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REALIZATORZY 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE 

REŻYSERIA 

S CENOGRAFIA 

TADEU Z KOZł..OW Kl 

ANDRZEJ ŻARNECKI 

ANNA BOBROWSI<:A-EKIERT 

OBS A DA 

ZDZISŁAW KRZYWICKI 

Treść libretta 

Akt I 

Wracając spod Wiednia z wojennej wy
prawy Sobi~skiego, Bojomir w drodze 
do Lwowa zatrzymał ·ię ni daleko gra-
nicy węgierskiej w zorsztynie. Opo

Dobrosław 

Wanda 

Bojomir 

Łucja . 

N ikita 

wiadają mu o ducha ·h. które rzekomo 
'"' nocy krążą po czor ztyńskim zamku. 
Mieszka w nim stary Dobrosław ze swą 
córką Wandą, która popadła w melan-

MAR IA ZCZUCKA- KllDANOWSKA cholię, od kiedy ojciec . przeciwił s ię jej 
.JANUSZ MAR I IAK (s tudent P WSM) malżeń twu z ukochanym. Wanda krą-
.JADW IGA PIETRA ZKTEVłICZ JA.~Ofl.(.OW~l.lfł-P/łWl.flll ży nocami po zamku, wydaje się jej, Że 
BOGDA BAER (aktor Teatru Noweio) umarła i że Jako duch rozmawia z wy-

Akc ja rozgrywa s it=: w Czorsztynie nad Dunajcem w 1683 r . 

ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO W LODZI 

Dyryguje - TADEU Z KOZLOW Kl 

P n ygotowan ie solistów: Rajmund Amb roziak 

Asyst n t reżys ra : Zofi a okołowska 

P ianistka - korepetytorka : Bożena Do b rowol~ka 

brankiem swego erca. 

Akt II 

Okazu .ie i ę, że wlaśnit> Wanda jest ko
bietą , k tórą wybrało serce Bojomira. 
Również i jego szczę' ciu stoi na 
prze zkorlzie zakaz Dobrosława. Ale 
z chwilą, kiedy Wanda znów widzi Bo
jomira, odzy kuje przytomno' ć urny-
lu. Widząc ją uleczoną na sam widol 

ukochanego, Dobrosław poznaje swój 
błąd i z radością udziela młodej parze 
ojcowskiego błogo la'' ieńscwa . 

K.S. 



KAROL KURPIŃSKI (1785-1857) 
urodził się w Włoszakowicach (Wiel
kopolska). Jest on największym poi-. 
skim kompozytorem oper przed Moniu
szką. Wojciech Bogusławski poznał 
Kurpińskiego we Lwowie i wybrał go 
na kapelmistrza opery warszawskiej. 
Zadomowiony w Warszawie od 1810 
roku Kurpiński występuje jako kompo
zytor oper, melodramatów, komedio
-oper, baletów. Z jego kilkudziesięciu 
prac scenicznych znaczniejsze powo
dzenie minia opera historyczna „Jad
wiga" (słowa J.U. Niemcewicza -
1814) i „Zamek na Czorsztynie". 
Łatwość melodyjnej inwencji i prak~ 
tyka kapelmistrzowska pozwoliły Kur
pińskiemu - mimo że brakło mu grun
towniejszych studiów - grać dużą 
rolę, w artvstycznym życiu ówczesnej 
Warszawy, gdzie działał również jako 
pedagog, autor podrączników, wydaw
ca „Tygodnika Muzycznego". Do naj
popularniejszych kompozycji Kurpiń
skiego należą: pieśń „Warszawianka" 
(1831) , „Z!:tbohon czyli Krakowiacy 
i Górale" ( 1816) oraz balet „ W eselc 
w Ojcowie" (1818) napisany wspólnie 
z Józefem Damse. 

Karol Strom enger 
„Przewodnik operowy" 

Nakład - 3.000 egz. 

Wydawca - Teatr Wielki w Łodzi 

Cena -zł 5.-
WDŁ, zam. 7042. W-81369 


