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TEATR WIELKI W ŁODZI 
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NASZE ZYCIE, NASZE SNY 

Widowisko baletowe w 2 częściach, 8 obrazach z prologiem 

z muzyką Wolfganga Amadeusa Mozarta, 

Gioacchino Rossiniego i Beli Bartóka 



Nas::q sc<'n <; oclrlaj<'my d::i.~ najm lods:: ym„. 
U c.:: niowze Pańs t teowej Szkoly Bal<'towej im. Feliksa Parne li a w Łodz i 

przygotowali - u·raz ze su ymi pedagogami - p elny spek takl, by nie 
tylko zaprezen ! ou·a ć swoje umiejętności, ale także po to, by móc po raz 
pierwszy w życiu dotknqć stopami sceny, k tóra już od dzisiejszego 
t.L'iec::oru będzie miejsceni ich twórczej pracy, świadkiem artystycznych 
u:zlo tóic, niekiedy t akże ... wielu rozczarowa1i . 

Czy .: wią::c> k ten będzie dla nich pięknym snem., c::y tylko szarym 
życiem, poka że czas ... 

To, jak ważny jest ii>c::esny i staly kontakt :: profesjonalną sceną 

tcirdzą najl c>piC' j dośtl'iad c::rni j11 ż arf yśc i, kl r}r::y przez cale Slt)Oje życie 

odnoszą się do tego miejsca z wielką milo.kiq, ale i nie mniejsz ym, 
respektem. Wied.:qc, że będzi e tak rótcnież w prz ypadku tych młodych 
lndzi, unosim,y kurtynę nas:::ego Teatru - za1csze przecież dla mło
dzieży otwartego - by dać szansę mlodym, ale już artystom; by dać 
szansę Pańsrwu - oceny ich pracy oraz nam przekonania się, że 

mamy swoich następców. 

„Nasze życie, nasze sny" ... to, jak.i będ::: i e „życiowy sen" wyko
naiccńw dzisic js:::ego spektaklu, zależy także od f'aństica. 

Od chor o 1 r fa 

T·a„J. · czl1>\\ ir•k prag11i1• w i.y1·1u doh11 al: cz„goś waż1wgo, zaslu "\ l: 
1i:i uznanil', spełnić SWL' murzn 1iL1. Im sit; j1 st mludszym, tym ulrj 
~rn:g· w:vobrażn1a, i.y\'. z1· są potru·hy twórcze, marzenia biegnq S\''O
hod1~i„j. \V prnt'" z dz "mi w~· Y ni· I · j st moment. ,._. Hóryt•1 m .·1 

ukaz: l: im CC'l i sens al ich mar.~ •11, otworz ć clrugę ich cl. e.1io . 
Dla dzieci uzdolnion ~ h art st~ cwi jest 1 o oment nujważ.1ie.1 z:. 
Wtecly wreszcie lrul it·h codzicnn •eh, ;i.n1udn:-Th ćw iczeń okazuje się 
niezbędny \ 'P ,,·.·póln. •m tworzeniu ta j emniczego Ś\l:iata teatru, mu . -
ki , ban• i t~n1ca. Swia tl'n, c·o zrozumiale', pragną dz i r1ić z nnjhlii..sz ·-

P1 i, z gronem p rz. ·jaC1•
0

>l kolq~r)w, a takż' z sz1'nikim krę!(• 

widzów. 

PrzeclstawiPnH' .,l 1as 1 1 • z. TH'. nas7<' ·n ·" 1 o 1JP •wirść o prn ·y lu 
lnll'111 -- <• l pH rwsi)~h I ol ,·Jw w s1l o 111 J ali aż d ' vi ;1:h na "··IP 
whlusl~s\•,1;it•ł.W.· li'll uz lici iecionlil. kiej-- l L3rliH ·i 
napisali sw utwo1 y (i'• rt<·t?rt Jnr epi 11w1 ·y F-dur i Sonuri; D-duri ; tl-<• 
kilkunastn ••1ni „1i1 '\lL'Y. :i:ns „Drewniany 1-rsi<!;~r:" Bt•li B rtól·a 1n ly1jk 
ludowa l n.~11 o skarbi I 1 ~t\\'<lziWPJ 111; 11,'\'i 

Uczni1m iL' łóJ. l H j Szkoh· Halit J\\'l'j p1 zygotu\\'Y' ·u i tu1 :->p •kt· 1d 
i radości<!. Swoi1 n · t'• 1 1 1 m. <loro l~ 1 1, prz('kn.:u i'ł Ir> 1 atlo ._ć i"i.l 1 •m 
z czymś nkzwykle t l•li „1tnym i i to n ·m - ra ~cm z prawd·i o trudnej 
i pięknej sztuce baletu. 

I.ab la Gor. ·owsk 1-Gluwach1 



IZABELA GORZKOWSKA-GŁOWACKA 

tancerka, pedagog, choreograf 

Naukę tańca klasycznego rozpoczęła u N. Muraszowej i J. Ciesiel
skiego w Studio Baletowym w Wilnie, później kształciła się m. in . 
u Zyg m un ta Dąbrowskiego i L e-ona Wójcikowskiego w Państwowej 

Szkole Ba h:towcj w Warszawie (dyplom w 1953 roku). Następnie s tu
diowała w Państwow~j Wy'Lszc j Szkole Teatralnej w Warszawie na 
Wy dziale Chor eogrufit:znym (kieru '1ek pedagogiczny ) pod kierunkiem 
m . in. Ireny Jcdyńskiej i Olgi Jordan. Kontynuowała naukę na Wydzia
le Choreografii Paiis i wowPgo In.s t) tu t u Sztuki T alraln j w Moskwie 

u Nikołaja Tara~own , a także w Moskiewskiej Akademickiej Szl·ole 
Cliorl'ograf cznej , dzialajqct.>j przy TeatrzP I3olszoj, gc1zie odbyła J·urs 
L; la pedagogów ta1·1ca l:L syt:zm•go. Ucz sL1 iczyła ówczas w lekcjach 
i próbncb pr owadzonych przez Eli 1.."wiet1~ Gerdt, Galinę Ułanową, Asafa 
l\Tess rera, L eonida Lawrowskiego, Marinę Si mionową. Jeszcze przed 
uz: ·skamem dyplomu zaczęła występować. I ' ' leżała kolejno do Zl spo-
ów Oper etki Warszawskiej, Opery Lóc.izkie j - zespołu baletowego 
Fl'lt..-~a Parnella 1 Opl r~· Sląskiej . PPdagogiką zajmowa1..t si~ od 195 
roku . Uczyła w Par1slw0\ •j Szkole B l •towej \.' Byto:niu (19fi!ł-61) 

i w Warszawie (196:3-'i4, lU8ł-9U), gdzie w lalat:ll 1968- 69 sp1"1.;o
wała k icrownict wo artystyczne. 

