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Teatr Muzyczny ROM w Warszawte, 9 grudnia 2000 roku 

Dyr ek1.:ja Tea tru Muzyczneg\i ROflt.\ i tw irry Miss 811iuo11 se1'deczn ie dziękllją 
Ztl pum nc w realizacji spektaklll Ambasadzie Sla n(J\ Zjednoezonyt'h A.nwr~·ki . . mbasadzic ocjalis!ycz.ncj Republiki Wietnamu, 
Zarządowi nu;t. War ·zawy. ! rzędowi ' miny \Var ·u1wa-C'entrurn , l l rzęt.l owi Gminy Wat'. zawu n! rum Dzi ln i u ' rudmieśc i e , 

!arii Baxter i .J ,nnifer Till oraz Zbi1..111 iowuwi Niemcz~1ckicm u. 



To zdjęcie było początkiem wszystkiego ... 

Doskonale pamiętam tamto j e ·lenne popoludn1e, między dwoma akordami k lawiat ury. 
Przerwalent, ab11 napić si(' kawy i bezna.m'iętnie przekartkowaferu ezasopisnw pozo taw'ione 
przez kogo,~ na pianinie. 

Nie vrzypuszczatem, że to zdję<:ie wywofa we mnie taki wstrząs. 

Milczenie oszołomionej snl'Utkiem. lcobietu byto krzykiem bólu głośniejszym niż jakikolwiek ziemski 
lament. Łzy dziec/ca bylJ,J oslalecznym potępieniem u·szystkich wojen, które burzą p lany wzajemnie 
koehajqcyrll się llldzi. 

Mała wietnam.ska dziew(·z1;11ka mia/a wlaś11 ie wsiqść na pokład samolot11 odlatujql:ego z lotrdslm 
w H o Ch'i Minh do Stanów ZjeduOl·zonych. Tam czeka! na uiq j ej ojciec - b!}ly żoluierz amer11kaltslci -
lct6rego nigd71 przedtem nie widzi.a fa. Matka zostata 110 lotn i-slru. Wiedziała, że własnego dziecka już 
nigdy n'ie zobaczy. 

Dodajrny do h'islorii tego szczegół 1te{JO zdjęcia tlo zlJudouiane z wielu lal poszukill n ń 
i biurokratycznych formalności, które prowadzily do odnalezienia byłego żołnierza z drugiej stron.tJ 
św·iata. Cziou ieka, z którym ta kobieta podzieli /a krótką cll wifę swego życia. 
Oua zdawala sobie s1Jra·wę, że za bramką na lot11isku j est początek 11owego ż11C'ia dla jej córki. 
Ale wiedziała , że odejście <izied ra jest końcnn dla niej samej. 

Bylem pochłon ięty obrazem świadomego rozdarcia. Cierp ialem za matkę, jakbt/m to ja ujrzał 
w l asnego synka opu zcwjąeego mnie na zawsze. Oierpialnu za dziec/co . jakbym to ja bt/l 
we wcze. ·nJJm dziecif1st wie oderwany silq od swoich rodziców. 

Czyż nie b:LJl to najbardziej poruszający, uajbarclziej nieu iarygodny obraz ostatec211ego 
po§wit;ceniaP 

To zdjęcie byto dla Alaina i dla mnie początkiem 11 szystlriego.„ 

Claude-Michel SchOnberg, październik 1985 r. 

Alain Boubłll 
Autor orygina/11cj francuskiej wersji libretta 

L rodził s i ~ \I' Tu nezj i. IV wicku osiemnastu lat przeni6st s i ~ rlo l'aryŻll . Wkn1(cP po uko f1 c7,cuiu wydzi a łu l·konomii 
11upisal tekst ;woj~j pien,$zt•j frann1 kiej pio. !'nk.i. P11 nbr'j rzeaiu ll'r·st ide Story i .ksus Christ Superstanar.ząl 

wspulpn1c~ z kompoZ)10 rcm r'.M Sct11jnbergicrn. W wyniku i cł1 wspólnej ponad dwu rlziestoletnjej dzia ł alności 

artyst~am•j p(IW ·u1ly takil' 11rt t'!lstnwiP11ia. 11111Z)'l'.Zlle, jrLk u1 Ifrrnlulio11 Fnwrai se, Le11 Mist!r11 /iles, Mis,,; Saigon 
i M11rlin Gui·rrr~ u tuki.<· · nagrania płytowe rn uzyki ze zrea Liznwau~d1 razem spektakl i .. lego najnowszym 
sainodLif'l ny111 n~i ąi.,rn i 1'Ci •m jP l musicul 'flw DiWJ' of Adu/11 1wrl En• op!lrty na upow"iaila.n iad1 M. Twaiua. 
Alu.in Boubl il mic·szka w Londynie wraz z Mairc i jest ojcem cztcrecli s~1 1ów 

Claude-Michel Schouberg 
KnmpoZJ10r 

w„ril· r z p11ci1odzenia. Rozpncz•1 I ka rierę jako wyk11nawca. pi sarz i prnduce11t pop uliirnyd 1 µioStnl'k. uior muzyki 
do wielu ~pek!<Lkl i , m.i11. f.JJ Rf,m/uU011 Frw1 •11isr', Les Mi umhles. Mis.s SiJ il-{OIJ oraz Marr i11 G11nr,~ K ierował 

Z<J.gl'lł ll i tJ.nyrn i produkcjami teatralnym i. WspólprvdU('l'Tl t 11agraJ1 ply!o\V) rh muzyki ski1 1111iv1ww111wj do :-woid1 
przedst1111 icf1. Mic zk11 \\ l"J.ryżu z ;Gonq i d wójką dziec i. 

Rl hard Maiłby Junior 
Autor ;wgielskilj ad11pt1u:ji libretta 

l-leż.1ser dw6d1 p11p ularnytl1 rnusit.tll i na Broad wayu: Fosse (Tnny Award w !mit• r11r ii . Najkpszy Musi<'aJ 11· l!l~IY r ") 
oraz .l i11 't Mi l11,lwl'i11 (Tnny Awanl i N1·w Yo1·k Dra 111u (,'r1tics Cin·k Award w kat1•gorii ,Naj lepszy Musirn l 
11 l!llK r" ). Hi1;1i;1rd ta ll)' .l1111ior zcl111iyt wt1w ·ws, w 1!17 r , nngr111 ! ~ Tony Awasd w kai1·g;11rii .NnjlqJSZ)' tkżysPr· . 

Hcż)~t · r i u11 t11r lih1·ptta m11, irn lu ' turti11g lf1·11._ Starti11g Nowwyslawiam~go w teatrud1 11ff-Bn1adwuy w 1971 r. 
7. 111u~k11 Il. SILi rr. Płyta 7. utworam i 7. tq;11 prnerlstawil'nia ZHstala 11nminowam1 d11 TI Hf,'J'Oiiy Gra mmy Awurd. 
Do wsp 1łp ru ·y z Il. , łii n• wri'1ri l w l!I a t pt?.) musirnlu !Jii /~y (1111minowanym do :; iPdmiu na"ród 1i1ny Award), 
a w IH 9 r pr~· l'/osrr Tlwn ffvl'r, który zd 11hyt dwie nagrud.1 Oui\'r Critics Circl l' 1.a najlepszy rn usieal 
off-Broadway i 1.a naJlep.'ZI\ muzykę. W l!I r. \l')~'Pżyserował nu Bruad~'IJ amerykańską adaptaej~ mu.s ieulu 
A.L. \\H1hem So11g 1Jllri [);w1'1' (1i·1n) Awarrl dla <tkiorki Be.rnad\'it PPters). \V 1!1 8~ t pl"i;ygotnwaJ angi elską 

uduptarj\' lihrctt;t I/i.s · 811igi.u. Wraz z uuton' lil i wiyserem A La11 rPnb em i kom puzytorc111 Ch. Slruusem napi sa.t 
lilJrPtto musil'rdu Nic!. 1111d Noro. ;l \I· 19% r. wsp6Ivracuwal z D. Shire i pisarll'm ,I. l\i.·iLl 111 a11Pm 11ad rn 11 sil'ak 111 
Hfl! (n11miuucjil d1J 11a r,rrody 1\111y Awanl /.a 11 ajleps1,ą muzyki;) . W ManJ1att11 11 Tl1eatre l'lub wyrci)seruwal 
U1itl · /Io/Is. H1wg 1111 to //1r Ol!oi/ Tiwrs i L'rlmn Blight, a w Liu eol11 Cr•D\t'r - The A.wPril'W/ S1J1Jgbouk. , \vo iclJ 
w int •n:snwnń nit• ko 1wentnij~ tylko 11 11 musica lu, j 1 ·~ t buwic111 lfrn11y także jtLku twórca :;kuru plikowanyclJ 
krzydm11•k drukuwu11 ·eh w czasopi:imi1• J l a r pPr~". ,f 1 ·~t lll \'ŻPrn .fe;rncl Bm 111Pr i 11jt:1~ 111 pii;i: iorga t! zit>t i 

ameron l\tacklnto h 
Producent 

PrutlUCf'Ot :> l)11nyd1 11n i;alylll • wiecie przedstawiuu ru uzy1·z11ycb, m.in.: L-1·1> Mist1nt /Jl~s. l'ii/. ·, 
'171e l'l1ru1 /001 of tlm Oµr•ru, Mi.ss tJigw1, M.11.rli11 .1J1erre, The Urlil! 81/l!p ul flum1rs, Song und D11111•e, Siu•· l1y Sid1• 
l1y S11 11 rl/1eim, Pul/ie · oraz T/J r Wi1 t11Ps of Eastwirk · najnowsz1·go musi~ilu w:1 ·tawinrll'go w Thea tr~ lfoyal Jirury 
Lllile w czerwcu ~noo r. Wrez 'I. Ru~·a l ttlionul Tbeatre wyprodukował prmdslmviPniu Caruusrl i Okllll111ma! 
W'p lprndute11t nuwej we rsj i Ny Fiiir Lady, której l nnd~i1 ~ka premiem hę rlz i e miału mll]j ·ce w rn arcu 200 1 r. 
Wla~c ide.l sicdrniu teatrów znajduj;1cycb się w dzielnic. Lund,Yr1u West End: The Prince Edw1ml, Prince uf Wales , 
Gielt,rud, tJu 'l?M, Wyndharos, Albt!ry i The Strand. W 199' r. µrowudzonll pr'l 'Z nicg11 fima 'a111en1n M11rk i nt 11 ~h Lttl. 
ntnyruala Tl1c (Juee.u', Award (nagrod ~ Królowej) za osiągu i ęda w dziedzinie propagow11J1ia kultllr) narodowej 
poza 1,rraokumi Wi lkiej Br')1rutii. Podczas nuworoczoej uruczystośc i w 19!!6 r. nad u u o mu !)1ut szlul'hi;cki 1.a zuslugi 
dlo hr)iyjskie <o tell tru. 



Wojciech Kępczyński 
Reżyser 

Z nrnrzeuia mego film .. 

„Mis.s ,<..,'<Jigou" ... Musif'li l ft'll zoburzylem 111 f,nnd511 ie IW µnl'zątku fftt .90-(n :h. Ni P mogę z11po11mier' 

wriliA'nj;;, j<1ki1 · w/('<(1 1w mni(' zrobi!. Rytem oc:zcm11\'1tny 1 Śledzi/em z 111w11p1. bn! c11!1mą lem 1li<1'Jf. 

il Jednocześnie ~11em uszolomiony spravmuścią insceniw cji. Wrfl(r po niz pierwszypom.1 ~~/illt·m 11 j ego 

pmpreminz1· u- UilS'B''UJ kraju . 

.z w11rz1·11i;i 1JJ1'f!o film '"„. - ft: slmrn 6].iieiv<(iiJ Oigi i liim wjN/11 -.i z pierw zyc!J scen sp<.'1i.llikl 11. Po d1{·11c1J 

11.1/llch od chwili mzpoc2fc:it1 rozmriw z angielskim pmdiwentem mu ·icalu - l 'llnlt 'TV lll'Tll Afockinto /Jl'm. 
spelnilo sir m11ie murzenir• o po/skirj .Miss Saigrm". 

lJlllezcgo wf111ł11 ir ten tyfu/1 Bo odn11jd11j~· w nim kwi11t1·s1•ntjf nmvoczrsnegn teatru muzycznego: 
libretto i muzykn są zestrru·onP nje1mLI 1r j ed1111 uutę: melodii/ . fn!Z/.l, rytm 1~JZ11C1rzają tempu 
WSZJ"· tkicgu. n1 dzi1j e si~· nu scenie. i dealnie wspólgrujqc z poszczególnymi elemonlłll11 i inscenizacji. 
a 1111dr· ws;o. tk11 z e1110tj imi bolmtmilv. Tu r1if' ma ani j rdnego uiepotneh11eg11 dźwirku . >'llli jrdnl~ 

zbĘ·dnej pauzy K:1żd11 c/nvi lil uli :yco1111 j est 11 irllią n11 111i(•t11oś1·f;1. 

A I ·11111f1 Czy moż1 · dzi8iuj z1Lin/pre owa1; 1vidz;1 w Po/sCf: z pozoru naiwna /JJstori11 milnsna z mJjn11 

wiPtmw1sk<1 w tle .. historia sprzed ó1-il' rćwiec:zll 9 .4 l'J0 1111 ;,~wiecil· wciąż nie lOCZIJ się wrUr~1·? 

Gzy miliony /udzj nie SIJ n nuszon l' por.(w:lil: swe vjczyw.r 11 poszukiw11niu wn/ności i S?""111s na lepsze 

j u/m1 ew milo.~1; nie jest lJiljll'ilŻiliejsza . l'ZJ nie kieruje naszymi rlzinlaniami:) Dobrymi i Z~J7J1i„ 

Wier4'. że nic staliśmy sir Ili lak obojętni, by nie zi.w wllŻ)'t, że hisloriu dwojgu zagubionych ludzi 

sz11k11}11 t:n.:/J 111·zuc:i11 w ,.;wiPcie na krn ivędzi sza/P 1i.~ lwa, może UJ'du.rzyt 8ir nrszędziP. niwniPi 

µod 11uszą szerokości;! geograficw.~. 

.Nit• igw ·i (' z mitośl'i;( - µis;i f dE· Mussl't. 'I'll sentcneja nJjtrntniej w.vrnż;i przP.<;f11nic• musicnlu 

.Mi.<; · 8aigon ·: nil' wolno igrnć z midziejwni spoleczeństwu, rwmdu, <l tyw burrlzii:j poj ctfynezego 

czlowicka. O (rm jest ta scc.11iczna opowieśl'. Ale niwniez - o poszukiwaniu JudzJJcj god110.~ei tam. 

gdzi1• p111111j1• pnr'lllOc i ;1gn•sja. IVrt'szcir - tn npnwil' 1; o rlwojg11 ludzi. kl61''lll dane by/o prwżyf 

c11 wi!t· u11 it.:Sil'11i11. m1 jakie inni czelwj 11 ca fr życic„. I dla lego }e:>ll'm S/,CZ,·śliw.1, że 1110§'(: o/J1jrzrł 

do J..orirn 1iw ,.fi/111 z 11111il'i1 11111rzc·1i •· 11 „Mis · sw:~im · 

Woj1·i1>1•h K ·pezyl1 <;ki 

Al! ~ 1dw1: nt f';tf1 ~ lwmwj \\ly/.<Jmj Szholy 'H•atra ł ncj 1m A. Zl' IWl'rowia.i1 w Wa rs1,awil'. 'l'wMcn p1wrls1awiei1 111 u ,,;)TZn~ c li w l•'ulr;_ll'h ca!t-µ:11 kruju, 
rn. i11 flu.~wwku. Tlw F111iluRti r~~ • • l do. I du " J\ff' 11111/ A~1 · Oirl. J k;i;~,; 1• r m u~ i1· ul i .fozl'f i l'llflinrn.) plilUcz ;;111iw 11' /1 •r·/111ikolr1m · A L.Wt'hlwra i F'1111u· 
Il dr Silvy. uw u11_l'd1 w s u k~ •s urtystycrny i ko1nr·n-,1:in). W lutm·/1 Hl!l I - l !l!IB dyn· ~ t 11 r 'lh tru 1'11ws1.1;!'h11 ",t;o w f! ad11rn iu . >'.d l.i ł' h.1 I inicjut11mn i d)wktnn·m 
trz„ch ~rly1 j i M i ędzp1nrodow„gn fr~tiw;ilu Onml1r1111 ią,nw~k i 1 •g11 . ~ t_\Twudystu U11i!t-d Shtles IJ1f11rn1ati1111 Agi·rll'y i Rritish C'ourll' i! w dzi1·d1.init- 7.HT"lil(iutn ia 
tcatMT1 w w1Lrunkud1 ~ospodarki rynkowej . Od l!HI' r. D~-r1·kt11r Nur.zPl ny i Artysty1:-1. 11.1 TPatru M LIZ)<'Z lll'~ll fW MA 11 Warszawit'. w ktu1)'111 w~n·ż.1o; r·nJwuł 
rnu~ i1· a l ( 'ntz;\' for Y1111 z muzylu1 G"urt;1•'a fi1>rslmi11 ,111 ra1. 11p„rl'i k\• (lrf1 ·u.·il 1r pi1·kk .J. Offp1 1harh:J. 

