj
ciech Mikitynowicz Pracownia plastyczna: Magda Ćwiertnia (kierownik), Ja
nusz Janiak, Wojciech Janczewski Pracownia elektryczna: Bogdan Giżycki 
(kierownik), Barbara Mazurkiewicz, Piotr Szyszka Pracownia akustyczna: 
Jan Szołomicki (kierownik), Wojciech Bandkowski Pracownia krawieckia: 
Anna Żurawska (kierownik), Marzanna Gajda, Czesław Pomiotło Pracownia 
perukarska-fryzjerska: Alfreda Nowak (kierownik), Ewa Łuczak Pracownia 
stolarska: Ireneusz Ługowski (kierownik), Wiesław Lesiewicz Rekwizytor
ka: Irena Jasińska Garderobiana: Maria Murawska Kierownik magazynów: 
Krystyna Zienkiewicz Zaopatrzenie: Zbigniew Kacza/ko Specjalista bhp, 
p-poż i oc: Krzysztof Szczepanek Dział gospodarczy: Wanda Klupczyńska 
(kierownik), Alina Berkowska, Maria Czyżnielewska , Stanisława Forster, 
Agnieszka Kołecka , Leszek Kurek, Ewa Szyszka, Zbigniew Milczarek, Bi
leterki: Waleria Cicha, Anna Gronostaj, Szatniarka: Krystyna Rohacewicz, 
Elżbieta Golicz 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW prowadzi sprzedaż i rezerwację biletów indywidualnych i zbiorowych, oferuje organizację 
uroczystości, akademii, koncertów, itp. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, na dwie godziny przed 
rozpoczęciem przedstawienia. Telefon (0-95) 728-99-39 i 728-99·40. 

W repertuarze: nAutoreverse", „Czego nie widać", „Parady", „Znieczuleni", „Skąpiec", „Wyzwolenie", 
„Brat naszego Boga"; Teatr Letni: „Noc w Apeninach": dla dzieci: „Dziwaczek", „o dw6ch takich co ukradli 
kslfżyc", „Ten obcy", „Przygody Tomka Sawyera 0 „Lucie i Karl·Heinz". W przygotowaniu: „Trzy siostry, 
dwie książki, miło~ jedyna" 

PREMIERA U OSTERWY Wydawca: WYDAWNICTWO ARTYSTYCZNO GRAFICZNE „ARSENAŁ" 
na zamówienie Teatru im. J. Osterwy. Redakcja: Krystyna Kamińska Foto: K. Kamińska, I. K. Szmidt, 
S. Sajkowski, Z. Wójcik Skład: Paweł Marchwiński 
Adres .. wyda\VC..)'. i ~ed~~cji: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Matejki 82 m. 3, tel./fax 095 722 0958, 
tel. kom: 05ó:i"o:201°2~'7 r'~ruk: Wydawnictwo Podatkowe „GOFIN" ,ul. Owocowa 8 
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SCENA LETNIA --60 L --

.Z.A.PR....A.S.Z.A. 

111\ Teat~! li\\ ul, Teatralna e 
(0-95) 728-99-39140 2006 

30 czerwca piq_tek godz. 12.00 „EKOLOGIA NA WESOŁO" 
AKTORZY TEATRU POLSKIEGO w SZCZECINIE 

1 lipca sobota godz. 21.00 „NOCLEG W APENINACH" PREMIERA!!! 
TEATR im. J . OSTERWY - przedstawienie zamknięte 
ZAKOŃCZENIE SEZONU 2005/2006 

2 lipca niedziela godz. 21 .00 „NOCLEG W APENINACH" 
TEATR im. J . OSTERWY 

7 lipca piq_tek godz. 12.00 „SZAŁAPUTKI" 
LUBUSKI TEATR z ZIELONEJ GÓRY 

8 lipca sobota godz. 20.30 „ŁGARZ" 
LUBUSKI TEATR z ZIELONEJ GÓRY 

9 lipca niedziela godz. 20.30 „OD LAT 20. DO WSPÓŁCZESNOŚCI" 
EWA KUKLIŃSKA i TOMASZ STOCKINGER 

14 lipca piq_tek godz. 12.00 „NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI" 
GORZ.OWSCY MIŁOŚNICY ~GWIEZDNYCH WOJEN" 

15 lipca sobota godz . 20.30 ,:Z.ADYMA U SIUDYMA" 
MAREK SIUDYM i JAN JAKUB NALEżYTY 

16 lipca niedziela godz. 20.30 „PARADY" 
TEATR im. J . OSTERWY 

21 lipca piq_tek godz. 12.00 „WAKACYJNY ELEMENTARZ BAJKOWY" 
GRUPA TEATRALNA ABC 

22 lipca sobota godz. 20.30 „CHACHARY WIECZNIE ""Ż>/WE , 
CZVLI KRYSTYNA SIENKIEWICZ DO 
ŚMIECHU I DO ŁEZ" 
KRYSTYNA SIENKIEWICZ 

23 lipca niedziela godz. 20.30 MACK GOLDSBURY 
f eat. FILARY JAZZ TRIO 

28 lipca piq_tek godz. 12.00 „PRZYGODY WRÓBELKA ELEMELKA" 
STUDIO TEATRALNE „GULIWER" 

29 lipca sobota godz . 20.30 „PIEŚNI ""Ż>/DOWSKIE" 
KONCERT ZESPOŁU „LECHAIM CHAWER" 
z KRAKOWA 

30 lipca niedziela godz . 20.30 1 . RECITAL AKTORSKI ALEKSANDRA 
PODOLAKA „POWIEŚĆ O ROZUMNEJ 
DZIEWCZVNIE" z zespołem GIGA DRUM 

2. „MĄŻ MOJEJ ŻONY" 
TEATR STUDIO K 

Wstęp bezpłatny! Wstęp bezpłatny! Wstęp bezpłatny! 

Scenę Letnią 2006 współfinansowano ze środków budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. 