J ednoczefoie w latach 1966-71 była kierownihem bal tu i pe
dagogiem w Oper„ tce War zm• ski t• j. Załoi.yła wówczas Studio 
Baletowe, dzięl-i l:ti • "mu l'l'P"rtuar Operetki poszerzony został o spek
takle baletowe, z udziale n m. i11. narbary Bittnerówny. Począwszy od 
roku l 966 łączyła działalność p dagogiczną z pracą choreografa. 
Wspó łpracowała z teatrami („Król v. I ,częgów" H. Frimmla w Teatrze 
K omedia w Warszawit•), z telewizją („Pudelka z zabawkami"), ze sto
łeczną Estrad•! (widowiska dla dzic ci). Organizowała koncerty uczniów 
szkol ba letowych, na prz ·J.-l3ri ostatnio Koncert tańca i poezji z okazj i 
r ocznicy w:zwol niu War<;za\\ ,' \V stołecznej Szkole B„lelo\\.'l~j (1990) 
cz przygotowany z uczniami gd[l óskiej Szhiły Bak towL· j ,,l• Ps tyn natl 
111orzem" du 1. uz,)° b .Tana Strau c;sa (1!1!H). 

W latal'h 1 !l7·1 -- H18~ prat:owala \Ve WłoszC' ch. Poczqtkm\ u by la p •tlu
gogiem w szkok tai1t:a klosycznego i zespol · bnktowy1 1 Lyceum de 
Danza w 1 'eupolu, pro\ adwnym prz~'z .Marę Fusco, gdzie zrealizowała 
liczne chon •ogrufit„ .J0dnoczP."nic była zaanga7.o •;;urn jah1 bnll•tmislrz 
i kierownil· artystyczny balet u do 1\·atro San Carlo. Po w~ jeździ· 
do ML•d iol a nu uczyła w Szkole Buletowl'j przy Lu Scali (1977- l !J8U), 
a ponadto zostala baldmis1rzem zespołu tej słynnej opery (1978-70) 
w sezonie urocz .. ~ci e obchodzonego dwus tl cin La Scali. NastP,pnie 
podpisała Lo!!lr::ikt z Oper~1 Rzymsl:ą , gdzie \\ lat::.11.:h Hll10-8~ była 

pedagogiem i spr, wuwała kil ru\ ni et wo baletu. 

P o pO\\Tocie tlo kruju utrz~ my \'ała kontakt z włoskim środowiskiem 
baletowym. Opracowała chm,•og1afw dla różnych zespołów (np. Citta 
di Ra\'enna), \V. kł::ll ała na 111ięclz' nnro<lowych warsztatat:h baletowych 
(w Geuui-Ner\'i, Turynie, Akademi i Tall.ca w Verc •Jli), przygotowała 

zespół bali·tnw~· :\n•n <t d1 V1'nma do \ 1ystępów w je i1•nnym stagio1w 
1987. 



l•t nl"gini -

Wn:lnicjszc choreografie 

l· u -c11, N, ·apol 1 1• Ci 
v'' 1'1otra Cz il'o • . h• • 

urlo, N "a pul 1 !J76 
Pomp• i, w Pa1cstu11, 11 

;u Capri. 

,,t 'll'<y podkreślić noll'a nrstt1·0 „111 11 a ;hi" Lub 'i Glo1cac:/"icj, dro-
rraJ i, 1 tu,·a u·y u 'a si· d ·k 11 al iem i tull'11lem n:Ż'l/sc•r-

skim. Ol a_a 1a się też ge lal q a11 orką a trice") u· lupidarn11 
po ob podanej r ści b et I. Doko1 r af n oo u yborn :r! stron ie 
n lorlyju j partjltlry c-ujl uu: ki. o j cyjni" z wielką ll'l'ażli-

lL'Ofri . dosto;:;ou.:ala m11:yk do tańca". 

IL l\IatLmo, 17 VII 197G 

1 1 1: mLbkalc · - l'l'nj.m111 Bnlt n w1:Jług Ho si11iL·go (P ... s J, , 
r u •) 

Suhśt:i 'l ·atru San Carlu v Nc;1pulu 
Yon rt • 11ca w Tc.itru 'l'd. so, Sorr1•11tu l!.l'i7 

C<•ppch LLU n ~lib 'S 

'l(·utro ·a 1 l'url >, Ntupol !li7 
TPnlr r 1UZ,'l'7. l ·, S (' l c·in l!WJ linn· · 

T1a du' {' Ti1. i.. lwojgi ni) - I arni Sb 

nię.:.czy-nt{ i kobietc(. 

I' JIJPI' '(' ILJ 

" (' du , op. :17) 

conr . sprsjq. odpou·icdnią dla dzor,•rJyru.f
•y'·orzystujqcej tanie·, b.1 111 ~tci(· n nim 
Ir 1 („) Ty1 1 • n o l jl·i pełnej 

at ro gry LUJl[Cl/ „ między purq ludzi, 

l'roqrum „Dulii tli" Oper•/ R ymskic; 
l'r1 rn er· I'! oru<lnia 19HO 

·lit w I ''Z I la 'il' i iu up •r • 

„f,ad1111. i/n /n 1• w11w11 '11 1111 dwr"fl!/1'11 pu l _u lidi Gl1J11·111+i,•j, / t11rci umic

J\lttif' 1ryknr 11s 'ulf! "'" " lill't>.~!'i culcuri r·orps Jr lmll••t i so/islow". 
„/ nftr1 CPnfinurt" tri li l'I ·~ ~ 

„l1111' rmr . n 1•linn•n!JrUf11 111' (Tn1111•1· !frlil 111) 11'.~p11nie1/e _reali;:ou·mw, 
11'y1lar::c1w• nw y,·-1u, 111c 1l'ykly s11/·c1•s". 