Maciej Pawłowski 
Kierownik nwzt/l'Zll.IJ 

Ko111pozytor, d) r:-g~ut, aru.nił' r i p111uw't·11t 
,l,m;ol we11t Akademii Mlll)'rZJJtti w l;dzi \I' 

kl11si1• prof. H Blm·l1_1'- Skn111p1mowal luli 
Ofl lill~lwa.! niuzyk1• do ponad :111 pl"ll'li>iawicu 
Zn•11limwa l · i tJop1nwwl1.il r•>nad ~I H l 11~' · 
111 us 11·all·: lwuoksi['żnik z Kminy Uz, '----- - - ----' 
„Prr1111iSt'I, Pr1111d.w.--·. Ji if,/,'f i 1 •11dm \'/~1 · p/w1'/rz.1•whr w 11' ·1111iAolor/J'. Fw11r· 
i Cra.zy fur You. llyD'J;Ujc ruwnicż p rzt'1L~tuwienif> lll Pi„frnś !'im 
'/.W l<J;fJ1"1.yf1ski111 11'15pólprueuJP od 1 •19;, r P!1Hluki·ju 111 u ~ il'ftl u MiK~ 8.w~Vll 

zbicf(ll si· /. J 1)-lecil'm dziitl ul nośl.' i aJi) . tyczru~ i jl>:>i s1••hli„nicm .IPgt1 
it·atra lnyr ll 111:1nd1. Z kot11JJOZ)11m'1w u ajhardzi1~ r1·11i I\. 1\hgiwra 
i E. K!'IJJtt"lv'e ~' . n11k1"11" El li111,,rt111111. 7.ujmujP s i ~ sr.k!Jlr·nil'nt wo tli sl(1w 
ja.u.ow~th. Od l!J!.1'1 r pmwuclzi w11kalny 1.1.„~111! jw.7,owy Pive l.i11<'s. 

Marek Pałucki 
Cltoreogrn f' 

Llko 11 rZ)i l ~ui~l\vawq Szkol \' Buletu11 li 
'' illai1sku. 'l'tlnL·erz 11.>a ł ru Mu7.""czncg11 
11 Odyru omz Wlll'S7JlWskiCJ Operl.'lki. Akior 
11 pr\'llli ·rowi·j ob"rulzi • musie11Ju Jlft'l ro. 
Pnd17JlS \\~'Sl\'ptlW na Broadwayu km.ulr ił ·Q 

pud ki1•n111 ki1•m misll7JI fłlp-dllllrl' 

\ iln . t111• Mru( PnrtrnL Nn nuw11jon;ki1~ SC(•nil' stcpowut u holm fukiell 
Rf J\~ jnk ,Jimmy Sl~ d e. Bus1er Brown czy ('Lull'k Green \ 19!Jl r. odb)-1 
7 - mi1>si~rzne !uurnl· z pi7l'<Mttwi1•niem Me/1~/ir Bn u/11•11.)-U ~i"S11 •nt 

.J .. ) zefuwicza " pekla.klacl1 'fyli' milo.<;('i w teatrze tudio Buffo unii 
fii11h11 P11Jski1• J Płlf1 'lild1 ·11i;i 11· 'Ji.utne rulskitn w 8Zl.'1.l'(·m i" Au((ir 
ch 11n:n.-~·11f i i 1fo opery k11mic'lllcj IliX.'l'llctio w '!\mim· luZ)1'~lll 
w (lhwi1:<1d1 W~fl'1ld111rl.'(J~Lr U))('Id.ki ll'wlu 11-T/611:lra w TM 110MA. 

Andrzej Ozga 
A ato1· polskiej uwsJ i libr 'tfa 
Asystent reżyser.z 

Ah:wlwcnt P'.llstwuwej Wyis!.cj Szk11ly 'I 'ulrnl n l~ 
w W:i.rszrl\\ ie. Aktor, piosenka.n, autor 
spt>cjalizuj11c:1 · ię w p io~en ee literatl-1ej 11ruz 
zwi ą1.:mych 4 niq t11t lll 8~h kahai ·(OW) ·h. 
ra.di uwych i teatmlnyd1. Trzykrotny hLLI Mtl 
Pr1~gh1li u Pio~nki Akiorsk i ~j wp Wrudawiu. Autor tek tów pio,;('nck. śpiPw11n.1 ·1·1 
pr.i.ez l<1kil' gwi37.dy polskiej t:St rndy. jak E. (ieppert, E. Hłi.1SZ12)'k, A Mal) iok 
M. Raj11r i A. Zi1>lif1 ki Au!or tł11111aca• i1 liL >U ruusit:ali: 1'.\.i fn (ll P \\.>pt'i lp nu;.1 7. 

E. Woźniak) . • Vunsensr. Pocn.lunrk kobir •ty f)l1j/)kn. If1.is nicczorwz. Lolit Blwi . 
Alwie, 111t• HorA:i Hormr S!tnw oraz kotnroii C..JimN1a i Knrrl,nuJ/. Tlumac-1. 
tek;stów piosen~k z n•]JC11uaru E. Piaf oruz a ut11 rsłvvu !. 1 (; lll'rshwiuów oraz 
Cb. Tren~nu\utur pio.,;enck du tekwi~j nyrh wid11wisk i spcklukli , nLiu. Mi.~·l1 Ti11111 

op.ni.Y i Śpiewnk t11n~1iorazpolskiuj WC'rsj i libn:·tla mu ·icalu 1'\1tl1'- IJi111w rle l'v.ris. 
W TM RO~li\ !Xllni funkcję konsultanta 1!0 , prnw litr rn ·kid1 

Marek Chowaniec 
ScelW[[!'G.f 

W l!l!J:J r. uzyskal rl ~'P lo rn Akadem ii "'zluk 
Pięknych w \'~rszuwie w prn„n1111i 
prof. A .. ' 1dowskiegu .. \utor okolu :JU pmjektliw 
c~nografii du spd;Jakli 1eut ru TV. 

reżyse roww1yd1 p1-z1·l in.in. K Zaleskiego, 
J. Gru1.ę, P Swlk.iuu. I\ ·1)11lprucuj • z 1catrrm 
Akncu rn . w którym zaprojok1owat scenugr.:ifi~ dn spektakli ly1m1" d1· 8CJ'.'~l'nJC 
i G.'1rdembiil.I!J' oraz z k :drnmi Studio Buffo w \VąJ'S7,.awit '. , 'owym '' P!Jr.1H111iu 
i gd .Ut~ki rn Te<1t1t rn Wybr1.c7.t>. I krnkowski1•j Opem: hyl twurcą 51Cc111;i,rnLfi i 
do ('z<trnej mnsJJ K. Pt:nden,~·l<lego. O~tah1 i" rcallzal'jt•: ::.~1·11 111,.rn1 fo1 do film u 
Ust ( reż. D. 1 asan0\1~ c) oraz współpraca se •nugmfi1:7J1tl w mL1sic11 lu 1-'iotruś Pi!n 
wn1 HOMA 

Sebastian Gonciarz 
Asystent reżysera 

Ahsoh1e111 l'11i1stwmwj Szkuty Bąlcfowcj w Odan.s l\u 
Sturliowal w Akact1•111ii Muzycznej w W1u-szawir. 
\l~'St~puj1· w mnsit•tlu Ml'fm nrnz w :ątltakl a.rh 1)1e 
mdnsci. Przeboje lit/ W i Ul} , 0/lflk 11;i,s, /'rl,eiyj to sani. 
wystawia11y~h w ll'atnc Stu11ir Buffo 11 \\i.i.J'S7.ilwie. 
\ !9\1:, r. wspólpra('Ował i J. Jó;wlowiezi·m podcw.s 
rt!lli11.;icji s1lllkh klu Erljor 1v Buffo. Prtez lrt:i lala ll)~!i:Jl"l1nJ w niemietkim tł'lllne 
Salome. Od 1~8 r. zw i< 1711ny z TM H!JMA, !Idzie jako f».l'Sleut n'i) ,t:r.1 i ciivreoar-JJu 
wspu tł\10~1 C'mi(l' for 1'1111 i Ońru= 11 pi~kl1•. 

Mieczysław Kozioł 

Reżyser .§wlatta 

l)}.o1u:z)1 W)'Uzi1!.I eleli.iruniczr1y ze Sjll'Cjnlizatj4 w 
d.zi i•tlzil iic techniki swietlnej uu Pu litcthniee 
Wll'SZ!lwskiPj. Sam o obi!! mfiwi, i.e t1ie potrnl'i 
l')'S0 1~11ć. wi ··c używa knnrpu1cra i maluj 1• 
~wiat l Prr1. .Jegu pasjil jest muzyka W latad1 l !!78-
1 $1!:1(1 zaru1 g-.iżowlllly w Uzin lnlno§t St ud.m wiatla 
Klu bu Stodoł a . W~]Jó lprat" !W8.ł z WSf!Olumi l't•rft•1·1, !Wpu h li kłl, \'nu \ '1111 
i z M. J akubowicz. B 1 autorPru oprawy -.wietlnej spckl.nkli T Kantora 
i ,J. \l 'i~niew ·kil'!,'ll. OIJeł:11i e '' · 1~l ttworzy mu.siwi Mnm (łqcw i c z Lnl.S~ 
koncertową Metro TIJUr w lłllscc i we ancj i or& in ·c1:miw.cją w Mo ·kwie). 
sriektakh> w teatne Sl11di11 B11rru. W TM ROMA · 1 1·ży&er ~'\\i al tu nrnbi1·,tlu Piotm~ 
Pan i Ojl('fl!tki lr!t ·1111z w pit>kh~. 

Elżbieta Woźniak 

Współautor pols/, iej 
wersji libretta 

Tłumacz. Ud wielu lu! mieszka \ LoiHl)l l ic. 
JJlor pnekladów znałl~ li 11u p11lshicl1 scr11ad1 

sztuk takieh an~i el ski c lt i arnerykaitSkich 
d ramat u~u\\, jak: R C1~1lle) Oiuw iw 
Ptir/111w•111. Jf1l~'rin.1 . H. 11011 dun ( IVic'CZlir 

kmv11h·rski1. K Ludwig {K. ię;{n· n1J1l 8uff11J11). !l llł1wdl (&iłlt,ils/1~ 11 ,Jer/PJ.,~l 

JIJJ, T McNnlly (Afllri/J CWJ11s. Uk<:ill lipirnu). C MePherson (6' 11:Mil;o/111) 
i W i.-11 111$011 (Ud11nll) . Tiuma1z ~u.k, k!i11J ·IJ JJOlski~ p1i'Jnie1j 11(jht;dq sit; 
\1 :.lfl!ll r., autorstwa uLin. C. MePbcrso1w (Jhrhlitlsklt Jiol\'(]11). J.;. Chapello (l'r>sir 
11zieft' 11 11;1.~rm k.nlJU) , 11. 1'1wrll' lla ( ii,11l~1).\\. JJOll\111r1.y!M z A. 0-4(q pn lską 

'~"rsj~ Jihrr·tt.n music11Ju Brilii. 

Irena Biegańska 
Projektant kosliwnów 

St1'11ot,rraf i kosi iurnolul(. Autor kc1·tiu tnow 
du uknłn L O FJX!klukl i. \\ ~iawin1iyd1 \\ 11~atmd1 
dra111a!~ e:tJl~'C h i operoW~'clt oraz nu scmie'lki t111 
1'Y. \\.\q'~\łpracuj1' z 1mj 11') li it 11 il'j~11J i 1~1lskimi 

rei)llermn1. .lej dzirlt·m Slł proj11!.ty kostiumciw 
1!0 i na1cyt·h w 1J:1!1·j Eunipil' pr1J•usumi„f1 

J. Wt~tlif'\l'Sk i t!j!'O, min f' ;mopti1·um IC /11 Mmlitme TU.'>Slllld. flmrit'C europy. 
Mt•lli/wa l'h111-rg11 pm~/ 11 r11. ·1i. Pm'I. 1U la! h)~a wyklnrl1J\l <"il k11~1i 11 inn li1~ i 11a 
\\)'llzia le Scr·uogrufii wurszawskicj Akndcmii Sztnk Pi ··ku~Th li' TM !{OMA -
nu lor projrkt<iw k11~ti urn (1w rlo pm ·tJsluwirnin ll't>. 11/11 mlriwk11, 
a olx'Cllie - rlo musicuiu Miss Saio;in. 

Paweł Walicki 
As11stent scenografa 

Absolwe ul Aku rl«11 1ii 8ztuh l'iękny l'\1 
\1' l'ozM1 liu - Wydział M11 l;u·~ twa 1 Omfiki 
(z1· ~ petjah1 usc i ; ! film anirn owany). 
Ws~1tpra co 11 1 1 z µuznuńxkim 'lf.11 irrm l'io\V:. lll 
r Studi ·111 F'il 1n1111 A11i11111wunych . Hl'iyser 
fil 111i'1w ,}11811 .llinj i ,Juli J?óg ,l/aior ufml'il 

!run. 01;„1• 11ir• przyµ:11!11w11j" prac • d~pl 11mow<1 uu W)1lz i 11łe Sc1mu).,'l'aiii 
Akmli·mii . ztuk Pi\·knych w Kn1kowil'. 

Przemysław Nowak 
Reż11ser diwięk11 

Ahsn łlw 11l W:ydzia lu Reż~ sn i i l)fo i1·ku 
w1l.J'S'l.D.Wskiej Akademii Muzycznej. Z teu ti'l'm 
muZ)t1Jl)lll związru1~ od dziecl\u R'1tlizowu t 
;p<>ktu.kk Mu.siew podtvtirko11'y .JIJJz. t111•11, 
rrzy„. ·; ('z f1111'i~k z Lil M1111 r·by, /p/m, 
a 11 TM !WMA - t 'razy !t ir l'uu i Piotruś l'wr. 

musi «tiu Su i.1{1111 11p ru\\~ 1iź 11 i ~k11M1 w. p 1 illw11rz~ 

i W K11wu ltzykil'l11 , M. fllljari11wicwrn i W lls ir1skim. 



Elżbieta Zapendowska - 
AsJ1ste11t k ierown ika muz!Jcznego 

W Mi;;s Suigo11 od powiada za pr1.y!-(otowa11ie 
wokal ne ~u li slów Prut~ zawod11w<1 ruz pu1:1~l1i 
w Sz.kulc Muzycrncj w Opolu. \V Wojcw1!dikirn 
Dnmu Ku ltury stwortyl;1 Sturlio Piosc•11 ki. 
7. któr1' g;o wywodzi s i ę m.in zespoi µ:ospcl 
Studiu Si11µ;er:; i E. Górniak. W Hl!lż r. 

Tomasz Narloch 
As.l}slent chor ,og rafa 

Ahsul11e11t 1'lli1 ~ l\ \J W\•j Si:kol) Balt'lllWt!j 
w Pnznatti u_ TautPr.l w 1.cspolc• Mil.luwsu•. 
Ohr•enie zwi:izuu l. TM ROMA . . Jaku soli sl<I 
hal ·tu wyst ~ p owa l w p rzrrl ~ t aw i <· 1 1i a ·h 
J\.r1ilt'wuu Ś11i~ik1J , Dzi1Jd1·A !Io 11rze1·/J1i 11. 
Cnpp1,li11. ta ki'.f' w ' p1·ktakl11ch 

przt• nicdu się du Warszaw . . f(dzi~ rozpoe~ la prucę przy mus italu Metrv. 
W t ·1im• Studiu Buf!u p l"'l) l:(O!OW)~~al a \~ 1Jlm l ui c • akiorc.1w tlo kolejnyd1 
sp1,k lakJi. Obetnie wsp61 pracuje z TM IW·\t\ . 

upr retkowyd 1, Jak Ksi •ż11il'zka ('zim/a Ził i l'ta:>zuik l 1~rv lu , 

omz w mu ita lutL Cl'llĄ\' fiir }'ou i /'iolm.~ Piw Z11 lit:<illP osi<igni ~~ · ia 

wwodowe zu~ta ł utlznaczuny meda lem żUIJ..lt iu lfaldu Polskiet(o. 

Tomasz Filipczak 
As,1;ste11t kierou·n ilra 

l/UlZJJ(;Zllego 

AhwlwPui \l'yd7jnJu .roau i 1ut;.ki Rvlr~\1kc111l'j 

w klas ie kom puzyf'ji i aranża1'i i Akademii 
MuZ)'Cl!Wj w Ka towi "l('h. .h·$Z1'7R w eza~ i (· 

stu1Mw ws1~i l pnwowal jako pianista 7. 'fratn·m 
Ro7JJWki w ~olw\1 ii·. \\ l<tlllch Hl!!:! - Hi!l-ł 

z lrn lis!Jm Tt«ltMn im. \\'. Bol(uslawskic• ro. 
LaurUll t 1o;:.Ti'1ż nil'lli<1 X M i~dz~11arorl u1wgo 
Konlrnrsu Piuni stów .Jazzu, . t li w Kttliszu. 
Olwmie zwi117.<u1y z 1'111 ROMA i t<'atn•m Studiu 
ffafl'o. W Mi '· &1ig„o -dni !(i Lł.vr;.!!) · nt. 

Joachim Ziebura 
As/jstenf lrierou•uikrt 

11111z?Jcznego 

Uko1ie;:yl ' tud ia Im Wydziale .J llZllJ i Muzyki 
Hot1-:-wkow<'j Akli d•·mii MuZ) ·1_uej w Katu\\ icact1. 
\\~pólp.r:.tl'owal z big-ha11d1·m W Pi~rl·!(orolki . 

t urkieslmmi J. Mili<rna or<ll. S. Fijalknwskiegu. 
. 'a stale zwi;J7,llll.\' jl'st z 11·atn•m Rozrywki 
\\ 'horzowir. Od 5 lat \I\ p61pracuj 
z 1 l .iwluwskim f~ Kl czas rcaliza ji spcktukli 
w 'll>atr1.e PtiwstA'chnym w Hw lomiu: Józi'[ 
i 1·ur!11w11y plllSzcż smill' 11· trcllll.iknlo!7.r 
i farw:. "Pmmi.'ił.' · Promises· w Opt!!7.C 111\ -a 

w IJ.)~lgus;t.czy 11raz Cmzy for !'nu w TM 110.\1 _ 
W ft/i~s &i[;,1in jtsl u~ys tPntr~n1 kicrow11i.ka 
111 lll.)'<:L1Je:;:r1 clu spraw organil11l')j t1) ~h. 

Marek Szyj ko 
Kierownik produkcji 

A.Lsolwl' lll Wydzi a ł u Dzi1·11u ikarstwu i Nauk 
Pul it.1'< ·z11.vd1 na niwl'rsytcl' ic \\11rszaws k.iu1 
uruz Pudyplon1 owef(o Studium M('ne d żc r(1w 

Kultury pi'Z} Wyrlzfo lr l!aadlu Z<1granirz1i •go 
' (ill \ \l a.r!iZllwie. Dzienuikart .Życ ia 
Wiirszaw~ „ - odtlziul w Radom iu i .Tyg11dnika 

H11domskic·go'. W Hl!l\I r. 11hjql funkcj~ d n'klora Wydzi ału Spraw 
Spulcanyd 1 t;r~·d u \l'oje\\'t'1dzhi ·go \I llado 111 iu. Wsr1uliu i"jator 
i wspólur!(auiw l!•r Międ zyua.rod 1111· t•go fi·~ tiwitl u Gomhruwkzow ·ktc>"n. 
Hr·duktor nac:zt'lny rJclonuskieµ;11 utl dzia ł u T\' !>AM I 11ruz s.i:ef µrnj(Tamowy 
Malej Aknd1· 111ii Fil rnn111·j w Piu11ki.ll·h i lfotlomiu. Od czerwca l~flY r. 
- 1.asl ·p1·a f)yrehlora 'lac.:zelm·µ;11 i .\rt) , t.)l'Z111·µ;11 \\ TM H0~1A . By ł 

11rlpowk1l 1.ia l11) 7.o pn nlu kt'j~ zrt•ali wwu11yd1 lu s pt~k to k.li l'iutru .1' 1'11 11 
i Orft'U.\Z \\" jJJ (' /i./i• 

Marzena Ajzert-Lauks 
Asy. ·tent lriero1on ika 

ll/1l Z//CZlle{JO 

I k011t:zyln Akad e m ię . l uz.vrn1q w !:.udzi. 
H pi~1 •11 w jazww ·j b'TUPil' woka.luc!j Fil e Line~. 
z któn niif(rn lu p łyt . C;i t-O '-Ni111•-Twls. 
Laureatka f<'sli11oali jazzowyd 1. Brnln udz iał 

w rnusicalacb: t w nok J('Ż11 ik z Kminy Uz. 
,lcizef i cudo1\J(\ plnsza ~JJtiw 1r lt:l'hniko łlirzl'. 

• l,romi~t· ·. Pm111ises ·, Crazy for l'ou oraz 
F'u mP. \1' którym zagrafa rol ~ Carm~n 

Z l. 1>uwlo11~1Jm '' spt\lprncujc od JB9 1 r. 
W Mi .,. S1Li"•lll IH"l) g11t owuje wc1kaluil' usró t. 

Dyrekcja Teatru Muzycznego ROMA i twórcy mu ·icału Mi ·s Saigon serdecznie dziękują 
za pomoc w r alizacji element w enografieznych i dekoracji: 

Wald ma.rowi Szcz how ki mu - SO METAL. 
H nrykowi Czarnecki mu - HARRY, 

Artu rowi Kuhny - Agencja Reklamowo-Produkcyjna TA MA, 
Stanisławowi Krzypkowskicmu - Kon orcjum Budowlan FOREX, 

Piotrowi Żebreckiemu - SYNTHESIS M DlA. 
Grz gorzowi ykurskiemu - ENERGOMAR - 10RD. 

S ławomir wi Kowalewskiemu - Studio eklarny Wizualnej MEDI'I'HERM 
oraz firmie MANNESMANN REXROTH. 









Mamy przyjemność poinformmvać Szanownych Klientów, że 

BRE BANKSA 

już po raz piąty 

został nag rodzony 

w corocznym rankingu miesięcznika 
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Sponsorzy i patroni medialni musicalu „Miss Saigon" 

WSPOł.Pte)DUaM.f 

PROKOM 
SOF TWARE SA 

GŁÓWNY SPON R @ BRE BANK SA 

• ...:tl.IUf"łl tannr:n 

UNISYS ,,,, Gmino Wmszawo Caltrum 
Dzielnico Srtdmieście linino WolSZIJWD -Csntrum 

_(ffi_ 
O W\ETLE.HJf I TĘCHNl"-A 

SC'ENICZHA 

~~WARSAW" ,.uarno e 
HOTEL 

I ~11111'1 :111 
llQMlJ 
~ 

Patronat medialny Teatni spotkania 
- z Warszawą 

POL KA 11E:Dt S A 

Honorowa Rada Teatru Muzycznego ROMA 

Mil'/1111 J31111i Miirek Horowski i mina Bii1·lt111'r 

Lucjw KyrlryńslJ 1\nto11i Alitriimowir·z 

Zbil{Tliew Nivmczyrki l'iotr .Vowi11a-Ko11opki1 Andrzej Ull'diu11 ski :lfnfl'Ji Sart 

oraz 

Macir>j BPdnar~ ieu frz 

I zauel la Cywi1lska 

KrzlJsztol P ies iewicz 



7 marca 1064 r. Korą,rrcs Stanów Zjednoczonych podjiil 
decyzję, upoważniającą prezydenta do podjęcia wszelkich 
dzialań - także z użyciem s ily - których celem była obrona 
kraj w poludniowo-wscbodniej Azji przed komunizm m. 
Rok później d zło do interwe ncji zbrojnej USA 
w Wietnam.i . Atak był ski rowan przeciw ddziałom 

Vietcongu. 

A merican Dream (amerykańskie marzenie, amerykański sen) - hasło nawiązujące do ideałów 

demokracji, równości i wolności, na których budowano USA. Okreś lenie amerykańskiego stylu 
życia, czę to używan z ironią jako symbol sukcesu odnu:;zonego bezwzględnie i za wsz Jką 
cen ę. 

Boa.t People (łódkarze) - t ak nazwan m.in. Wietnamczykó N. masowo u ciekających drogą 
morską spod 'l\rladzy komuni tycznej do Bangkoku, T-longkon!!l.l i ingapur u. \l yplywali oni 
w morze na łod :z iach, szalupach , nawet na tratwach, aby przybić do b rzegów, 
które zapewnilyby im schmnienie albo jedynie pobyt w pl'Zejściowym ob zi . Po drodze byli 
dziesiątkowan i przez g!M, ztor my i pir a tów. 

Ho Chi Minh, czyli Nio ący ŚWia tł• . WJ'aściwie Nguyen Tat Thanh (1890 - 19fi9) . 
Wietnamski przywódca komunistyczny. Stal na czele walk niepodległośc iowych 
w cza ie wojny z Francją w latach l94fi -1!J54 i p dczru woj ny wietnamskiej 
w lalach 1965-1973. W 1976 r. na jego cześ ·zmieniono nazwę miasta Saig«m 
na Ho Chi Minh. 

My Lai - wieś w połu dnj wym 1einamie. Tutaj 16 marca 1968 r. kompania pi ·hoty 
amerykaó ki j pod dowództwem po1'. Williama 'all ya wystrzelaJa kilkaset b zbronn, eh 
kobie t mężczy--m i dzieci. Wie! 3 kobiet zgwalcono przed zamordowaniem. Przez rok 
sprawę trzymano w t ajemnicy Dopiem list otwarty jednego z żołnierzy, skierowany 
do Kon rresu i domagający się śledztwa, doprowadził do uskarżenia 25 ludzi Za winnego 
t1znan tylko alleya , k tóry w 1971 r. skazany został na dożywocie , a po tr'.tech 
lalach - uwoln i ay 

Trzydzieści lat po ma akrze w My Lai Penta gon uznał 

bohaterstwo żolnierzy, którzy z narażeniem życia ratowali 
wietnamskich cywilów Piloci helikoptera. a zar azem świadkowie 
rzezi, Hugh C. Thompson i Lawrence Colbum, wylądowali w polu 
między uciekającą ludno'cią a ścigającymi ją żołn ierzami. 
Niek tól'ych p ws trzymali groźbą wy trzelania w zy tkich . 
którzy otwo rzą ogieil do cywilów. W ten . p ób uratov all życi 

wielu bcz l>r onnym ludziom. 

Vietc ng - komun istyczn e oddziały partyum ' kie, walcząc 

od późnych la l.. 50. do 1975 I". na ter ·nie Wi tnamu 
Po łudni wcgo z armią tego kraju , a od początku lat 60. 
do 1973 r. - z wojskami USA. Od 19b1 r. oficjalnie nazywane 
Ludow~) Atmią Wyzwoieńczą . Wraz z armią 

p In cnowietnamską zdobyły w Hł75 r. Wie tnam Po ł udniowy. 

'azwa ddziaiówje t "krót m okreś lenia .Vi t !\am Cong -·an", 
czyl i „wietnamscy komuni ' i" . 

Bw Dui - wietna mskie okre lenie, !J urn aczone jako .,pyl życia" lub „b.llrz życia" . Dotyczy dzieci 
zrodzonych ze ilWiązku \Vietnamki i Arnerykunina, wegetuj<1,cy ·h na ulieł.lCh mia ta Ho Cbi Minh, 
a wcześni 'i Saigonu. Były zykanowane i ponjewieraue. Niewolni zo zatrud11ia.ne lub 

przedawanC' do domów pu bl icznych. Czasem t rafiały do obozów ucbodźcó\ na t ren.i lndoch.iu. 
Tylko niektóre dzieci po wielu Jatach żmudn~1ch po zukiwal1 odnaj dywane były przez ich 
amerykańskich ojców, zyskując szansę i nadzieję na nowe życie jako pełnoprawni obywatele USA. 

Śmigłowiec Bell H-1 ,Jroąu oi " - ymbol wo.iny umerykań ko-wi tnani skicj , 
k tórt\ nazwano śmi owcową ze \V'"Lględu na olbrzymią liezbę helikopter w 
w bezpośredn i h dzia.lan iach bojowych . Bell H-1 brał udz'iat w akcjach 
r a towniczych , sł u żył do wakuucj i ru nnych , zao pa trzen ia placówek 
woj kowych oraz po ' ZUkiwa.rlia i rntowania !'ozbitków na morzu . 
Chari1kt e ry tyczny dźwięk s ilnika i świs t łopat .<migłowca niósł nadziej 
oblężonym i ran nym żo lnicrzom . Stal się symll o łcm r a tunk u również 

dla uciekających przed konmnistami Wietnamczyków. 

Wojna wietna rusk.a 19ti5-1973 - zaangażowanie miJilai·ne SA po ' h'oni, \ 1etuamu 
Południowego przeciwko Wietnamowi Północnemu . k tóry popierany l>ył przez "b.i.ny 
i pań twa ówczesrn~go Ukladu War zaw'kicgo. Pod hasłem walki z komunis tycznym 
zagrożeniem Stany Zjednoczone rozpoczęly w Hl64 r. bombardowania \IVietnamu 
Północnego, a od 1965 r. - regularną woj nę przeciwko Vietcon uwi w Wietnamie 
Południowym. W maju 196 r. miały miej e pierw ze p róby negocjacji p kojuwych. 
'J ymcza em ,.,,, lfSA nasilały · ię masowe akcje pro testu przeciwko wojni , zwla zeza 
po ujawnieniu ma akry w iy Lai. W s tyczniu 1973 r. 'tloszlo do podpisania li k.ładów 

pru-y ' kich , na mocy w kl ' rych dwa miesiąc późni j wojska aJ.nc rykańskie wycofały ię 

z Wietnamu Poiudniowcgo. W 1975 r. - wbrew ukJadom paryskim - Vietcong i arm ia 
Wietnamu Północnego zajęła Wietnam Poludniowy, narzucając mu u trój komuni tycz.ny. 

C zerwic · 1975 r. - po wkroczeniu woj:;k pólnocn wiet na mskich 
i Vietcongu do Saigonu czę ć \Vi tnam zyków, uciekajt •ych przed 
komunistami, schl'Onlła się na t renil:! ambasady USA . Ni klót".ty byli 
ewakuowani p1·zez amerykański śm i gtowce z dachu i j pla · ·wki 
dyplomatycznej. Wynikiem zbi·ojnej nf•nsywy na :::iaigon byia decyzja 
nątlu Stanów Zjednoczonych o natyc.hmlaslowej ewalnrncji obywateli 
umcrykańsk.ich z Wietnamu. 