.Jpn11r(l hi ł:1hł'd111• - l '1n!1 l'za.1ko\\'•kt (\\1 •1.-;j:i skri01 l'1111a) 

c 11nu·rtn i11 

1,„ St n g111• 
S nl1111l'nli 

ll< z111m\ i1• l\111stw11\\'1'J Szknł. Ha\1 •lnw1•J 
" W;1rszawi1'. 
\V\slc;p,v w Fil!1:1rrn•11111 N.1rodow1 j, w Akadr>mit 
l\J 11z~·<·z111·.1 1111 I'. l'l1llpllla w Wnrszawi1• ( 1D8G) 
nr;r1. w Sali Kongn'.sow1•j (1!187), w T1'alr1.1• 11a 

\V,\:-;p11· w Lazi1·nk:1l'11 (l!Hl7) 

rit>.i .r11 ~1 pit I la. ·d11 (l' 11111·„rl f11rl•·pi:1no\vy D-d11rl 
Nl!'rolo f";1g;1111m 

- Kani! Si.) ma nowsi-i (I I' 111w1·rl shz~ (11"0\\ y) 
C'nmpagn:1 Ba lid lu 'il la di Ha\ 1•11na (1!188) 
\Vvs!1;py \~ T1·alrr.<' Wi1·lkim w Lodzi i Klub11• „Stndola" 
,,. W;1rsr;·ww (I 'lrlCJ) 

Opror·n 11'<1/11 111/ynr r1l11 f\rm1nrn11•skn 



REALIZATORZY 

SCENARIUSZ, IN CENJZACJA I CHOREOGRAFIA 

IZABELA GORZKOWSKA-GŁOWACKA 

ASYSTENC I CHOR EOGRAFA 

M/\lUJ\ BJLS l r /\ 
BOGDAN J ANKOWSKI 

OPIEKA MUZYCZNA 

MAREK CHUDOBINSKI 

WSPOLPI" ACA 

BOŻi!:N,\ DOBHUCllOWSKA 

PEDAGODZY KOREPETYTORZY 

l•:WA J\MBHOZINSI' J\ 
J\Nl\ TOLIJ KARPUCI UN 

MALC OHZATA PI~TRYKOWSKA 
GH.1 ŻYNA POPŁAWSKA " 

ZBIGNił:W SOBIS 
KRYSTYNA URBANIAK 

ARANŻACJA DEKORACJI I KOSTIUMY 

W ANDA ZALASA 

INSPICJENT 

STANISLAW l' HAWIJ.o.:C 

Przerwa - 20 mill. 

„ 

I 
~ 

Wolfga ng .i\ni a,ll' u ~ l\loza rt 

K o n e r r t ro r l r Jl la 11 n " ' ( '- ciur K V .0 ;1 pnws l:il · \\' 17Rfi r. il'·t. rówie~ni

kicni nppn· „\\ t' 1'11· I 1r: 1r;i·• 1 rÓ\\'IJIP , pn .1da pl'lt•11 h·m1wr,111w11t11 ch:1ralr.lPr 

mu1.~·k1 tej open. l'.1rl1.i 11l11w:1 m <i l11 \\'1•:k 7ll 111i. 1,\1.~·kle amod1.id11ość 

w l<i-11nk11 d" 1Jrk11'~ \ry 1 ~ la\\'1' 1 w. k111t.l\\'t'Y d11::<· w~ rn;11~a11i:i ll'chnwlne. 

aln~;ć - 1\/11 r1rn mn1·:tn.o;„, ,,11d111ll1'. . \ll1'flrl'lfn - \1;1111 ',\r·11•111 1 t1·mpl'ranw11-

IPm, 11.;ia11a .it'-1 11nr.t .,·m1 111oclulnd:rn1i. all' 11il' brak ll'i. harci L.H'i lirynn:Th, 
po\1 1i111ej~z.\'l'h l'pw1tlow, J<lk np. :i roclkn\\.1 l'7.•; · ć f111al 11 , k•1ll \r;1 ,tu~ql'a l. jl';\O 

w 1.;1~ad1.w rngnd11<1 atmn fl'l'i\ ci żw r;knwq. Z1· wzgt.;tl11 11;1 1rkaln · wr <'7. k-r.t;;ill 
arty lj 1;ln~· d1.1d1i o! rlym.1 lu l.t 1.l·,:_ 111;1 11,11.w•; ,„lup1ll'r J,011cl'l'luw". 

VI Son at a U 1lur, Jnko wuna l szrsl'lll pn\\ lnla w ruku IHlM lltW•'l' skl:tth si•: 
z lrl.l'l'h t·z1~sci: ; lil•gra 1«111;1t11\\l'go, tróJtl1.1clrn:j c;i:1;~ci p1m1oll1lJ i fi11ału \\' f11rmic 
ru11d, 1. Ur1.L•k;1 bogadWl'lll ll1Wl'l1cj1, \\'Ul.it.;kiern i p1111ta11icz11u:<ciq pomy-Jów, 

nadzwy<.:zajnym p11c 'tll'1t·111 r~ tmil'zn:m, rów1ww;11,::i 1 lng1kq opi-.1co\1 .111ia l'alu{;ci. 
Skrz · 1~ \I' nii•j lwztrn ki humnr, all' 11 1• hrak rńwnn• .; •.:czcrr~o i glr,hnkiegn 
l1rvzmu, a 11:1 IC'l nsów dr.111H1l.· t•z11ych. 

JC'' l c·1.yms 1.~nla L.clumw\\ iJqcym, jl':lt wz1 ~1<- rnrl U\\'ilJ;f!, h· zosl li 1 n 1pi.,;ina 

pr r1. ciwuna ·tolclniC'go c:hłopca. 11l' brak W 111cj rlcnw 1lów, hlłtrc pOlllll'J ~t;iły 

)(~ ch<iraklcry~tycznc dla UIJJl'/.,11Pgo flos 111irgo: llil prz kl;id rr.1gmc11l z fm iłu 
Jl'Sl wyr<1 i11 q .:.ipnwif'd7.:•1 „1t11rzy" z 11~tal111"g11 ,iktu „Cyrulika ; (''.•:il hl .„,„. 

lJ n " r tur a cl n 11 11 (' r) ., J' rn lnn tl o Rri m '"· p"w~l:iln. Jal1 cula np "·a, n:i 
z;1mówir111<.: z ul .i Jl l,rq·o11 11·i I rol;1 X 1 Jlll r.11. p1rrw l~ \\' k1111a1n w l'lPrwcu 
1825 roku . f'.irl~ l11r•1 ri1wn· n 1 1: d11Jw1l ,1 i1•. Uwcrl11ra 1wl1Ja \\'di1r,k11 i ~11'il'

<i.o~c1 ll1\\'l't11·ji .I<' ·t ulw< n·m 11d.111y111, prt.~ p•1m111.1i<i":·1 n w \~·lu i hucinw fr •we 
,,•larszc ~111 tr ·" z „Cyrulik ,1 st\\' ls k1l't:u" t „K'lpcn1 zk;i", 

Bela Bartok 

Drew n i a n l' k ~ i ą ż i;. 

Bakl powstał w l!Jlh ruku. 0 ·11 u\\· Jl' t 11,1 ll•malvt' · ha : 111nwrJ, bt;dącrj 

w l1brcltw Bala?. :a p••l l"l'hl 111l'ł:1fnr:1, clnt~· 1· :\l'il wwjL•11111 ·;:o slusunku lt11b1l'' _· 
I lll<:ŻCZ)'Zl 1,Y. 

Partylur,1 B;irlók;i do1IJr ·p rnld.i 11· \\' l)' lkłl' 11lk11•1111• l'll11Jt']r111;d11c [;1buly 1 j1·j 

barwnq f;111l,1 'l) k.1 , 1.11 t 1hl11 .,,_(, dr; 111.il) 1.111 1 gru\eo;k1:. halowo-b;ij1:l'1.11y ton 
i l'ksprl' ·j1~ lłl)'l) 1·h ; 111\)ul.. 

Kompnz ·tnr \\ yk11r.:· lllll' 1h u .. \\ 111l!.1rt: ' r••tlkow t· t l,•t·:nych: 11r_gi11.1l11a, 
1mprc~jo11i tyrz11.1 k1.Jn1: t· k 1 J1r7"1il,1l 1 P: z akt'<'nl.11111 11 t1· J i:;rol<' ki 1 p eudn
romantycznrm palo•em: . miale 1 1111) I. h armnnirznt' - z odcmkami n niemal 
tradycyJnej -trukturzc form;tlncj. 



TJ'l• 'ć Ln IH..'fT1 

Z l'l 1 •1 i Il~ di ~.( rnn \)11";111" d\\ "J' ' dl l"l'i - l9.i 1,1 J l .11 i1 •k. i\1.11 i• ·k 
lll• ' ( 111·:11 ·' p11(r:!l'<I J „. 11: I d 7. i1•\\' l 'Z , ' IH \ ' 1il1.1111 ·7,u11•'.I )11 ' 1'-'; ! l'łll. ll~ <'11 l'Zl ' \ ' I. . • 

· l1.i1 ·.1 wi· ·ll·;i torb<'. z kli'1n ' .i w~· p;td;•j : i lic;•11 " h;ildki. f11.11·1·i r1.ut·:1j:i 
sic, ab~· J<' pozbH•r<tL'. for'll'k jPst bardzo zmartwiony, i.' prw1. .J!'~U 

11 i1' ll wa 1 1; Kasia spr'1żni sit; na lt -1-l'j tarh:n klas. 'L'7 n• •go. Hównncz1 •sn i•· 
11iPZ\\', · l;la szJ·nla, do 1-tón'.i chodzi Ka::;iil budt.i .it•gn \\ ll'!k11• z;1111\f'rl'
sow;i11i1 ·. Poni<'waz. un lakż ' jt st już spóżnion~· . wi1~t· 11;tlq~;1, h~· Kasia 
pn111ogł;1 mu w:'.: li zg11:1{· -:i1• tl11 sw1•i szkoły. 

Kas ia ul1•Ha prusb11m 111łodswgo knlq~i i z;1bi„r;1 ro z 1• s1i\m. lllo 

zacz. na.i:! sic; 1 +cje L11fra kla.·~· cz1wgo. J)zil'l'i z ukl'\ 1·ia 11bs1•l'\\UJ.! 

T"l'I.• ' h11 •g lt-kcj i I naj pil'rW cwit:Z\ '11 ia przy drążku, n::istc;pn il' ĆWJCZ<'ll ia 
11a śrndku sali. pr'iżni"j l:wiL? 1·111a \\" \1 •1npi1· woln~·m (bnk•1ow1· adagio) 
1 \\.. k1111cu c\\ it·z1•nia \ • lr•mpi1• t.,\'W,\' 111 (hałdowe ull1•grn). Maćkowi 

b:1rd1.11 sil' t11 pndnh:t. Zdr;1dz;1 1w\111t1; wst;ipi1 111.1 do t1·j szkol,\", :il" 
J":i :-. i;1 przes l1'i'.1•ga, ż1 • \a11i1 •1· 1:-o 11· 11 p111.11r11i1• w. glqd;1 na ;wlmwr;, ;1 na 
pr;1\\ cl<: to \\' 11 •l k .1 rnlpo\\ 11 •d z 1.i11111, l 1 1·i1; I .i pra1 .1, Io \\ n ;1 z pa':ijH 
\po i ·izu,11 • mu lu 1Jbr;1zlJ\ ·o w ::, c1 1111 pt. „Gd! l',Y I lml l'l t~ ' ). 