Saigon - AprU 1975 

SYNOPSIS 

ACT 1 

The day bcforc im'clsiou of_ orth Victnarn anny ami \ 'ietcnn~. BOSS. 
tlw O\\'Ilt'l' of Drcuml,wd duli orgunize · the cvrnin p: party undcr 
th , ba111lt'r of "EIPct i1rn uf Mi, s Saiguu''. lk ha· an ai m to find 4u ite 
<1 big Rmmint 11f mn 1Py a«ain. t a rn i11 .v da~ and for a longPrl- fn r UR 
11isa . 
\\'u111 c11 untler hi clrn rge arra n JĘe !hat - irl'l'Sp1·ct ivc of !Ile rcsult 
uf clPt'l ioll- "Mis · , aigou" titlc \\iii helont to thai om· who 111 1111a r' 
to p- ·apr fro m b1•0 i )gcd city as a wife n[ an American sold1•r. A lrnlly 
introdu ·es a vr ry _voung hcgi nrwr into his "ICiUll " - KlM. 
A cra.zy party begins Tlw Heat is on iii Snigu11) with f(ir l. 
dcspi· rt.Ltcly looking fo r hushand · and Am •rican sold ·rs tryitl~ 
!11 furget about irnmiucot ~alast roplll'. CTTR l8 and ,JOHN. mili tary 
c rn pln~11~ ' ~ at th ~ em ba' ·y, are 11111• 11[ lllf'm. Frustratrd GFI RIS wl111 
fec ls disgustl·d for the ~urroundi ng situat ion, uotices lonely KIM 
in the crowd. JOHN JH)tkes thi s. Hi• wa nts to ma.kl' a surpri ·c for his 
fricnd and make' a d al with ROSS. 8uo11 fri!-(hkned KlM goe · 
!11 bL>d with HHIS, who i · uot sure vbrthcr !his is l'Xadly what ht) 
want d. 
At down CHRJS tries to cull t:d his th111ą~lr t ~. \\ h.1 Oud, Wli.11. Ar 
wauts to l'seape !'ar away frnm what lrn pperl<'d !ust uight, but he h;u; 
nuwhcrf' to go. He k.nuws !hat in his country nnbody wails for hirn , 
whilP witl1 thi - h1>lpl · s~ girl hl' fecl ·• ri t time for thr loo r tirnP. lhat 
thcre is snrnebody that he cou ld probahly c1u·1' for. KIM awakPs. (Sun 
1111d .Muon). Happy t"HRI t •lt,phtml' · ,JOHN and hrl>aks him 
tl11~ 11ew . ('l'elep/JoneS0111J . JOH 11 11,·uccl•, sfully tr i1: to Lring him 
to ri•ali ty: the situatiou grrw P!lv1•nu 111 NI and tl 11: (:Vlłl'Uai io n i 
rxp1·: ·tl-'d cvacuatiun at any tim • .. •mrn:: dnes not want to bear about 
il. He wnnts to co11tinue lJis romance with KIM. On bis way 
tu a mee ti11 r t1e mects BO , who i11 cxcha11ge for KIM waots \i a 
tu US. Tb ·y hav woni ·. Firrnlly C'Hlm; lewl:s a gun at BOS ' ' s 
li(·ad. wili ·h fin a.lly clllls tilP q ua rrr~ I. 

In thf• meantimc. girl s - fricocil bul sligbtly jca luus abou t KIM - asc 
prcpariug a k.iud uf t>ugitgcrn ent ·cremuoy for KJM allfl HRIS. 
('l'l1e IVeddin o) . They toart tu a real ";\1iss Sai ron". Tlr i• c rerunny 
is intern1pt •d b TRUY - KlM's rousiu. lt tu rus nut t l:la t bnU1 
familit'S pla11ocd and pkdn·cd tlw rn si>l ves to iman "C u rnarringe 
bctwc1'n KIM and 'rHUY. No1 THUY carne lor his "p s c · ion · . Uolh 
rivals fac> Parli nther. 'l'hcy rcadr for guns. TH wi!IHlraw hut 
dcćlarcs tn hnld ou t. (''ffR IS promi. l!S KIM Ural he will not lcavP lwr 
in Saigon. Tbcy hnth d ·clar1· low. (The Lnsl Niglit of tlw World). 

Ho Chi Minh (former Salgon) - Aprll 1978 
To cPlehratP llw thi rd auuiw·rsury of vi ł'lory thPn· i.s a parad• 
iu tlrc city. (The Morui11g of th1 • /Jragon) . 'rl:ll ', who uow i: 
a high-rankilig offil'ial of commuuist re1-,rimc. brin i,rs back BOSS frum 
a labuur cam1J and unler him tv find KJM. 
Kim awakes du ring night ami th i11~ ah 1ut l1 er lr1v0 to C IUW~ . 

At Uw sarne ti me in Atlanta C'll H18 has night11ml'l.'S. wbicl1 
accnmpa n i ł' ~ him siucc lre CllW(' baek frnm the war. His wifc, 
ELL.E , w11 nts tu help hi 111 but sh • SUSIJl'Cts !hat h"r hu ·bumls hitlc ' 
8unielbing from twr. Botb wo111eu pro mi ·' lh~ m sl'i ves thut against 
all odd · tb 'Y will lm'I' t 111 liv' for ilri nwrr. (I /Jl/ Bf'lierP). 
B S • bril1gs THUY !11 l\1M' a 1mrt nlł' 11t . T ł:l l ' first ru ks the11 
tbreats girl to rnarr. him. F'inally KIM says thai she cannut ruiirr) 

THl liccau · •of TAM - thr ~ years old sou ur Kinr aad CHRI . Mad 
'fHUY jumµs at a hoy with bay11111't hu t KIM ~l10t s lri rn 
witl1 CRRI 'e guu. 
In the mcantim · BO S snenks inio Drc ~ 111l an tl, devastcit d 
b.v commua ists. (ff Yuu Want to Di<' in Be(/) . The re, in a hilUng-p l ac~ 

be finds money against a miny day" some rakc· jewels and crow11 
of "Miss Saigoo". He want · to e ·enpl' wi tb this fn rtune first 
to Bangkok tbco to longed-for Amcricu. But tllere i u miuor 
problem: tb re ure no chauce fo r American vi 11. 

Togl'l lM \\~ th TAM. KI.1 runs i11t11 DrPumla nd ami hPg" BOSS 
to h ~ l p lwr tu kaw• the 1:11u11lry. BOS~ has an idea. 
Bo~ - half i\.mrrican - is the olrl) rlra ncc lo go to US . He tclls KIM 
to stay hidd ·n ami gops !(I arra.ag1· transfer Io Bangkok. A gi rl i lcft 
nlonr with lwr , on hPr t;Jgical cvents of this daj· slw r«aliws tltat 
shc is l'('ady for auy siwrifi cPs to prot Pet her son from s11ffc•ri ng shP 
weut tb.rou rh . (J'd Ui n.· my lAm' fnr fou) 
' ndcr cowr nf thP 11igl1t, rdog •1•$. induuin" BOSS uud Kr I 

\\ ith ·ram, arc ro ili~ towards wa.illo~ bouts. 

ACT II 

Atlanta - 'eptemb r 197 
On a sp· ·inl cunfen:nc JOHN prl'SP11is a prngriuunw of his 
fnundati1111. (Bui Doi) . Il' · aim is to hrinp; Hui J)oi - cbi ldren 
pcrsrt.:Ut d in Jnduch iHa, hi•ing a ilPlJUCa th of mrri 'tlll soltlcrs. 
CHJm; arrd ELLEN' are a111nng appluutlcd crowd. JOII hos 
a shucki n r revclnlion for his fri('ud: accorrling tu infnrmation 
rccci l't>d h. a fo umlat iu11. KIM is in Banf.(kok. A11d what's n 011' 

CHRJS i, a fa tlwr of mal l TAM. Buth vet ·ran!> tlecirte to sulvr 
the prohlt'm in Ra1 q~ok . CH HI S, 11ot wi tlrout ht' ·ita tion, promi. 
to ae4oaint hi· wife witb the situation . 

Bangkok - O ·tober 1978 
J li -r um sto n'd tlislrict. (W/wt 11 !Vnsft•) . In crowd of prostituh•s, 
pi rnps a11d ~ex-t ouris t s hr- fi11d. BOS ' , 1tnd latrr 1\ ith tri ~ help hf' 
fi ntls KIM ud TAM. He tJi r~ to cxplain KJM tbP reality. Aftrr a wir ile, 
noti c:ing a big, ohsess i\'C Io r· 111 hr!r Pyes, Ile gives up. He only 
promisrs tllat in tb c cwu ing hl' wi ll be back with t' HHIS. (I'lt•11st'). 
BOSS is mad !hat th irrgs arc out of his control He triP · to filrd 
the uddre s of tbe hotel wher1· Cl:IRJS ·tny ' allll :wud K~I over 
Uicre. 111 tl1c meant imc f.,rirl falls aslccp . • hl· has nigbnnare~. 

F'if'l - a •hust. uf sbot TITUY appPa r ·. Thr11 coi ncitl1·nc<'S 
or cvacuatiun vf US emba ·sy in .._ aigon in Hl75 ·omt' hat·k to h('r 
This is how we lcarn :tbuul tl1l' c11 i1 widenccs uf KIM and CllH!S 
lc•avc-tak.ing. (NigJ1 fJJ111n's) . 
Whcn KIM i. awalw Sh(I ro to Rn mldre ·s gi\'f' ll h ·r hy BOS, . 
Ther h' me •ts not his hrlov('d but his wife, IH• ha not expectrd Iw 
would have. ELLEN qui ·k.ly realizcs !hat llłtl1nug;h a long time has 
passcd !hi s girl cuuld he a d110 rcrous ri val to hL•r KJM begs ELLE. 
to ni low CHIHS Io take at least TAM Io Anrericu. LLE, ret'us •s 
downright. Tbc11 KIM tri! · her uulright thai if he is so sure ahnu! 
her husbaud love !hen shc ·flou ld allow him tu cum1• in the c•vetriJl)! 
a11d ·a) KIM the ·aruc y him,d f. 
ELLE ' f cis d · ·1 ived liy her busbaud . Altb11ugl111.fter 1\1 f is lpft ·bp 
cal r11 do vn a11d de ·id1•: to fight for hi111 until ih · ud. (Her or Me). 
łllll , aud .JOHN arr kwk. In 11 c1i 111·l•rsatiu11 full uf rcproache . 

CHRIS trit•s to 1•xplain his wife who K!.M was for him. Fina.lly 
hu::;b11nd and wilr bceome n•cnncilr.d lrnt tu JOH dcspair lhcy mudr 
a d ·cision -wron r fo r KIM and spl' •ia ll) for TAM, from JOHN's point 
of vit•w - rnothrr and t:11iltl \ ·11 stay i11 Ba11gkok. whilc ELJ..E 
and ('HR! ' will li • helpiug tbcn1 to the l.!i! ·l of tlll' ir abili!,\. 
KlM comt•, bacJ.. ho rn». • he ·ay · t 1 BO •• thai it is timl' for hin1 
to pack his I elonginJ!s l •1·aus' 'HRI will t: t1 D1c in the '\'cn iog 
and take tlm>e (lf them to Anll'rira. BO. S frels lbat his dmuns n •rn · 
th rough. Hr dream, about Am ·ri ·a as a 01w big rfld di:trict wh · ·he 
is tlw main ho s. Aml'ric1111 Drr/J.JJJ). 

In th · mcant inrc KI f prcparrs h •r ·on for a lll('l•ting with hi fathcr. 
łlc wait: 1Jutside th ·house After a whilt• JUtf , CHRIS and ELLE 
proccedcd by BO S appcar. Tbcy bcar a silot frorn th · h110 e. KIM 
s.bot hersclf. SlJe did Ibi • to allow RH! ' to takc TAM to U without 
auy cc1111 plicatious. '!'bi way ·he kcpl ltcr !Jromi e. Sbc gave Il ·r lif · 
to make I ile of her on better. 

Audnej Uzga 

STRESZCZENIE 

AKTi 

Salgon - kwiecień 1975 roku 
W pru.'<ldzicfl wkme7.J.'nia wojsk p<rlno ·nnwil't 11 am:kich i ietc-ongu 
SZEF. włnścic i rl nocnego klubu Dl'ramlanrl. organizuje 1\~CCZ1 1 r 
pod Ji; 1 s łl-m .WyboryMj Saigon·. '1'::1 imprw.a ma 111t1 pomocwzdobył'iu 
więk.~~j urny duluró\ na ·1 .• arną g(ldzin · i up mionrj wizy do . 
.Jego podopiP ·we umawiają si1; mi ·dzy sobą, 7..c - ni '7.lll eżnic od wy11 iku 
pll'bi !)iu - t:)1u ł .Mi 's · igou" 1.1(,.'flzie 11 Eul'7,ał i tej. która zdoła 
wyrwa~ i · z obi !?,on •go miasta jaku ż-0 11 a amcrykań. kiego 7J.1luima. 

utCDff "1Jrowad7.lt Io ,.zespolu" młodziutką nowi ·j u szkę- Kl 1 
Rozpll'zyua jp szalona zal awa.. w wgonic IVIW) \Tt;zt:Stn iczą 
w nit'j z jt·clnej trony zde 'pcrowane dziewczyny pragnącr 711 wszctlill 
cen zclnby 1 m ża. a z drugiej - gonią ·y za 1.apom11 ieni ·ru 
o nad ·i ągają l'j katastrofi i> amerykańscy żoln i(' l'Zf' . \'ł' rłid nich 
spotykamy CTffil A i .JOHNA. wojskowych praco\ 1ików ambasady. 
Sfru ·h·11wany. pa l ająt..'Y odrazą do t ·~u , co d~i •jp i ' wok 11, CIIRI, 
d11. trz1:ga w t ł um i -· KIM - 11iwnir samotnq jak nn. Widzi to .IOHN. 
Circe zrobi pr-l)jnci •lowi nie podziimk ' i !obija tari:ru z ZEFEM. 
\\'króle. \\, tra.<;?AJna KIM ldzil• dfJ l óżka z CHllJ, EM, k.trtry ni j t 
do końra µrzcko11an •• czy właśnie· tego pmgnąl. 

brza ku HRJ~ pr6hujP zeh a(· m;y, li. DJ1u:zeg11 to min ·tv nic chce 
put) Chdalhy uci(• jak naju;tl j (Hl W)Clarll'fl ostatniej nocy, all-' tak 
nuprmi,dę 11ie ma dukr1d. Wi •,że w ojczyi,ni ' nik1 nu ni c~o Di ' L'Wka. 

a prty tPj hezbro11 1 1ł'j dzjl'wczyniP po raz pi rwszy od ł a\rn . pnczul. 
ż · jest ktoś , na kim byc m 1;i, • mu zależy. KThl budzi si ·. Cfl Rl8 prosi 
ją, aby z nim zam iP 'zkala i obi !Cujt• wykupi; ją od ZEH\. Unra\ iają 
· i(• na n 11s tępny wit.' 1.ór. (Księżyr i ,ąfońcc) ~z ·z\ liwy ' HlłJS biegn.ir 
do tcll>fonu i opowiada o w zystkim JOH OWl.(?'ddu11) Ten 
he.z kute· .nit• pr6huje ·prfl\vatlzi ć p~ia ·icla 11a ziemi ·: syt ua ·ja 
ul ·gJa z· ogni l· niu i w każdej r·hwili nal eży spod.zi ·wa(: Ri • ro1.kazu 
ewakuacji. 'HHIS i1ie przyjm uje t1; ro tło wlarlumoś ·i. ' hce 
k o 11 tyn u owa~ swlij romans z Kl 1. Id ąc na umówione 
spntkauic - natyka s ię na SZEFA. który w Zllmi1m za KI M żątla wiz. 
du lant'1 w. Dochorl zi du istn·j W)1ll iuny zdtu1. O tall· ·zuym 
an!'U111Putcm r1kazujP si' w:v<·l'lnwan.1 w głow' sutC'nm1 rewolwer. 
' rnwz.ascm <lziew ·~ta - 11iP.co zazdro, ue, uli · pr.r.ychyl11e 
KIM - przyg 1to~11ją dla 11iej i CHRJSA coś \ ' rmlwju ~Mnonii 
zar~·czyunwrj . 'Juli) \Vzn 11szą toast na cześt prawdziwej .Mis 

ai crou". Urorzystoś • zostaje JJrzerwa 11a vta rgn ii;c i1·m 
TITUYA - kuzyna KLM. Dowiadujemy ię, iR rndziny nhoj!{a rnłodyd1 
1,aplanowat~· i ' lubowały sobie na\\7.llj ern ich rnai.w1:1::;tw11. 1 ·1112 TlTUY 
jll"'t:l'S7.A.'(( I po s voj4 ,włnsuośC . Ohuj rywale tają tUlpn,ri·iw siebie. 
\ ruch i dą rewolwery. TR wy ·otujc si >, nie o'\\ iad(2JI, i.e nie du w 
wygruną. CHRI oli ic 11jr KIM, i.r 11ie m ·tawi jl'j w 'ai ru11i ' 0~1j 
w 'Znają bic gorącą milu. ć. (U tatnin nrw §111/J /11) 

Ho ChJ finh (dawni j Salgon) - ln\1ecłeń 197 roku 
W nr i · ' ·ir trw· d1·filada ' lnt'c ią roc7.Di ·ę zwyei •stwn.. (Ponwek 
mokn) TH ', J..ió~ j • t t 'rw. wy kiJll ur-t ·dnik iP10 konmni tyczn go 
i imu, sprowadw 7. 11bozu µrnLy, ZEB\ i rozkazuj' mu 11dnal 1i: KIM. 

W nocy KJ 1 liw.l.zi si· i rozpamiętuj e swą m i fo:'ć du emu . W tym 
. ' mym czasie w Atlar1cie ffRI SA nawi :dzają Sł' trtt ~ ko. zmary, 
i1 1WRl'Z) . 1.:1cc mu noc w noc od l'l1wili ] t)Wl'OIU z wojny. .t ·n·u 71JJH.t, 

• l....L N pmgnic mu pumót. alu pml!'j rzcw11, ie rnqż t·oś pr1.ed nilj 
ukrywu. Ohi1· ohi<·ty ohil'('Uj f1 11bi ·. że h~'<lą whr>w p17.t.' iwll 11śc i 11m 
kocłlnf i Ż\'e dla trgo rnężczrary. (Ja winzę wci;iz 
• ZE ·prowadza TH l YA do mj • ·1.kania KIM. Tun stara si · uajpicl'\\ 
pn:·bą, a pot •m groź.hllllll nakJoui1'· dzit•wcz.y11ę do ma lżefistwa . 
\ kufi ·u KIM OŚ\\ iadcza. Ż{! o ;tat~czn) m po\\Odem jej odmow'.I jt' t 
'!'Ml - trzylC'hli syneh jl'j i tffi!SA. Dopruwadw11y do ~· 1 ·iekl nśc i 
Tm.; ' r .i:uca si~ 11a dzi ·cku z bagnetem, nlc Kl 1 zabija •ro ' lrtałcm z 
rrwulweru CHRI A. 'J'ymcz· em • ZEF' 7Atkrad ~ i · 
do zcllma toWi.Ull' r11 przez kom uJJ i. !{1w l)r1>amlaJ1 d11 . f1111rze<; 
11· lóżku) 'fu111 w sk.1)1L-e odnajduje sc1Jowun1: na ('.Zftrn4 iodziu~ 
p ic r l iądzP, ·ztu cr.ną l 1 iżuter i ~ i kor11 11 ę • 1i ·s ~a i g1111 · . Z !~~11 
majqtk.icm zam i ł'l'ZU uciec najpierw rl11 Bangkoku, n na ·ti;pni · 
cl n w. ma l"'l/J11cj Ar11cl') ki. ,fest jcd 11a.k tl roboy prob l1•rn : ni •ma żariJJ) ·li 
sz ns 11a umrrykaiiską wiz.ę . 
KIM\\ li i ~ga do f ~arn l<wdu id.Z ' Ili z TA.MEM i hlap;a Z ' I•/.\ 11 pornuc 

w pnedostauiu si1: za crranic~. Tell wpada na pumssl, 
7..t· cblopit•c - pól krwi merykanin - to jcd) na szansa na \\illld do A. 
KaiJ' więc K.l 1 pozosta~ w ukryciu, a sam idzie zorgimizowuć przeJzut 
do BanTkoku. Dziewcz) ua w tuj' ama z ~111ki1' lll. Pn tr~icznyciJ 
wydarzcniacii tego dnia zdajt• sohi<• :prawę, '& gotowa je.st poniPś1'· 
!WAI<\ nl'iw-ę, hy ji·j ~ 1ek uif,rdy ni · doświadczył cier]l irń , które b)1y jej 
udzialem. (Z.:1 ócuie swoje Ż)T:ie dum 
Pod os loną nrwy utlwclź :y, a " 'r(1d uieh SZ ·f i KIM z TAM ~M 
r.micr1-uj q w kierunku C7..c.k;r jiµ.')'clr Jlra)' br7..c ··u I odzi. 

AKT II 

Atlanta - wrzesień 1978 rokn 
11 . pe •jal ni ~ zwo ł a n ej koufr·rcucji JOH pre7-eniuje prObfJ'am 

zaloionej pm~ ichic: funrtacj i.(Bui Dm) Ma ona 11a t.:rlu · ' i ągani t' 
tfo r ' tZ\v. Bui Doi - szykanowanych w lndochinach dziC't:i. które 
pozostały tmn po uml'!'ykańskiclJ wtuiert• ·11 w r6d okl< kują ·y ·h 
jP. rr1 ża r l i we ~ . tąJiieDil' sq łJRlS i ELLEN. J HN ma 
tlla pnyjaciela szokują „ rew lacj ·: wrdl u r informacj i zdobytych 
prlA!Z uudacj '. KIM jPst w Ban "koku. W d11datku CHRIS jd ojet.•m 
mal · ru 'l'AMA. Obaj wet ran i postanawiają \ p(1l nie zhadar pn1hlcm 
1111 miPj ·t·u , ' Banf,rlwku. CAlłJ S nir b z wahania obie'uje 
wtaj ·mn i czyć wr wszystko S\\Ojq amerylmńską żon~. 

Bangkok- paidzl młk 1978 roku 
JOHN pojawia si ' ll.zielnic. ucirch. (Co ;u1 m f)rf) W tlumic 
prus1)1utek, !ręt.•zyt.:icl i i • -turystów odnajduje Z F)\, a z.a j 'go 
po, l't'dnid:wt' lll Kl i i\MA. Pr<1bt1.i ' Il< wt · nq r('k' pr-tedsiawi ·· 
dzi1wczyniC' rl'a lrn sytu ację. Po ·hwili , dost 17.c rają· w jej UCZ<H:h 
ci< tle go rącą i ob e ·yjm1 miłość . daje Zl.I WJ'hrra.ną . Obiecuje jedynie, 
że wiWJ)f\•m wr(1ci razem z '1:1 ll JSEM. (BI 1gru11) 
SZEF jP.st wś ·iekly, :lt· spra\\ rno rą wymlu1ąt• mu ·i · pod kontroli. 
Postanawia zt!uhyć adres hotelu. w którym z<1tr.zyrna ł si~ ł! RIS 
i wyJac t11m KI I. 1)~ 11 1.:zascm dziewl'zyna w ypia. We ' nie 
11awiPd7.Hj<1 j ą ko ·zmary. ajpi •n - duch z ·tr.t.elunego Tli · 
Nast~pnjr powraca do uit:j ca ły ·plot wydarzP l1 , 1.akońcwn~1 

ewakuacj ą am •rykafiskiej an1basady w Saiµ;u 11i • w 19i(i roku. 
\ lt•n ·pusóh dowiaduj ·my Ri(• , jak do · z ło do rozstauia KIM 
i CilRI ' . (1( 087.lillU;i · 11nr:rH·) 
Po p17,,c1Judze11iu KJ 1 idzie pod wskaza n. pncz SZEF adrrs. 
W bntdu ni , 1.astaj, ukru;han go, lecz jego iem~. kt(iruj i 11licnia 
naw ·i siQ nie domy~ lal a.. LE sryhko uricntuj r- sir,, :i.e mimu 
u pływu czasu ta drobna dzi wczyna jest jej groźnc1 fY\ al.ką . KlM 
b1ai,ra EL.LE , ' ·' 1m~y11aj1nni ej pozwoJilu ' HIUSO\Vl zahral· 
do llll'ryki 'l'AMA. ELLE kat 'gurycz.oi1• odmawia. W1iwaus 
Wit:tnamka rtuca jej w twarz: sko1' J jest tak pcw1ia mituśt:i swego 
m ·:i.a, tu nicclr każ • mu pr-l)j (; wi •c1,ore.i11 i \ zystko puwtórl)f 
woli c KIM. 
ELL „ · ·r.uje ' i · oszukrrna przez męfa . .fetlnak, pn wyj ciu Kl 1, 
uspokaJU ·ii; i po tauawia walczy<; o 11 icgo do kuńe<L (01111 <~ jil) 
Wracajq HRIS i ,TOH.N. Dochodzi do p('!rwj \1 yrzut6w rozmow): 
w trakcie k!Jrej CHRJS . tam s ię wyjaśn i ć 7..omc. kim uaprawd' b~1a 
w jego życ i u KIM. \\ koiicu małżonkowi e giidz.ą ·i~. al ku l'uzpuczy 
,JOH A podej mują dt•cyzj ~ - z jego pu11 ku widzenia fatalną dlu JM. 
a zwl1 zeza dla TAMA: matka i dzi '·ko mają pnzo. la 1 w J.langkoku, 
a ELLE z CHJUS? 1 będą im pomagać w ruiar · 111 uż l i1'11Jśc i . 
Kim \\ ac11 rln domu. Oświm1czu SZEFOWI, :l1• 1·zus by : pakowal sit;. 
bo\\ ·1·cz11rcm prz) jdzi: CHRI„ i 1 ·al ą i ' ii trój kę mbit·r·.ll' 7.11 11 ·pan. 
S F czuje, że wk.n.1tee jego marzenia spd n ią si •. Roztacza swoją 
wi1J~ Arne . ki, któr.1 jawi mu ·it; jak.o jedna wil'lka dz.iclnica mzpu. ty, 
a w ni ·j j uż uit: Ilu ro p lll b x!ziP wodzJI on . (A.merir·w1 Dtt'/J.111) 
' . rnrza. rrn KlM pnygotowuje synka nu spotkanie z ojcem. 
W 11ruwad7.ll TAMA pl'Zl'd dom. Pu 1·bwi li p~tywają - )JnJWadzcui 
pr-1.L'Z •. ZEFA -tl lfl , 'HRJ . i ELLEN. W• wu~l r zu do rnu palla trz· ł. 
o KIM w.st elila si~ . Zrobiła to, rtby 'HRIS ht·z zast rtcżci1 mógł 

zabra • TAMA du SA. W t ·u 'llV · I spelnila s vo,ie WC'tc:niPjS7.t' 
po ·w11111vi1•nic. Oudata ży ·ie w wmian w 1u1.dzi1•j ' poprawy losu 
wla JJ • r11 di i •·ka. 

.4ndrzej Ozg11 



Dyrektor Naczeln i Artyst. czny 
Wojciech Kępczyi1 ki 

Zastępca Dyrektora Naczelnego i Artystycznego 
farek zyjko 

Doradca ds. programowo - artystycznych 
Ryszard Szeremeta 

Konsultant d . literackich 
Ar1 d1 zej Ozga 

Projekt, redakcja, opracowanJe graficzne programu 
Halina Gur:m 

Skład programu 
Marek Zamoj ki 

Fotografie 
Monika Ka. tclion - l{opell'wsk.a 

?<lwel Ropelewski 

Dział public relations. tel. 628 78 44 
Katarzyna Gaweł 

Kamila Polit 
Mar •k Zamojski 

DzlaJ koordynacji pracy artystycznej tel. 621 61 06 
Anna Zujkiewicz 

Alina .Różanki wi z 

Kierownik działu admini tracyjno - go podarczego 
Elżbieta Szymoniak 

KierownJk muzyczny 
Maciej Pawł owski 

Pedagog baletu 
Jolanta Rybarska 

Główna księgowa 

Barbara Iwa nowska 

Kierownik działu kadr 
Bożen a Och .eka 

Kierownik biura organizacji widowni 
Maci'j Wilk 

DZJAL 1'E IiNJCZNY 

Kierownik widowni 
Agnieszka Ba iak 

Inspicjenci 
Anna Wąsowicz - Pałka 

Zygmunt Piwkowski 

Suflerzy 
Maria Malrnm ska 

Elżbi eta Stachi witz 

Kiernwnj k <lzialu tcehni<'znego - lvlll.rek Dylewski 
Kierownik pracowni cl 'kirycznej - Iren usz Tchórzewski 
Kierownik pracowni akui;lycznl!j -Włodzim ie 1"/. B r"l.eziński 

Kierownik praeowni krnwieckiej dumsk:icj - Leokadia Niekr asz 
Kicrnwnlk pracowni krawiecki j 111 ski 'i - Artu r Frel 

Kierownik prneuwni peru kn 1·~k:icj - An<l rzcj Bnr·cz 
Kil'l'ownlk rn14,razyn6w ' rodków inscen izacji - Marianna Oliwińsku 

Kierownik prncowni htpiccr ·kjcj - Dariu ·z labusze, ski 
Brygndier ~eeny - Ir n usz ndrzcjuk 

Brygadzi tku zespołu garderobi anych - Fclil·ju Kuzduk 
Pracowniu rnndniurskn - Dtmula Czajkowska 

Pracownia szewska - Kobcr t Rol u ·ki 
Prnenwn iu mud lutorska - Krystyna Plażcw ka 

Pracownia lu ·ur ·ka - Mu.r k Lu.b r. szewski 
f>ral·uwnia sceno rru.fiezna - Oo mt 11 ' ll oj 'l'ka 

Prac::ownia :tolur ·ku - Stl:lTiistaw Czatu cki 

\\' progrill1lie wykorzysrn no rnulcriu. l.v nn pods tawie: 
\\'.Kup LI.iński Slu11•11ik 11·1;durz1•1i, pu}f<' i l ry1•11d XX wielr11, PW\I War zawu ~OOO 

orl.lZ Louk l!J(iG, l 'J71; .\ic11>.~11'erk z la t 1971, 1876, 19 . 

Sprzedaż biletów w kasie teatru - ul. owogrodzka 49, 00-695 Warszawa 
Codziennie w godzinach 10.00 - 19.00, w niedziele 13.00 - 18.0U 

Rezel'Wacja biletów zbiorowych oraz in forma ·ja - te!Jfax 62 03 60. 62 89 9 , GSM O Oo 148 640 
Teatr honoruje kart p latnicz VlSA, · UROCARD. MASTERCARD 

ajb li ższy parking strzeżony na iytacb Hot lu Marriott 

Druk: PWP. "RA.I ·RAF" lJ ;)-1 :!0 Lcg-ionowo. ul.M zowiceka 50. tel.. 78.J G :-,8, fux 7H<I li 67 





Tea t r Muzyczn y ROM A w porozumie niu z Cam eron Mackint osh Ltd. przedstawia lłt iss Saigon 

Autorzy -Ala in Boublil i 'laude- Hebel Schiinberg 
Muzyka - Claudr-Michel Schiinberg 

Libretto - Richard MaJtb~· .Junior i Alain Boublil 
Autor francuskiego oryginału -Alain Boublil 

Adaptac,ia w języku angielskim -Riehard Maltby Junior 

Polska wer ja Ubretta - And rtej Ozga we w ·pólpracy z Elżbietą Wofoiak 

KJcroft-nlctwo muzyczne 
Maciej Pawłowski 

Asystenci kierownika PJU Z)'Cl.Dego 

E l ż hHn Zi.1 p(•mlow~kll , Mnrt.rnu \j1.e rt-L11 11 k1>, 
'lbmasz Fi lipezak, .Joad1i m Zi1·liura 

cenografia 
.\larf'k huwunie1· 

IL") stent ·cenograla 
P:1wel \l'al id i 

Choreo •rafla 
Marek P.Jlueki 

Wspólpraea oreograflcznu 
Wujcied1 Kę pczii1 ski 

S)'Stent choreografa 
Tum11. 7. Nurlud1 

Ko. tium) 
lrPna Bit•rrafiska 

YVE E 
,Jolanta Mit>fa niP1: 

YVONNE 
Putry ·ja \W.dz 

li 11 
Ma.ria !'muk 

ADIUTANT THUYA 
.Jakuh I · ' oła 

ŻANDAfiltl 
Paweł Strymi1iski. I.u· · Zagnilwluy 

AKROBACI 

Reżyseria 

Wo jci ec h K ępczyń sk i 
Asysten ··1 retysera 

.\ndrzp j Ozga , Se bast i an UonC'i arz 

O B S A D A 
SZEF 

Tom asz 8tcc iuk I RobPrt Rozm us 
KIM 

l\ atarzy11a Ltska I Ewa W l uzł ow~ ka 

CHRIS 
Radu slaw Eli s / Da mian Alcksa11der 

JOHN 
Damian .\ leksant!Pr I Tornast teciuk 

l!LLEN 
Jmuma Vi~grz.' nuwska I D!Ll'ill. Druzga la 

T RUY 
Jan Bzdawka I t.u ka 'Z Z agro b ~ ln _v 

GIGI 
Ol !(a Boi1c zy k I Dar i <t Dru zg al u 

TAM 
Mate usz ' ar luch I Pa tryk Kubkk i 

Dariusz Lrwaudnw ·ki. Mateusz Pnlit . J:tru8luw fauikuwski 
o r a z 

Retyserla , ft'iatla 

MiCf'7.) law Kfll. iol 
Realizacja wlatla 
Krt.ys-tiof Zamojskj 

Reż · ·erh1 di1'1ęku 

PrLe m)'Slaw . owa~ 
Współpraca 

ll' ł odzimitri l\owalCZ)k, Mictlill Bojanowicz„ 

\\'illlhl Osii1ski 

Dyrygent 
Mncif•j Pnwlowski 

Drug.I dyrygent 
Tnmn .. z Filipczak 

Produkcja 
jł arck .'zyjkn 

S HULTZ 

Lukasz Za1,~·ohPl11y 

HMłRISON 

Kny ·ztnf C'yhii1 ok i 

TRAVI 

Robert Szpr~giel 

WEBER 

Jakub Lasota 

WW Cl IEL KLUBU _ lOULl.N ROUGE 

Mariusz Jajkie\ it:Z I .J ak.11~ La '"ta 

Maria Abrarncz:,k, Mari1:na Ajzert-L<1u.ks, Mich ał Chamera, Piutr C:hwedoro11·icz, Ma ł gur.t.ata !Jzb u.k, Anl'l11 Figiel, Olga Ueryszew ·ka, 
Piotr Gogol. Mugdall'll lt Uruz.iel. Mo11i.ki1 Ku.szew ka, Jac1·k Kołl <trNki , IX1rota Krupsk11-Nurl11ch, Ada111 KQ1i.k, Lidia Kucharczyk, 

Mugun.lenn Kwa.ś11i ews.ka-K11lado, Hafu! Kwicc ii1ski,. tuwo111ir t„ap i1· nko. Karolina ł,uku.s i ewi cz , Tomasz arloch, Ba~chuu Ni11msurnn, 
Kr~ ztur Pit>t l"tak.. Ar;n i S7.kn Piotrowska, Katu.rz~~1a Pol it. M1111ika l'11!11m, Aj,'llt 11 Prrygót:ka, A11tł171!j S tan~·et:.i ak , BPat;i Slu.niek. 