1111 pr:t r•1\\11 • 1·.„, 1,1 \\ p111\\,11l1.a 1.11"1 .t do (P<llru \Vl.1 ~ 11it> 111.1 s ir, 

r d li: 1· prnli 1 : • 11° •i;d11 .1 •.7 11il1 wgr1 prz„d \:l\\"1<' 111:1 . Za1 hw l!llłl,\ 1\1.11 J"l · 
n1 1• nclsl1; pn.J1 • 1· a:-.1 :1111 11 :1 krnk. D t. 11'<'1 pr t . .\·gl:!'l:i.i<l sit; p1·z,\gn\11w:in1n111 
Z l'S 1J•1łi"1\\" !1 •1 lt11ic·1.n •cli, pozn;1 i=! \1 •i. pnH·ownk kal l'ilhH' (sZl'Wsl·.1, 111·1·11-
l·arsh1) gard„rnh: . n•h\'1z. t11nw; 1 111. Kt · cl~· \\'~;zysth> j1 ,sl .JUi. gotowi', 
\.a:;ia łllUsi 1s1· z:t kuli sy, h.\" przvgntow;H; ~rn; dn \\'V.i~<'ia na sc„nc:. 
1a1·1"k zns hllli l' ·am, al1 • z; 11n111 1 ~ ;1 · ia rnli ·Jdi.it', 011 .iui. wi1· , 1.1• pnlk11ó}l 

„hilkl':la haki u". Ogl;1da prz1•dstawi• mi· ,,Dr •\\'11iany ksi11ż. •••. 

I 

' I 

Dr wnia iy k iąż~ 

SL' .na prz 1 J:.t.rn 1.1 h1 <; \\ nocy. W t,;l1~hi 1 i~t 1, \' f.I" z.mi l K i , i. nir ~l l i. 
Na rnzknz \ r111k1 l;is httdz1 sit; o S\ ·1c11'. 1'(1j;m ia SJ( l\.s11; n11 ·7.ka 

pit;kna, bt ztroska, pl(ll'11,1. Wr<'ii.ka slysz.. , z1 · zhli :<1 stt' Ks1<1zę. NH• chcr •, 
i.l'b>' zobacz~ I K.:;1 ·rnit'7.h; i stara .o.;ic: 7.awroc1c .J<l do zamku . . J1 •dn.il 
Ksi;1i.c; juz uj rzal l"sic:zniczl·c: 1 pokod1al Ji! . Ksiqż.111C'zka nw d11strz1•1:a 
rodząel'j si1; milości, j st zajt;ta l) lko wli1sl1<\ urnd;1. Wrozka, chi ;q_ 

u.slrzl'c Ks1ęcin przl·d rozczarowaniPm rzuca czar na las i wodę, h, . g11 
zalrz. m<il:. Książę pokonuj' wszystkit' pr;:1•szkody. (;dy wn ·::i'lc1c :;ta.1• ' 
prz1·rl Ksi<;1.11iczkq, ona, zajęta sobq, wcah• gn ni1· dostrzt>ga. Ksi:1i1; l'lw•: 

.l!'.I ofinrować swq koron<'), al• i to ni· robi na Księżniczc1 i.ad1wg0 
wru7.Pnin. Zrozpaezon.\ KsiażP, zawi<'sza koronę na rlrzewic i ockhoclzi. 
Wróżka oż.ywiu drzPwo - tak rodzi się Drl'wnian~· Ksi<11..-;. Ksidnil'zh:i 
\\'pada w zachwyt. .Tt-st oczarowana tańct•m z Drcwnian~·m KsięL:i •m, 
a ;:upl'inH· 11i1•czuła na rozpacz Księcia. Czar jl'dnak mija, dn•w111a11a 
kukl:i pada bez i.~Tiu na Z1C'l111C;. Księrnit-zka, rozochocona lam·1·tn Z\.Vl'a
l'.l s11; ll'l'nz ht Kstt•l'iu, ll'l1 .wdnak orlwraca s1P 11d ni<'j. Wr111.l 1 

ponown w rzuC'a czar na siły na lur~·, chc;ic u ka raC' 1·s11;1.n1C'l.k1; za pniż
n11:.;(· i ni1T7.lllns(·. l"s1;11.1: rntujP .i:i, alr' 1w· C'!11·1· wdz1r•c·z1111ś ·1. Dnpi!'l'o 

gdy l"sii;t.1111·7.IW \\ \ i'hywa SI' r~ cl1.\' i 0[1armn1j1 • lllll \\'L S<'rc1 I ohd,trza 
fl na puwrol n11łoscią . 

l z.ah 111 Grir-Tcow.,ka-Glowacka 
według Deli Bala_ .• a 



Część I 

PROLOG 

W SZKOLE BALETOWEJ 

Obraz I 'WICZ l·:NJA PHZY DHJ\7.KU 
muzyka: Wolfgang Amad„us Mozart - Koncert fortepianowy 

C-dur KV ;>0;3 - Allegr tto 

Obraz 2 CWLCZE IA NA SHODKU SALI 
muzyka: Wolfgang f\mad1•us Mozart - Koncert forlrpiannwy 

F-dur KV:17 - i\lh-grn 

Ohraz :ł ·w1cz1rn1A - ADAGIO 
muzyka: Wolfgang Arnadl•Us Mozart - Koncert Iurt1·pianowy 

KV 37 - Andant• 

Obraz •J CWJC'Zlrn l \ - ALL~GRO 

muzyka: Wolfgang AmadC'US Mowrt - Koncert fortepianowy 
KV 37 - Hondo 

Obraz 5 „ H KCYL BALETU" - obrazek ba I Pt u wy 
muz~·ka: Gioacd1in0 Rossini - uwertura do op ry „Podroż 

do Reims" 

Cz<;ść li 

W TEATRZE 

Obrnz Il l 'HZYc;oTOWANTF. SCENY DO PRZEDSTAWlENlf\ 
muzyka: Gioacchino Rossini - VI Sonata O-dur Andant!' assai 

Obraz 7 ZA KULISAMI 
muzykn: Gioacchino Hoss ini - VI Sonata 11-dur 

J\ll •gro (Tc·mpcsla) 

Obraz 8 ,,DR l•: WNJANY KSLĄŻW' - baki fantastyczny w 1 akcie -
op. 1 :3 
muzyka: Bela Bartok 

Pierwsze wykonanie sceniczne w Polsce 

Ka.·ia 

Maci1•k 

Obrnz 

Obraz li 

solo foult ·c 

Obroz lII 

pary solowe: 