:~Mmsijan Starrn_v, Pawd Suski, El7.bi1·t11 Szckalsku. Aj,ą1il'szka Szupuwał. Mu lgor1..ata Sw ptarska, Zbigniew S l arzyński. F"awel U an"k, 
Agata W 1rda. Kr~ . ty11n Wolska, liehal Woł k-Ka111czcwsk i , Marci 11 \\'ort 111tu111, Hornau 7.l1ieoiewski. 



Wykonawcy 

- ------- Tomasz Steciuk 
zc[/ Jo lrn 

Ahw lw1·nl g1lyń li:il'!(ll tudium Wokalntr 
Ak!,irsldf>go Aktor '!butni ~luZ:,l'l.Df'b'll w Gdyni. 
,J uż w 1w ' i · stud iów zul!)"ał rnly \1ariusza 
w Les 1lli.'il!mMt•s. 11>rrzyki1 w Sr.typku mJ rli1c-l1u 
i ('l1imi w tir· ·t Sid~ Slllry W Hl!J.I r. - laureat 
Pr7.t•gl11du PiosrJik.i Aklo r.;ki"j wr Wro\'lawiu. 

\\yko11u111~i ~r!ówny ·h ról w musicalach: Eriw (Che) i Jems Cllri / Supcrs/nr 
(,J u d tlllżl . Bmt udzia ł w p!7.t.'Clstawieillacl1 tnlJZYr?.11.wh, nu11. (Zum11ksifŻJ1ilx 
:o Kminy 0-t, 117t/J rr11n· lli/.,'lil"Zi4 & 1thy. 

Katarzyna taska -------- .--- ------. 
Kim 
W 19!;łH r. • m1~11c 16 Int· uip;rnła w rn usicaJu J1izd 
i 1' 11dowuy p/11 'Zl'Z snów w ll•tlm/A u/Qrzl' 
w ri:żyseri i \ . Kr;pczyń skit!p;u . llok póz·11 iej linihi 
udzial w pm ·dstnwi1>11 iu Fumr• Ua.li:u lah~J . 

: piewułu w mus icuJa~h lZIJnwksięi111"kzKroi11,r07. 
i .Pnin1i r. '. Pmmi&•s". W TM ROM A występ11j1 · 

w spck1aklarh ('razy for Yriu i Pi11tru.~ J'111J. 

Radosław Ells 
.'hris 

ALsolwenl Wyd?Julu Aktursk_i ·gu Aka1kmli 
Teatraln ej w W1J.rs1.awie. Zuanga.żU1 uny na stałe 
w 1'1·a.lrL1· 'larodowym Wsp\rlp racujc z Tealrem 
Nnwyrn w Pnznu niu i T 1 KOMA Pu raz pi~rn~1,y 
li i\'1'7.i' u d z ia ł w musimlu. 

Joanna Węgrzynowska -----
Ellen 
7..ani rn zai,rral 11 gl1iwnr1 ro l~ 11· rrw.y lor YrJ11 
w TM IWMA. hr.tła udzi<d w spektaklach Tuatrn 
Pow1>1;•1.fowgo 1i1 Radomiu i 'lh1tru M u zy1:z11e~o 
w Gdyui. W ·al l7.C TV zadcbi u t own.ł a u boku 
B Kn1 ffińwny 111 pru'listawi(~Ji 1 1 &t21Jicie 11& 11'11'/on. 
Zn swujc nujważn iPjszc role uznaje Epon in~ 

11• [,eo Ali 'l;mbl · Luil.ę w 11111 F'1111t.ustir:s i Se rl'n~ w F'mrir. u Laki · Aldstol irl~ 

w Firc_1A111Vztt!oliid1 i Krolew11ęw pr11•d!<f11wi1 · 11 iu 0 1·11w n~~rii M. \\ jtyszko. 
Oliocnie hiem• 11tlzia! 1 S[lf'ktnkladt 1t·11t11'1w Komt-diri i Su1romi1•jskie).'.u. 

Olga Bończyk 
Gigi 

Absol11 ·ntku Wnlzialu Wukill ntrAkrurski~J Akru:l1 •1 11 ii 
MuzycznPj 1 • Wrocławiu . 8pif'IValll w ZC.'Spolr· 
Spirituals 'lnf.,>eTh Bancl , z ~1ur:.'ll 1 konCl!li owalu w ruluj 
niemal Eunipi~. Wsp(Jlprru.1111 ala z wroclawskirn i 
twt:r.uni t'lilskim i Wspó!l2eSil)Tn. ~e llmla udział 
miJJ . w Opt'l'l'lt1• W OombrowitlJI i ,f11SPlkiJd1 

Osi~j. W \\1Lrsznwic "'.>'Stępuje ),'UScmnie w Tuu.trm H11rnpa w 11 111 iculuch 
Brruia hrwi i Zwil'/"4'11.1 l.M..-torJ ftili/t/1~ M.a rńwnil'Ż ~'\\ 1j wtlillJ w rwgrnnlu pl~1. 

lieJJL11 B. Kozi drak i /:Jwd 7Ilkft'U'lll M. Hoduwi1Z. l..aoreatk3 U rwp;i'CX!y w Kunlrnlllic 
im. , Osiecitiej 11 1 !l!l!l r. 

głównych 

Robert Rozmus 
'w 

r ó I 

lis(llwenl lt'>dzkicj Puil~twITTwj Wyż.~.ej Szkol) 
F'ilmow1•j. 'ful 'Wiz:,juej 1 Tuatru.l1iej. 8)1 aktorem 
1hltru PuwS7A.'Ch11t'glr w l..udz.i. poten Tuall'\l 11w1 •[U 

w \\ rszawie. Za ~·\\(\j 1· nuj11til.lliejS?A.' rołt• urJJaJc 
m. Ln : Puka w Snit' !lfJ(;Y lr·lllirj. Tuu uli;U:hn" Tnrd1 
si1istrocl1 i (1Q~podar1.u 1 lll •lu L1111 n:al I , up:mdy 
Pr1.1ogl11rlu Piu •nki ktnr.;kiej 11 Wrocluwiu. W:ptllprMuj1· z l\alill.n'lem 
Ol~i Lipillsk1ej Hnwm z H Ślesz)ńską i I~ Uą.">ol\'!>kirn t\1orzy •Jt'Ct · ~li 
KwarteL. 'ugrał dwil' solowe p~iy 

Ewa Wlazł w ka 

f\im 
kunc~'ła Pll.ustwowi1. r.koł~ l lll)'l7Jl:l I i Il lopnia. 

Studiuj\~ ua \\1'tJzial • Ji.17:ID i MUZ)'ki H1r1.rywko\1 j 
Akademii Muzyrzuej w IW11wicaclL Laurea.tkil 
ogirlu11put ·l. ith i mi •dz)1Jill't) iUW) •IJ r tiwali 
pirn1e11 ki ut i n. 1.rloll)ia Zloty PiC'J'l;cieit !Ili t:esUwulu 
Plr • •11k.i w Kołobrzei,,ru i 111 mirjsce 

na Mi\\(lZ:,'llamfowym Festiwuln Piosenki w Witebsku. Zllhrrnht głuwnr ml 
w mu&i1!lllu . .f>n1111ist'". Prornisl' •. Hra.la udz.ial w F11.m" uhl·r· tJ i" 
w pi7.1.'<łsU1wicn inrh Linz.i• for Yo11 i J'1otroS f':LIL Spi.ewa w wipulc Fiw Ll 

Damian Aleksander ------
CJ1ris I Jo/w 
JeS7.cze w C'ta.s iu nauki w gdyi1skim ,'tnrli um 
l \'ukalno-Akto1·sk.i i11 Zll!\rul dwiL· główne ro le 
w przedstawieni u n1 uzyczay111 Księga JJżu ogli, 
w:.·s1awia11y rn w1· Wrocławi u. WYknnawca roli 
Edgn rn w IVidirowycb tl"tgrirzuc/J . f' iMIL la 
Pnegl ~d u Piosenki Aktorskiej . W serialu Zostut L--------....r 
111i.~11 W)'O't<Jpił w jcd.uej z brł liivn)·" b nil u boku ,J. Nowi~k i„gr 1 i ,I Bofi l.'Zll.li:a. 
\ TM ROMA możua Oo zobn.czy1'. w llJ Usica.l n.c~ Crazy fnr You 1 Piotro.~ Pan. 

Jan Bzdawka 
T/111y 

Daria Druzgała 
Oigi / El/PIJ 

W Will r. zadcbiutowala w mu icalu Ml'lro. 
Wokllli llw 7~'!ipol u il ~ u. z k1orym nagra lu dwie 
płyty. l1tl iiclu swojcj!o glo u w nagrania.eh wielu 
polsk.irl1 W) kuuawcl\1t ObPtnie prarujP 
nad solo\\'.\'"' albunh'!n i w p !tworzy w IITL 7 
prnb'l'ilm Grnj n• prt1•htljP. 

Zah'l'lll brl<1w111• rr•I<' w mu, icalucb J1~f i eudoMtl' 
pllJSZCl. s11fiw 11· ll'c/111ilwlurz1· oraz F/1lllr. f\Mlcr.ns 
\ ' Konkursu 'lh1tr<i11 Ogn'1dkowych w Slarej 
ITliekruu:e otr0m11.I rlf..torsk.ie 111„i7.rti 1:ni~ llf rui\• 
w ·peklalJJJ \f/odzi, J.tórzy kal'haJ11. Zu SZl:i'J.'gólnie 
crnrn• do!Mindczcnii• uzuaj wsp(1tprru.-ę z A. llolland 
w !;pt.'klaJ(\u 'fualru rv Dyl.rui\ i M. lll'jL7.C~m w fi lmi~ Th mu.-isz być 1}. 
W'I! ! ROMA ~-st\)puj 1• w musil'altu;b CntZJ- for Ytw i Piolniś Pw1. n nn . nii• 
lw.nwruh11~ mo7JJll wbaC"l} 'Jł'grr autorski nritul 111'ill/ wrolug &d:m ki. 

------ tu.kasz Za.grobelny 
Tlwy I Ż:mdo.rm I ~clwllz 

Studenl Ak11dcmi i MUZ)'CZllCJ Wł' Wrocłnwr u. 
Wspomugnl w11k11lui1· M Hodowkz. Bml adzinl 
w konl!t!reie ~bi uty '9lł podCZl.IS opolskiego f' tlwnlu 
µio · nki, 11 ruk później · " kunt1'rci~ lat.Irelltów 
Hwm ~llUU. Od tr/J'A!h lat ksztaki b'WOj musitnt 
wukll.I ny [!Od klerunki~m K ZaJ nd 11wskiej 

i A. Gluwackil)jl,Ti. Na S<.1!1.lie musicalvwcj \\) ępuj' po l'll1. pierwszy. 

Zespół 

l\Ucbał Chamera 

l\tarla Abramczyk 

!~1 ukoi1 rn~n i 11 11 uuk .i śp i c111 1 \\ kla~ i 1 · 

p111f. H. \VillZ1lk.\\h.rlJ('Cltowskiej l"l lZfl'M'/~l a prru • 
w WHJ'SZllWKk.iej 01)1.•n•!i~· . w 17.a.~ il' SWflJP.i 11r:w,1 
i;rala roll· drugoplanowi· i "P izod~ . 

Bier.w udzial w prz ·d st ;1\\~ 1 ·ni ach TM !tO~I<\. 

m.in. w 111 11 sic11larh rrozy for 1'011 i I iulm.~ P11 n. 

Krzysztof Cybłńskl 

Ahsulwent Stu di 11 11J \l'okalnn-Aktorskie!in w U d~11i . 
7.8{,'l'lll rnlv,Ju dyw 1nu:.; i ·alu Józdfrudo 1171.1·pJ;1SZ1z 
snów 11 11'd;1;iknlurt1.' i NkJ.;;1 Piazza w Fame. Bral 
udzial w p1wd~tawi1 ·nio 1· h Wt.osi Side 8111ry, };t•,; 

Mistn1b/es. Skrzype/i na 1i11l'iw, Cz/owiek 
z w lf1m1'11y Ober:n iP l!'l'ft g1i.i11'Uij rui~ w rnu~ iral u 

_Promises. Promises" mi scenie Opery ·orn w B~d~oszczy. \V 'Jh tn:e Nowym 
wrtęp tJjl' w ·pcktaklai: h /{ob1Pf11 bn skllzy i Chupiu i jegn żyl'i1 •, 

u w TM HO~L\ w p17..L'C.I lawicniacb Cn~1 fur Yu11 i l'iorrus Viw. 

Aneta Figiel 

ko1iczyla śMl ni ą ::r1.kol ę muzycznq w IJa.>ie 
fortcpi:Ulu. \lbPcnie · student.ka 811:cji \lokalnej 
Wyrlzi:llu ,l azlU i Muzyki RJu.ry ~b.uwej Akademii 
Muzycznej w Katowicach. Lidzia! 11• Mi s Slli•n)I) jC'st 
Jej debiutP OI w mu.-;ic:alu. 

Piotr Gogol 

LTkoń~1 l'ańs1wow11 \\~i."1.q Szkot ' Mw.ycz11; 
li otupniu im. P (1111pim1 · 1\~ilzia l Piosenki i .J ar.J.11. 
Studiuje wokalistyki; ja:aow;1 w katn1\·kkirj Akademii 
M11Z)'l:'ll1tti, Laun·at lu.mklJ r.,11 Di,;iiuty' !Ki llił fr.::.1ilV'dlu 
piosenki polskiej w t)Jxllu. 8pi<'Wll w 7l'Sr- ilr· ~1ve Lim.,;. 
Z 'J'M ROAl \ 11. Ji1lp111Lu jt• ud tmoeh lal 

Mariu z Jajklewlcz 

Ukt111 ·zyl 57J\11l~ r11 11Z)1wą 11 stopniu w klasie śp i e\11t 
Od l ~lit~ r. jr>st zwiąwny z f ilhnnnouilJ u11.11fow1b 
uod 19% r. -z T I 110\1 

Manena Ajzert-Lauks ------

Uk1if1cz)1 a AJm LJ em i~ M u zycz n ą I\ Łod ;;i. 

Laureatka festiwa li jazwwyeli . Brn.Jn ud;.ia l 
w mu · i ~alnd1 : Cz;mmksiężnili z Kri1i11y ()z. 

.JiJzf'f i cudmv11_1 plasz.i:z • 111.iiv w ted1 11ilwlorzl'. 
• .l"roIJJJSl's, f>rromises·, Cr!JZ) for Y,,u oraz F.rnw, 
w klól'\111 zap;ra la rol~ Carmen. ''pil'Wfl 11 jazz1111•l'j 
grupie woka l1wj fiv~ Li1w ·. l kllir4 uahrraln plyt\' I i1/-0 '-Ni111 cT11i/:;. 

Piotr Cbwedorowlcz 

Wsp(ilprm·ę z TM Hm!A n>ZJX1czą t rol ą farsa 
w prt..L'!! 'lmvieniu Om'usz w piduc. \\b ·śni ej 
li'.'. t~pnw11I w t..odzi m1 Sl'tllru:b lhtll'\l l.Ą,'OS i 'Jt>at:ru 
Studyjnrl!lJ ·~ 11 ra7. Centrum Sr.tu.bj Studio 
w Wars7.awi1 W rruuaci1 prugr,1m11 / . .eorw.rrlll d1J Vi11ti 
ndh)1 stnż w Europejski m Centru m Operowym 

w Wiclkitj 13rytan.i i. Slud · lll Alaillt•mii \foz;.ci:11cj w \\\ITTwwir·. 

Małgorzata Dzbuk 

Ukoliczyta .Państwową Szko łę Ba.I et ową . :S tu diuje 
Peda~ugili.ę Baletu \\ wa rsurwskicj Akadem i i 
Muzyczaej . T1rncerkn w TM J(m1A. W:-i~tęp uj e 
w sp~ktaklacl 1 CrllZ)' for Yuu. l'iutruś P11n, Orfeu.'IZ 
w piekle, Wesoln wdrill'IW 

Olga Gery zew ka 

hso l w~u t ka szko l) halt:t1Jw1•j oraz Wytlziułu 

l'l•dngogik i Baletu AkHtl l' mii \fuzy1·znl'j 
w Wars:wwic. Od 1!1% r·. j ~ ·t 7.W i<J'l.am1 
1. TM IWM A Hirm • 11d1. iul w1· 11•szy~tki l'h 

wystmviu11y"h tu s p1 · ktąk larh . 

All~•ilwcntlw Wyd7jutu \\11k11tn«gn Pa11'1twnwf'j 
\\~'iS1,ej Szkoły MUZ)''Zlit~ li str1pniu irn . F f'l111p i11u 
w \\~too..aWiP . W l!ł!lll r prnwndzila 11 T\' lłllu11i ;i 

nił<Jdz i P.żowy prni:r;1111 111uzy1;zn~ u ljlll llJ •' si, 
duhhiuj!;it'm . Od kilku lui 1 .Ji•lpmcuje 'I. kitbarclt•m 
\t \\ rlskirgr1. \V TM I OM wy t~puj" w inusicllh1t;l1 
l'nli(l' filr Yriu i !"inlro~ /'11 11 

------- Jarosław Janikowski 

Absol\\'l'lll \\. dzmlu 'fu.lim Estrnd1>11 ~· puzna1 1sk i L~ 
S?Jioly bule•! nW~J l!ko11a.yl kur,:; slPpu i juzzu 
w l.łussl'i tl orfie. Thńrz)1 w U.""f~J I • M.U7.oll'l)7i' .r\klur 
i tamj!rl w teair/,C S!uiliLr Bulft1 w \\\irszmvie. gtlzir• 
brnl udzi1.d w :,'J'Ck1aklru:b 1\Mm. Pr;,ebojr· f{M.ików. 
Ty/„ milośl'i, Obok 11as, Pr1.cż» tu Silll.l. W I !198 r zd 1hyl 

Jll.•lwój 11e M~'ll7D~11111 fulski w .<\ai rbiku 8Port0\\~'Il1 . 1 a seenil' TuW.ru \\'ldki~"U 
taf1ezy partie . 1lmw 11· pr.wds1awier1iu tllllixll. \V TM HOMA i;t<.1 w 11msien lu 
L'r~ for Yuu 



Monika Kaszewska 

Ukońc~1a r.1 ńshYO\\ tl Szkot ' Baletuwą. Ol.ecu ie 
~turli ujr· w Akademii Muzyl'..Z.l 11·j w Wars1.o.1wie. 
Z TM ROM WSf.l\i tprn, ujl' rzwarty st'/.!l 11, ~iu rqc 

ud1.1al w spl•k!;ik lach Dziwh-A 1/o 11 rz1•r:Ma, 
( n~r fur foa. l'iofrtL~ Pun i (}rft,usz lt" pil•klP. 

l!'Z)1s i ~11 1xu.11uf1sll.in1 li1·eum n1UZ}cr.rrym w kl11si1· 
trąbki . .\.bsolwcn! I 'ol i cn1 ll1e~n Studium 
Pio~11kl1 !'llkiP n1 w "'rluauiu. Rtudfo\\ al na W) dziale 
.Jazzu i Muzyki Ho-aywkowej AkadPmii Mnzyez.nej 
w l<;itowicad1. \\I 111usirnl u 111y~twujc p11 raz 
pil•f\\'SZ). 

Absolwentka r~d l i Slwowrj 8zkul.1· lfoll'l 11Wf'j 
w Warszawie. W swoim d11r11hku ma gliiwnt> r11l1 · 
w Króll'1vnio Śnieżl1', JJzi11dli.u do 11md1riw, bppl'lii. 

a sr1•nic TM R0.1.\ ta11czyta w ·pekiaklm:h 
l 'tu.w1ik z 1'.1·rulu. lisiri11iczk;i ,7,n rda.sza. 
Cmzy for l'uu. J i11tru.~ P.111, Orft·us·z 1i pil'lilr. ...__..._ ___ ___. 
I\' JU!J~ r. otr.iymala mechl z okazji 2110-lccia BrLlct u Pulskie~u 

\\' TM RO~L.\ jest od tm ·h lat. l.aun•at ko nkursu 
Debiu t.I' 'fl!s po<lcu · opuUJcl(o fPsliwalu piosenki. 
Z.· s11 11im /,l''Jloleni Chili My nar.,rru t dwi · płyty 

lfo-1-ze udz iał w nugr <.1nincl1 polskich wersji 
j~ .r.yknw)'i: h wielu bajd rll u tlz ie1: i. Śpiewa 

.__ __ ___. w 7;·sp11h• Fil c Lin ' . 

Patryk Kubicki 

W .11iss 811 i!'l"1 11, 'stw ujc w ruU '!arna. ~"\1Ja Kim. 

kunC'l)1a f>..i.ilst\1 „1111 Szkol\• Ba!Plt1111111 \~tWk'. 
Ohtll'. ·11i1' ~iurl i uji: pedagngik • s]X'Cjul11;~ W TM ROMA 
ll)'St\'PUJu w mu~ie;uuch ~, fnr \hu i l'io/J11ś l'lw 
or.17.11' Jl r7J.'tlst11wi1•11iu Otfl'l/St ~I piei.lt! 

Magdalena Kwaśniewska-Kolado - -

\l=uspcmrn kuk111tturu11_: \ IJ:;olw •11 tlm l\_Tlzialu 
\Yokal110-Ak.1ursl-iel(o . .\kuckm ii ~1 ~c:znej 

w BytlgoSl'.czy. W laUll'h I. l-l!l ~ urw~111il'Z)fo 

w kursad1 mist1wwskid1 rlla wolwfo,iów Śpiewała 
jmrłie sol11WL· w operach 111.in. Olili fm1 luf/1• M01.arta, 
Cum11·11 l:l iwtu i 8trd.>Zlly rlwórMuniuszki. Od 1!1!14 r. 
W) 'l~puje we 11:sz:, 1kid1 :p:kl11.k.lul'11 nu Sl'l'llie T l ROMA. 

Sekwencje muzyczne 

• Aktl 
ałgon- 1975 

wertura - ica Saigon u Ork.i stra 
Zaplecze Oreamlandu Backstage at Dreamlanrf) , zet, li ·.Kim i Dzi wczyny 

W Saigon.ie v r.1.e (The Heat i on • 'a igo11) / 'zer. ,Jolm, Chri , Dziewczyny i Żolnirrzc 
Z marzenia megu film (The Movie of My !ifjnd) Gigi, Kim i DziewcZ)11y 

Dobijanie targu (Barterinf! for Kim) \ zef, ,John, Cb ri , Kim i Ze pół 
Dlaczego ( Why God. H?1.1~ 'hri 

Ks iężyc i lońce Sun and Moon) Kim i Cll ri 
Rozmowa telefoniczna Te/eplwne 011!1) ChrL i John 

"kład T/Je /Jean hris i zef 
• luh (TIJP ~ Nldin{f'J Ki m, 'hri , Tlluy i Dzicwrzyny 

O tal1t ia noc świata (T/Je Last 1Vigl1t vf llw World) Kim i Cl1ri 

Ho ChJ Minh - 1978 
Puranek smoka The Morn in of t/Je DragoJJ) 

,J a wiertę weiąż (l 8ti1J Bl1lieve 
Hej . ks iężniczko Con-cno. Princesse 

, mi er<~ Thu ·a (T/111y'.« Death) 
l mrteć w l óżku ( ff }'011 Wa.ut to Die in Bed) 

Za ciebie swoje ży ie dam (l'd Gi1'f' ft{y Life for You) 

Żoltticrze wi tmun ·cy, zef, Adiutant, Timy i ZespM 
Kim i Ellen 

zef, Kim oraz huy i Żoł nierze 
Kim, Thuy. Tam i Zespól 

ze.r, Ki m i Tam 
Kim, Tam. Zespół i Szef 

Akt II 
Atlanta „ 1978 

Bui Doi (Bui DOI) John, Z pól , Chris i Ellen 

Bangkok - 1978 
Co za w tyd ( What a Wa te zcf . Na~an iacze, Seks-tw·yśc i , Właścicie l klubu oraz .John i Kim 

Błagam Plea.se) John, Kim oraz Wł' ·ciciel klubu i Szef 

Salgon - 1975 
Nocne koszmary (Nigl1tnmre ·) Kim, Du ·h Thuya, Chri , John, Ofieeruwi 

i Żo ln i rzc am ~rykań cy, Wiet11amezyr) 

Bangkok - 1978 
Ksi 'ŻYI' i . lof1 ce - repryza Sun and Joon - reprise) I Kim 

Ona czy ja (Her or Me) \ Kim, Eli n oraz .John i Chris 
Papierowe rnok.i (Paper DnJgons) 'z f i Kim 

American Dream The Americ:w1 Dretun) 8z f i 7..e pól 
1aly Róg mojego serca (Little God vf {r Heart) Ki m i Tum 

Fi nał Kim, '!"dm, Chri , Juhu, Ellen i Szef 

Musical numbers 

Mateusz Narloch 

Absol\l't'nt PIU'1stwowej S1.lw ł~ B1tletow1•j 1~ {idiuisku. 
Brnł udział w pned$tliwier1iac!J li'airu Muzycznego 
v Gdyni. a oh~uie TM Ił MA 11 l\i1 rsui\11c. 

\~\'Sl~powuJ w mu ·icahu:b Evita. 8krt)'/)f'k mt diwlm. 
H11i r, SZJJeh.). Student l!J:r!7.ialu Z11r1.11u1.u11ia 
i Markc:lini,ą 1 w , '7.kolc lilównej Hw1dluwej. 

W Miss &igun wystcpuje w roli amll, syua Kioi 

.Jakub Lasota 

Dariusz Lewandowski 

Z ~ksz1 ałl'l·n ia jPsl d7.i1· 1111 ik;:117. •m Brał u dzia ł 

w m11;,i l'll lU M1•trn Clm w telt· 1 11 1w~li K111n ObL'l'ni1 · 
W), t<:puj1• \W wszystkil'h pr1.etlrtawi1•t1ial'i1 
ml!Z) ~1.11)1·n 11' TM ROMA. 

Uk011ez.1 ł l'J1lstl1 uwq W~'ŻsZ<l Szkul · 'ICutrn lnq 
111· Wnirl:m iu. Deuiutu111LI w m'l!I r w 114•kiaklu 
l~'t':it i du1111.11.:z11a pr0J.(tllllww1~111 nu XlX Pm10ąd 
Piosi•11ki Akton;ki~j 11111Z w Hililorii l'l!L 111'fll11g 
,\fmżka w n.żyserii ,J. ,Jarocki~go. :rut jednq 
7. gh\w11)1· l1 r{1I w pr1.t'lbiu11 ie1 1iaeli Knrn111• gi~(1 

i 71tP HocJi..1' Jlorror Show. Wspotpnm1wnl z wml'łnwski rn i kutram i l \ 1lskim. 
MUZ) :zuym "Ir 1~ \ K1 ·rii·lnia.ka i K2 oraz z TeaLr!'m RuZDV.ki 11 Ctinm1\vi l·. 

lawomlr Łaplenko 

IV I !lS'l r. nJZpot'!).ff ws pul pmc'\' z '11'afi1·m \\ldkinr 
ja.ko 1'11!1rl)'h1.<i UC'11.'.'>! 11i l'Z)1 w SJX•ktnkluch upl.'mwyd1, 
Q'rn11yd1 na 111ucier0s1ej scenie i 1.1.ą~uicą. d Hl!lii r. 
w TM R0\1A. grlzie brał udziaJ w llJ!l'l7J: Dirmni 

L....1.~~~~~iJ i w six·~1llk lu RlrkiTJJy znmek. n u Ultnio - w u]JCrtkr• 
Ońt ·usz 11· pil'kl · 

!Jc7.)1n si· 11 , red 11i1•j szkole muzyt'Z.u~j w kia.sic 
fl etu 1>11pr.o1ccznego. Obc1·11 ie uezeirn ica litcurn 
u "iln11kszhlł 1· 111 · 1'1(0. W .11iss , Wb~"' debiuluj1~ w1 
S l'i 11l iP. 

W latud1 I !1!10-Hl!l-ł Ul'l)-la : i~ 11• k li1~ i 1 • śp i 1•wu 

.;ri·dnirJ Szkot~ MuzyaJ1ej w lł ialyn 1 stuku l'zh'l)' 
lala p1 .1ź 11i1·j zustu la ah ·ul\VPO\ktl Studium 
Wu k11 lnn-A.kturski1•1-(1J w Ud~ ni. Brn lu urJ t ial 
111.i11. w 1117,1•tlsla'1 11, 11iach /'1·iu1. Li•o Misfr11b/1·s. 

..._ _____ __. Skrzyp1•k au dachu, {'7.JJrrwksiężnik z Ar;iin_1 Oz 

. \h~ohwnl P<1 i1stw11wej Szkol\ Ba lel1J11 cj 
11 l ~1ZJ1au iu '1)\11('('17. w Lt·s11uli· Mu1.m1s1.c. Cllwcu i1· 
1.wiąza 11~ z TM ROMA. ,foko ~11 l i stu ua lt·tu 
wysl~J1011 al 11 prwusłuw 1 t• 1 1i a d1 n rriil'" llll Ś11 i1·i
Ji.u. flzinrll'/, rlo urz1•1•/J11w. ( 'oppr'lili, a także w 
spL·kla.klad1 Olll'rł'tkowy1'1 1. j<1k K ·i1 •żnit'zAu ....._ ___ ..-_ _ __. 
Cwrrln.w.1 i l 'lli'i?.lliA z 1\n•lu. oruz w 111 usic11lach t'ruz:1 for !ilu i /'i111.nJ,; 
/';111. Za liczue 11s i ą_L,'lli~t·i11 1.uw111ło111· zo~iut t ~lz118l'W ll) lliL'tłn lem 200- l~dn 

BalPlu l'ulskie '"· 

l\a sccnil' TM l{()~l\ 1.11.grn l zai.QJIJiunL~u d1łopt11 
w mu.·buu l'iut.nJ.~ Piw 



- - ----- Krzysztof Pietrzak 

Salll n sohi · muwi . samnuk muzyczny·. Lault!lll 
konkut"hu DehiUly ·~ podv.l:IS qx1lskil-gr1 fcsti11alu 
µio.'ll'nki. \lbkaJil(W w~'j)Ól11rnrujący rnir1 z E. t iómilli. 
Członek re~polu j.w;111-egt1 Fi1 · Lim'h. W TM HO~lA • 
1Kl !J?J.'l'h sezll lltll~ 

Katarzyna PoUt -------

lJkoftcz)1a szko l~ rnuz:- c7.nq w k.la:; ic sk.rzypil't 
orai dwu letnią pomuluru lną Szknlt Piusenkarskq 
w Poznaniu. l:lylu w pierwszej obsacL:ie musicalu 
fr/dm. z kttlrym wyst~powalu lliJ Bn 1adwayu. 
Wydała swi1j ' ingir·! promoc~'jn~. Wspfi lpracuj1: 
1. M. Bujorem. Śp iewu w 7.('S[Joh· Fiw I . i n·~. 