Obraz IV 

OBSADA 

A1111a Cawm 
,\gala .Ia11k11\\·:,;l.;a 
1 • atar;1.yna Knwa lsk;1 

K,1tarz~·na fojclirzak 

- F.11111 G<1h1zht 
Artur Ulanuwski 
Damian Hu tko\':ski 

uczniowie !·las ITI IX 

- uczniowie klas lII-IX 

- Monika Krzysztoń, Ail'ksandra Szcwcz:i'k 

uczcm1ic'1~ ldas VJ, VII, \'Ili 
uczniowie klas III 1 IV 

Aneta L•·fck 
Edyta ChnJnad·a 
Tatiana .Janiak 
Monika Krawczyk 
Monika Nowicka 
Agata Pawlak 
Beata Skolimowska 
Aleksandra Stanisławska 
Małgorzata Stoszl•k 

lcksandru Szi wci~·k 
Anna Tłok1ńska 

- uczniowie klas 111-IX 

n11111c•o Witczak 
fac-ie.] Adamus 

c;rz0gorz c •chcrz 
Sebastian Czmar 
Artur Fi raza 

larcin Kędz10ra 
Maciej Król 
lhicłosław Luk 
.\rtur NiedżwiPdz 
Adrian Rzetelsk1 
Konrad Stefański 



Olml7 \' 

Ohr~~ \'I 

Oh n-1 1. \' Il 

Sz. Wl'Y 

l<J'il\\"1 I)\\"(', 

C ;ardr·n1ln;1w• 

Fryz,1f'r 

PornoC'rnf'f' 

ClwraktPryvitor 

Pomocnik 

l\ l L\1 Cot:Z.\ l \ 1\1.\liCI l"l>\V:T \ 
(;1h: nl\\'1·nl1 a 11\d I 1t '.i Szl,111,\ l{,t], l•iw1 J. 
snlislka T1·alru Wit'lkir•gl) w Lod1.1) 
H1•;ih Skolimowska 
\l1•k.'>a11drn Stanislawsk;i 
,\nna Tlnlunska 
Ut '.<'nllit:t• klas~" 11 

1\g;1!r1 J\mbrr11.i11sl a, 7.11 z :11111.1 1l111l1•t\ 
.lola11t.i .Juraszl'zyk, S, ·fv,;1a Ol1·,111iczal·, 
J\gnit•szka S111nkzPwslw, .l nan na Stan is1.1 ·wslrn, 
P,1ulina Suchodol~ka, Cir;iż~· na Wt·solowska, 

Ewa Z1etki1·wiez 

1.wll'j Arla11111.o;, I' rz.n;1.ł11f UC1n.~ 11sk1, 
Ww·,law Dud1•k, 1acif'J Kdil, 

,, 

- Tal 1;11ia .l.i111t1k, Bcał.1 J' .t< l't1.i! · , 
1\nn;1 l~111]Ps111sk:1, Mn111ka Krnw1 Z.\ l, 
.l11 l;111t.1 I .acl~ll'ka, I aulina f'nsz.r•p1·1 .. Yn:.;\ a, 

1';11nl111a Sas111, Dng111:1r<1 Wiśnif'wska 

.f11a1111a Han:rnial<, 1:11~dali•l\a Gr;1111s1 .• 
Mo11ih1 Krzyszlm1, Ewa Z11:llw·wi ·z 

i \rtur Firoz;i, 1\rlur Nicrlzwwdt. 

Wojciech Dom<~gała, l1rzemysław Stctr~· k 

R , lrn 17." tor 
Z. diar1 'ol1l'lll 

Gardl'!'obimw 
z welonem 

Tancerka 

Inspic:jl'ni 

Grupa latH:erz~· 

- Kami l Chmielecki, Konrad Stl'fański 

.Tuanna Grabnrc:zvk, Izabela Gradowska , 
Anna Iwaszkiewicz, Katarzyna Majclwzuk, 
Anna Radiuszkin, Magdahnn Sioma, 
Dorota SlGpicń, 1\gnicszku Zi.lrzycka 

,Jo la nta Dr 1.i,dz 

- Marc:in Kt;clz10ra 

rozgrzewających si~ - uczniowie klas V-IX 

Obraz VIII 

Wróżka 

Drzewa 

Woda 

Kwia ty 

Paziowie 

Grzl'gurz CL'c:herz, SL"haslia11 C1.inar, 
Konrad Stefański, Horneo W itcz.ak 

K;1mil Cl11 tll'l"1·ki, Ma ·i1 •j Kr1"1l, 
drian Rzl'lelski 

Sw:i Kowalska, Monika Krz:-·szln11, 
Malgorzala $loszek, i\lcksancira Szcwcz~·k 

Agata Ambrozińska, Edyta Chojnacka, 
/\gata Pawlak 

uczniowie klas V-VIII 

uczcunice klas V-VIII 

uczennice klas IV i V 

- uczniowie klasy II 



Państwowa Szkoła Baletowa w Łodzi rozpoczęła swoją działalność 

w dniu 31 maja 1975 roku. Jej powstanie poprzt.!dziły wieloletniL 
starania osób związanych z tą dziedziną sztuki. Pierwszym dyrektorem 
został Ireneusz Barański; wicedyrektorem do spraw art:ystycznych 
Leonarda Jasińska - tancerka Teatru Wielkiego w Łodzi. Z tym te:.i. 
Teatrem Szkoła od samego początku związała się na wiele lat. 

Z powodu braku własnego budynku zajęcia zawodowe odb} wały się 
w gościnnych salach Teatru Wielkiego, a zajęcia ogólnokształcące 

w pobliskiej szkole podstawowej. Od samego początku istnienia Szkoły 

główną jej bolączką był właśnie brak własnego locum. W końcu 

zapadła decyzja przeznaczająca Szkole budynek położony 111 daleko 
Teatru Wielkiego - zabytkowy wprawdzie, jednak spełniający odpo
wiednie wymogi. iestety, z powotlów formalno-prawnych n ie został 

ostatecznie Szkole przyznany. 

Mimo wielu starań dyrekcji, nauczycieli i rodziców, rozmów z wła
dzami miasta, w roku 1978 Szkoła otrzymała, na okres przejściowy, 
budynek przy ul. Żeromskiego 10. Był on ciasny, z dwiema małymi 
salami baletowymi, ale już własny. Lekcje tańca klasycznego odbywały 
się nadal w Teatrze Wielkim, w codziennym planie zajęć należało więc 
uwzględnić czas na wędrówki uczniów między Szkołą a Teatrem . 
Jednak życie szkolne kwitło, odbywały się coroczne rekrutacje, chociaż 
był okres, że trzeba było z nic.:h zrezygnować na dwa lata. 

Mimo takich trudności Szkoła zaznaczyła swoJą obecność w życiu 

kulturalnym miasta, tak:.i.e poprZl'Z udział uczniów w przedstawi 'Iliach 
Teatru Wielkiego: „h.16lewny Snieżki", „Jeziora łabędz iego", „Poca
łunku wieszczki", „ZaczarowJ.nyc:h lal k", „Hrabiny", „Dziadka do 
orzechów". 

Wreszcie, w maju 1981 roku, znabzl się budynek dla Szkoły - przy 
ulicy Wrocławskiej 3F (ale musiał być jeszcze zaadaptowany db jt·j 
potrzeb). Od tego roku Szkołą kierowali: dyrektor Maria Fudała 

i wicedyrektor - Anna Gaweł. 

Pierwszym dużym osiągnięciem Szkoły był udział jej uczniów w IV 
Ogólnopolskim Konkursie Tańca i Choreografii w Gdańsku w 1982 r. 
Szkoła zaznaczyła swą obecność w życiu kulturalnym kraju. 

W roku szkolnym 1983/84 miało miejsce ważne wydarzenie - mury 
Szkoły opuścili pierwsi absolwenci, ktorzy w w1c;kszości zasil ili zespół 
Teatru Wielkiego, zaś jesienią Szkoła przeniosła się do własnego bu
dynku. W tym samym roku na wspomnianym już Konkursie:: w Gdai1-
sku uczeń VIII klasy - Arkadiusz Golygowski zajqł trzecie miejsc.:c ... 

Mijały Inia, Szkołę opuszczali kolejni wychowankowie, zmieniała się 
dyrekcja (w roku szkolnym 1990/91: dyrektor Barb~ira Pieńkowska 

i wicedyrektor Maria Bilska) . W styczniu 1988 roku Szkoła otrzymała 
swojego patrona. Został nim Feliks Parnell - wybitny polski tancerz 
i choreograf, twórca baletu łódzkiego. 

Jesienią 1988 roku uc.:zniowie Szkoły wzięli udzial w I Ogólnopolskim 
Konkursie Szkól Baletowych w Warszawie. 

Począwszy od 1985 roku Szkoła utrzymuje kontakty z Towarzystwem 
Przyjaźni Francusko-Polskiej w Lyonie. Nawiązano współpracę z tam
tejszym Studiem Baletowym, już trzy razy nasza młodzież była we 
Francji i przyjmowała rewizyty Francuzów. 

I oto ani się obejrzeliśmy, a JUŻ minęło piętnaście lat od chwili, 
kiedy postano• -jono utworzyć w Łodzi naszą Szkołę. 15 grudnia 
1990 roku o-i b'. ł się koncert jubileuszowy w Teatrze Wielkim w Łodzi, 
na którym sp;tkali się niemal wszyscy z nią związani - tak pedagodzy 
jak i uczniowie oraz absolwenci - pracujący w Łodzi, poza nią, a także 
poza granicami naslego kraju. 

Og..'.iłc:'1 mury Szkoły, którą od tego roku kieruje Izabela Gorzkowska
-Glowacka, opuściło 61 absolwentów, wśród których są także aktualni 
soliści baletu Teatru Wi lkiego w Łodzi : Beata Brożek, Anna Krzyśków, 
Małgorzata Iv1arc:inktrnska, Malwina Poleszak, P10tr Chojnacki, Arka
diusz Golygnwsh uraz wil•lu tancerzy i~·go Zl·społu. 

Barbara Pidikowsk.a 



Na ucz_} cie le t>rz(·<ln:iot1· w zmvo1' l\\ vch 

E\'.a J\n brozim=ka , l\Iariu Bils:<a, Hu111att Fortu na , i\11na Frouczek
Lewancłuw.sku, Hog clan J a 1 ·ow.ski, Ałła Karpud1in, Anulolij Karpuchin, 
l\lan•k Kolacfro\I. ski, Maria,1 l\Iuśko, l\larzcna Olszewska, Grażyna 

O tto-Pb tek, l falg orzala Pi •tr ·kowska, B,>ata Pisarkiewicz, Gr"lżyna 

l'opb\\' ku, Da ri<. Rondz, Zbigniew Sobis, Grażyna Stępowska , 
Krystyna Urbani a k, Anna Włodarczyk , Agnieszka Wojda. 

Nam·zycick ako n pani< lorzy 

II ·1w~ k .\ lbi i'ls1<i, • folgo rza l.1 B bt z, 11 il :, 13ogusla w Brzozuv·sh, Marl'k 
Chudohi:lsh, fl tJŻ(;fHI Dobrnchnv„·sk, , Grażynn Gwiazda, Stanisław 
Kry.st f' k, Grażyna P )la wska, Dariu ·z Pruszuk, Miro~·lawa Hembacz, 
Jan SJ·onieczny, .Jerzy Turak, /\lina Włodarska, Maria Wojcil'chowska. 

aucz.' riel e p rzcdmiotÓ\\ ogi1 lnoJ,.., .ttalc;!cJ ch 

l rL'll •usz [~ ,lr,11"1ski , .Ja 1i1 ·1 Bit•11ias, Muria Fud:il.i, Zdzisław Gabara, 
Il· nnn K ·11 tor, I~l .d 1 iC' t a Krn z~· l·, I >anu ta Kuwulczyk, Grażyna Libusz, 
Barbara Pi 11! •1wska, M1rosl.:iwa Stai'lcz. ·k, .Johnta StrzelEeka, Sabina 
Szymczak. 

Pracownic · admini {racji i ob:-.1 ug i 

I"r:; :-; lyna H·1ra1·1:- h1, Elżbieta Graduw.·L1, l\lar ia (;r;.Hhrn ..; l a, J"r st:- n.1 

Ka.wh1, .11 h• •u l"rakowska , Bro: islaw Krasnocł b:; l:i, 1\lP .sanclra 
Kublik, WojciN:h Strzelecki. 