Ukuin: zył a Puli twową Szkołę Bal Iową 
\\{:zrsni rj · U('7.cnn iea szkol) muzycznej w klas ie 
fnncpin 11 11 i ·kr0pfo1·. ll1·zes tnicz)la 
w w11 rszt11tncl1 la n c1 ·w.vcł1 11· l'nlscc i 1~ra 1 1 icą, 

m.i n. w l~rp i gnu n W{' Frnrwji i w n11wnjo , kim 
lvi n ,\jlcy Dance CcntC' r. Brn ta udzial 

w ~pt·k tak l ii l' h Dziildd; do ur.tl'ch11 w. B11nm '-'J'''l!tiski. ,hvi11n1 /n l1r1Jzi1·. 
Ksi1i11 iczlw CZ11rd11 sm, Orfeusz 11· pick.Jr· oraz w musica lnch Fn 1111 • 
i Crdl) for Ym1. 

Marta mu.k 

8tud iujP 1li1 \\. dziali• .J=u i Muzyki ltu~wko11'l'j 
Akad1•111 ii Miuy1·znej 11 Kat11wi1 ·11cJ1. J.uun•atka 
proi,rramu &a.11.siJ mi 11l;r-es z u d1.iałem l'z. 'llicnwna. 
W 'fualm· \ltl7.)1:zn.1-1r1 w Cdy11i 1,1Ta nil~ 1•1.arnoskón•j 
Di111w w Hilir 

----- --- Beata Staniek 

lJkuiWZ)1a ł~lll ;tv.nwą Szkol~ 8.iletową. AlNll\\'1.!111.ka 
ll'H.N'l.llWSkirj Akllrl(·mii Muz:-t211t·j (ft~l a1-1Qj(ika 

Baletu) . Rrala uilziu ł w · 1ic~tu.klacl1 .\fake-up, 
]'1N'Zclnlni1~ .Jul1ilf'llS'i lm 1y K1viuJJw11'skiej. 
• 1rszpuiy /,ur/z111i1•rsk.H• i Tm.A.tllf 11 !111vinfll. •Ckiid111nu. 
H61 Sidf' Story. \\). i\'JlmYo.ht w pra.~lstnwieuiud 1 

operutkowyct1 Ksit;blit:zlw <..WlliwĄ IV~1lu 11'1'ió1rklt. 'lilń<7.}fa purti~· s11luw1.1 
W baJech • K!T /!'Wf/il l:.'ni 'Żkll 

Paweł Strymlńskl 

Ab · Iw •ul Stmlillln \\hkal m~..\kturslJ1'!,IU 11 ficl~11i . 

W~ tepowa ł m. iu. w mu S"i t:n l urłr Ut'li, llrst Sidt• 
8111ry. RlirL)pt.i 1111 rlal'i1u, Les Mist'nthlH ', 
Czaroaksiężnik z Km..i11y Oz. B1•illl, a tulcie 
w przed ta11'i1·nial'i1 Muzyk11tmipi11. ieszpory 
Ludżmirrskir. t 'udow11y .\'\\'int mu ·im/u. Nu scenie 
'l'M HOMA można no wiki~· w ~pelo.1akfarb f 'm;;I· frir You i Viotro.~ PinL 

Agnieszka Piotrowska 

lliu11!4lka konkt1rst111' wuka.l.n~cl1 i kom po~1orski f'ii. 

8piewa w 7..1' [Jo lt· Jazzowym Fi1•e l...im· " R)1a 
usysle11tblj kierownika m~CZllLi:l' podC11lS n>alizncji 
111uskulu r ruz.1 for Y11u. Bratu udz i ał 

w p17.edslliwil•n iatJ 1 fam·. J'mmises. Pmmiscs·. 
('wmok.~i1•ż111k 7 Kni iu.1 ()z oruz l'~ fur !ilu 
i /'intro.~ l'a 11 w 1'\I I to \IA 

lateusz PoHt 

\bsotwcnl 1-'an;,twowrj 87.knły lhletowrj w Łodzi 
oraz !\111diu111 Chom11,rrnficz111-gi1 l\'7..eslni.k Z11jt,'Ć 

w AL'adrmil: dr lu Danse de ł\llis i Danl't' \\ilrk Srhool 
" I.undyn.i W latach 14% · I !l1li hyt l.ru1t't'r1Rm -
solist;1 w k1rl!'Ckim Tcail7.c Tl111ca Od J!ł!ł!l r. 
w~st~'Puj1 · 11 trll tm· Rtudi11 Buffo i w TM RO.\tA. 

Agata Pnyg6cka -------

Pi1·rnSZL' krok.i 7.ll\\odowr s ta11ia ł a w mm,i ·ulu 
Metm Ahsolwrmka w1.1 rsz1.111sk icgo Wydz.iułu 

Piosl'nki i .Ja1.zu. \\'' plil p racowału z Teatr~rn 
1\ tuueum w spPktaklndr muz1·cz 1111-poetyckicb 
w M'Ż,YM'ril A. Harrisia Orl I ml r Jl' ~! związana 

z 'Jh1lrem Muzycznym w t id~·ni. gtlzie 11~stęp u1e 

11 \lie lu prwdstawi ·niad1 . rn .in. \I musiralu H1tir. 

------ Andrzej Stangreclak 

Swoj · dru'" arty lycz.aą rozpocząl w l!I [i r„ 
ki<'!lv 7~1~1111 71m11i.:1v..o\1'an) rtn Ze:;pulu , traduwl!go 
Wojsk Ochnin) l'ul(l'll11i<21.1 .lirmlica" w Warszawie. 
Od t !I i r. spit·wu w 01wrelt'C' \\lmzuw:skiej . 
\\ TM KOMA 1wtni fm 1kek i11 spektnrn ehuru 
i 111si\·rmJe Wt' w~·stki l · h gra11ycli tu spel-.1uklad 1. 

Seb tian Stanny -------

lfkoril'Z)i P'dfllillWWq S7.koł~ \IUZ)'t'7.IU\ li wpnia 
w \lu.rszawic - \\~'dział .laz:t11 i 1uzyki Ro~wkuwej 
11 kla.~ie saksoruau. Muzyk ~')jn~ Z T,1 KOM 
w ·pbł prncujc ud dwr'1ch lat jnkn saksofonista 
i wokali~ta. Człouek w;:pol611 wokalrt) ·h r,.tU 
i ~'iw l.inrs. 

Paweł Suski 

\1u11, akmlliill.I, d11w11, żn ui.,~t· 1~ kaskider W l!l!fi r. 
ukoUCZ)1 funst11lll\1' • mcl ium l'yrkuw • w . ł u li nJru. 

Brał udziul m.iu 11 pra'!lst:.t11 inri ·h warmawskir-gL1 
Tuatru Ktrn 1 1-~ Jja (/>11111\1WT1111wki, Piern:ic·1) 1 IW.ii.) 
i '!Catru Wil·lkirg•i I l)rolik .'11'\vi/ski, Hal 111JL'llron~ . 

nln:ui • - HaJJ. 11 i lłiJ.,~1/l'fl11J \\. ')!tępuj nwmir'i 
11 Tm'C/J r1111.'>Zliit•lm1d1 1111 st'l'lli1• 1 ·<Llru rUJ \\ iii i " H11J11it'f'i1· 1\ ·Tuat m• 
I rumut)1'Zllym w Warszawie. 

------ Elżbieta Szekalska 

W musi ·alu gm ro raz p i i>rws~ u scenic 
debiu t 11ula 11 SJX'ktnklu 11p('rl'tkowy111 Orf1•uf!Z 
1v pi1•k/1•w TM ROM.A. \\łWniej prl)·gntow)wrua i~ 

il J u działu w ntl\ll'j nbsadzic music;.~u Metru 

W Katowic11ch ukm·iczyłu SrcL111 i11 Szkol~ 

l\t~cznq. l..a11n>atka · ahun riiwnna też 11agn1d 
publicznosci Jgólnopołsklego Pestiwalu 
im. A. OslL'Ckit>j ":.!11(10. W·pólprucowaJ 1 z 'J1>ntrun 

te li er w opocic przy rcnliznL~ i kuoccntiw z c.1ktu 
.Do/Jronm: J>11nu1vh· ~ la U I Progrwnu Polsk.iilgo 
Radia. 

Agata Warda 

Spicwak kl< • czny. Prz •;,: 2fJ lat zwilp:any h~· t 

z 'I\mtrem Wi~ l kim w Wa z11wi •. Ou 7 lat 
~:t~puje w TM JWMA. 

Stuctcntlw Akademii ~1UZ)\"Znej w Gd sku. l:lmla 
udziu..ł w sp!'k1aklu F11llLl1111rg1JJJ11 w TP.atrw 
Dnunat~'l211)IB w Koszal inie. w music-<llach Tu.nru 
Muzy1·zi1ego w Od 11i . ru. iu_ kr-cypeli n11 d.11J1u. 
U>s Mismrblt'S. West Sidc Story, w pmxl&illwien i u 
EugN1iusz On.iPgin w b'llaiiskicj Oper.w urn.z 
w .. Prr1mi.'>f•8. Prrm1ises" w Oper~ 'om w Byd ru~ W TM HOMA 1,rn1 
w musicala1'11 Cni-O for Y,1/1 I J'iotn1ś PwL Śpi wa \I zespo i ~ ~'ive Line . 

rttlchot Wołk·Karaczewskl 

Ahsoll1 t' 11t l-,uistw1lllej 1.ko~ Baleto\\ ·j 
w Wnnm1wie. \V TM R ~1A wysl •puje 
w prted 'lllWil'niach I aJ1'llll'<') ·li (m.in . DzilllM• 
dn 11rtl'duiw. 11·ni/1 •w1m .~nil'ikn, Ko{H·iuszrk), 
opeN·lko11') · 1 (&rou r:n,wl 'J.i, K.sirżnit'Zkll 
Cmnio.sw, Wesoła wrlliwlw. Ońcusz 11· piekle) 

oraz w tnu:-i culach f"'roZJ' fur Yriu ! Piotru ' Piw. 

Patrycjo Wódz ------~-

(Jd ll; lai Z\1iqzarui. z l<UICl'll. \ kategorii tanca hn\\ 
- Dan :t· kiłkakrotnil' 7.dobvl11 tist rr.11-'l~ fulski 
i \Vi mbtrmstv.u Europy i ·Śl\ial.n. .)lj droJlil SJll 
to ·pi~. ,bi l:ml'l!JllJ..ą ńiwa.łu MuZ) Zll) h 
Tu.11·nttiw w SttU>Ci1Lie. Studiuj" w Zttchoo 11 i11-
F\lmon;kiej 1.l\llle Bizn u. Obec:niP gra w 1łrn: 

l ll;;}'CZll~m w Gd~ ui w musicalu Hllir 

Robert Szpręglel 

W !~l!l~ r. ulior'1ezyl studia na Wydz.ialr i\\J łmlm• 
AJi. torsk.im Akadernji luzyczuej w 1dn fi .Im 
i roz1X>C14l wsp(1łprac • z TM HOM Bra t 1111ljal 
w spektakillc.b Pinlroś Pan i Orfeu.'iZ 11• pit:k/r•. 

Paweł U ark 

Małgorzata Szuptar ka 

Absnlwrntka Pnfotw 1\wj Szkoły B<detoWf:j 
w l1dai1 li.u. Od 1!1!16 r. biPrz.c udzinl w ·pekJalJach 
TM ROMA 

Udzia ł ' , Mi. Snigon to ,Jego sccrn icz.a debiut. 
\ltzc niej \\')"sląpil w pr.nbrr:uni1• 'zn11 ·11 1m SlJK('ł'.~ 

i przygulowywu l - i ~ du udział u w 11crwej obsadzie 
mu kttlu Metro. 

larcin Wortmann 

Krystyno Wotska 

19 ll r. - po ukof1ezcniu Wydziału Wokalnego 
J'a fistwo11ej zkoly Mu;:y·zncj li stopnia 
w W 11·szmvie - ruzpo~lo rmm; jako pio ·cnkarka 
w 'J1~alr.w na 'l'nrgówku. Od 1988 r. j1'. t zwi ąza n a 
7, TM !WMA. 

· riCZ}1 Szkol · ~'tZTllj I i Il rtopuia w Rrulorniu 
w kiru · ~ skrzypil'I:. 17,1• t nik 1Jgólno1l I ·ki ·h 

mi ·rlzynarodu\\") · i mistrzowski ·IJ kursów 
wiulini tyczn:ch oraz \\""idu fcsliwali pio · ilJ. 
Stud •ni !Dm)iutu Muzykolo ·i Uni11·cl'S)1Pl u 
J!l!(ielloń kil>go w Kr.:1kowiŁ 

Roman ZblenJewski 

W l!ł!I~ r: uknnczyi szkol ·· huJctową I\ Warszawie. 
Uliecnie studiuj!' rw \ ~lziul\' J\.'(}ai,'lJbtjki Ogfilnej 
I niv.1·~1clu WaJ'SZllw ·kiego. W TM ROMA br.i.I 
udział 111 .in li· p!7,l'd UJWiPniae łJ Wft•fk;i !ifU\VIJ 

to i.JJJi. Ksirźi1il2Jiil. ('ztur/1JS1A l»..indPk clo oro'Chliw. 
Coppe/ii1, Orfeusz w pit•klr oraz w musir:a.lacl1 

~ fur fou i l'iutru · Hw. 



O r k e s t r a Teatru Muzycznego ROMA 

Kuocertml lri - sknJ1we 
\\'oj i: il'<' li Ha1tma 11 

Sknypce 
Eut>;e 11iu ·z K~d7.11•rs fJ 

lllgu Szku rł 1 a 1 1 

l kl enu SmtluJ\\skll 
.111anm1 lfoawjk11 

.\11 st~w1 l!yfrzr11sk11 
Kutu 17.)1m Loz(lwsku 
An na Pn•wnow~ka 

AJt(iwk.ą 

\<:l1J1i l'l8 !>ur •hskll 
Piotr 1ralM-iwii:z 
Ewn !Mmn·z~k 

Wlolonrzela 
WiPslaw K11 1utknwsk1 

.\lartin '1uliko vski 
H11p:i111 Sikorslrn 

Ob6J I rożek angielski 
8ylwcslcr !:iu lJ1J\ a 

Prztru;.-slaw illul1•11ajka 
A1i 11r ,J rll'kowski 

Flet I net piccolo I rtet) ' et nlczoe 
,J uslj 11:1 Piukwurt 
Da.nuta Palul1~ki1 

Moni k;; Kli o11wskll 
.Jual'h im Zi1•hu ra 

Klarnet I klarnet piccolo 
Miroslaw Homejko (iusp1' 1.111r) 

Klarnet / klllrllet basO\\'Y 
Rolll'rt ,\l ich1li ski 
Domi11i k \1 iszla l 

Saksofon alto1ry I sopranow~· 
.l aełk D1•l11 11g 

Wi esia\\' \\)b1Jck1 
Mari11 sz _H1zi" Mivl1·z;JJ'"k 

! ~1 wcl Uu ·11ur 

Dyrygent - Maciej P.dwłowski 

Fagot 
l ir1-egurl lhtbniwski 

Lidia S11ms"11 

Tnibka I nugelhor11 
\h1rd11 Do·mlu·k (ltwr/ lmmpf'/I 

!{ado.„lilll' Grnk l.)k 

Wullomla 
Kt1mil Karnszr·wski 

lluruel flomugalu 
.!1111nnu Karil3 if1 ~kll 

Puzon 
1'nmusz Świutt'Z) i1ski 

..\11Jrt.l'j fti;kM 
\1k l1 ał l\i! ian 

J'1wmysluw Hyd111wski 

Puzon ba.sowy I tuba 
Rafał l'ilusiewirz 

Perkusja 
Anna B11rak11wsl.Jt 

l'iotr Pietr1,nk 
Pawl' ł Win isz1·1vski 

St'haslian A11il 17,t•j1'l<ik 
Grze!(nrz Dar11i1 
Tomasz B ic l tL~ 

Fortephw / Instrumenty klawiszowe 
T11r11a ·z F i lip~1.ak 

l'i11t r Mutus.zl'ryk 
Kf'Z} ·ztnr ,J;1 ·za.uk 

Io ·trumenty klawiszowe 
Ti1 111asz 8~·1 r11 1 ~ 

Matirj To mU.'>IA'W ·ki 

Gitara basowa 
Marci1 1 M u mw~ ld 

Bartlls7. Szetela 

Gllllf'll elektryczna 
Ad urn , 'zt•wrz,\ k 
l:la r-t os-l Jakubit-t' 