Klasa I 

Emilia Baranowicz, Emilia Brzezińska, Beata Duda, Agni szka Dudek, 
Anna Dębowska, Rozalia Frykowska , Emil Gałązka, Agnieszka Góra , 
Anna Janicka, Anna Kempińska, Anna Kołodyńska , Beata K ow alska, 
Faustyna Król, Aleksandra Łuczak, Anna Majtczak, Magda lena Matczak, 
Elżbieta Orczykowska, Katarzyna Pietrzak, Piot r R atajewski, Katarzyna, 
Rechcińska, Tomasz Skonieczny, Joanna Tomczy k, Artur U laT'owski, 
Joanna Wasylkowska, Dorota Wierzbicka, Joanna Wodzyńska . 

Klasa II 

Jakub Błaszczyk, Martyna Błażejewska, Karolina Czerniak, tonika 
Dąbrowska, Emilia Dolecka, Katarzyna Doryń , .Joanna Dworczak , 
Karolina Frycze, Anna Jasińska, Katarzy na Jurk iewicz, Piotr K opka 
Anna Lewicka, Joanna Macie jewska, Karina Niedźwiedź, Kam ila 
Ochałek, Gabriela Ozimowska, Sy lwia P endziwiatr, M arcin P11 chota , 
Michał Piechota, Damian Rutkowski, Magclal<'na Sadowska, Marcin 
Świtoński, Patrycja Waśko, Marzena Zarzy cka. 

Klasa III 

Dominika Barańska , Dominika Biernacka, Rafał Dudek , M ichalina 
Durka, Katarzyna Głowa, Maja Iwiós ka, K ar olina Jan iak, Arkadiu:>z 
Kłosek, Dagmara Kowalczyk, Kata rzy na Kowalska, Alicja Ki.i chler, 
Mariola Kuźniak , Katarzy na Lewandowska, Monika Maciejewska, 
Sylwia Paluch, Beata Pisarek, Marta P skit, Agni szk a Pust uła, Monika 
Pustuła, Arkadiusz Smyczek, Agata Stelter, Anna Świerczyńska, 

Marta Targowska, Marzena Tumasz, Klaudia Ulatowska. 

Klasa IV 

Katarzyna Budwwska, Angelika Chęć, Magdalena Cz k alska, Tomasz 
Danhel, Robert Jakubowski, Agata Jankowska, Joanna Kop!w, An ta 
Król, Beata Mundzia, Dominik Muśko, Agnieszka P odlecka, P iot r 
Popławski, Weronika Sadek, Jakub Sowa, Ewa Wiśnioch, Lidia Wrób el, 
Paula Wrzesińska, Krzysztof Zawadzki. 



Kla'\a V 

I'rzysztof Bacz;·11ski, Sebustian Budzinski, WiL•.sław Dudek, Marcin 
Dyjank iewicz, Anna Ga·.1·in, .Joannn Grabarczyk, Izabela Gradowska, 
Gabriela Henrykowska, .\nna Iwaszkiewicz, Kamila .Jagiełło, Agata 
Jędrych, Katarzyna Majchrzak, Agata Niedziela, Luiza Nowak, 
Magdalena Pachla, I:wa Popławska, Anna Radiuszkin, Magdalena Sioma, 
.Jakub Spociński, Przemysław Staryk, Dorota Stępień, Agnieszk::i 
Zarzycka, Jakub Zdziarski 

l{łasn VI 

Agata Bana.:;, Grzegorz Ccchcrz, Kamil Chmielecki, Wojciech Domagała, 
Beata Kacprzak, Anna Kielesińska, Ewa Kowalska, Monika Krawczyk, 
Maciej Król, Jolanta Ładacka, Karolina Sasin, Małgorzata Staszek, 
Anna Tłokińska, Dagmara Wisniewska. 

Klasa VII 

• 
1faci P j / daP111s, .Joanna Rana. iak, S bastian Czinar, Zuzanna Dinter, 

Magdal<•na Gramsz, Tatiana .Janiak, Anna Kowolska, Artur N1edźwi dż, 
Monika owicka, S~·lwia Okjniczak, Agata Pawlak, Kinga Pawłowska, 
Paulina Poszcpcz:vóska, Konrad Stefański, Paulina Suchódolska. 

Klasa VIII 

Agata Ambrozińska, Edyta Chojnacka, .Jolanta Drużdż, Artur Firaza, 
Jol:rnta .Jurnszczyk, Marcin Kędziora, Radosław Lak, Beata Skolimowska, 
Joanna Staniszewska, Grażyna Wesołowska, Romeo Witczak, Ewa 
Ziętkiewicz. 

Kia a IX 

Monika Krz:•;szt01'l, An 'la L• ·f• ·k, Magdalena RL'tllcwska, 
Adrinn Rzetelski, J\gnieszJ·a Smolczcwska, Aleksandra Stanisławska, 

Aleksandra Sz•·wczyk. 
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' PO~ ~ ORZY 

1\1inister two Kultury i ztuki -
Centralny o ~rodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego 

W~·dzial Kultur;\· i ztuki Urzt:du Miasta Lodzi 

towarz~· ·zenie W pierania Szkol;\ Baletowej 
im. Felik a Parnella \\ Łodzi 

Komitet Rodz1d(•lski prz~ Pm\ h\Owej Szkole Baletowej 
im. Feliksa Pnrnellu w Lodzi 

Wydawca : TEATR WIELKI \\' LODZI 
'akład : 3000 egz.. 

Druk: 0!1cyna Drukars a - Lódz., Z ielona 50 



TEATR WIELKl W ŁODZI 
Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź 
T I x 884500 TWL PL 

Kas Teatru t:zynne codziennie w godz. 12.00-19.00, 
tt>l. 33-77-77, 33-99-60. 

Prz d ·przedaz biletów odbywa się codziennie z wyjątkiem 
ni dzi I i swiąt na 15 dni naprzód. 

Bilety mozna rezerwov.rac telefonicznie. 

Zamówienia zbiorowe przyjmuje Biuro Obsługi W1dzow, 
tel. 33-31-86, 33-99-60 w . 122. 


