


W Twoim zasięgu 

Era GSM posiada największą liczbę cyfrowych stacji nadawczych, dzięki 

czemu ponad 960/o Polaków* może korzystać z usług naszej sieci. Obejmujemy 

ponad 850/o powierzchni kraju. Umowy roamingowe ze 143 operatorami 

zapewniają użytkownikom Era GSM możliwość połączeń w 75 państwach na 

pięciu kontynentach. Sięgamy coraz dalej, by coraz więcej ludzi znalazło się 

bliżej swojego celu. Twoja Era. 

*Stan na 24/01/2000. Zasięg może ulec zmianie ze względu na dynamiczny rozwój sieci Era GSM. 
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Musical „Piotruś Pan" powstał 
/JM Wrf Ab~i11 dzięki Ero GSM 

Mili Państwo, 

Przedstawienie, które zobaczycie, wprowadzi Państwa w magiczny świat baśni Piotrusia Pana. 
Staniecie się uczestnikami iedynei w swoim rodzaiu zabawy łączącei niezwykły świat z nie
uchronną dorosłą rzeczywistością. Piotruś Pan udowadnia, ie wciąi istnieią nieodkryte wyspy, 
wspaniałe wodospady i niezapomniane przygody. Wystarczy odrobina nadziei, wyobraźni i wia
ry, a wszystkie nasze marzenia zostaną spełnione. Tytułowy bohater, ucząc naimłodszych i pocie
szaiąc dorosłych, udowadnia, ie warto w swym życiu przyiąć tę prostą acz pomocną zasadę. 

Era GSM chciałaby przyłączyć się do Piotrusia Pana, wesprzeć iego przesłanie i pomóc w budo
waniu lepszego świata. Jesteśmy pewni, ie obeimuiemy mecenatem widowisko wartościowe i na 
długo zostaiące w pamięci widzów. Od początku istnienia Era GSM stara się wspierać polską kul
turę i pomagać w organizacii wydarzeń znaczących, oryginalnych, zawsze reprezentuiących wy
soki poziom. 
W przedstawienu występuią wspaniali aktorzy w doskonałei choreografii, spektaklowi towarzy
szy przepiękna muzyka. 

Pragnąc okazać wdzięczność wszystkim Abonentom Era GSM za wybór naszei sieci udostępnili
śmy specialny numer telefonu 602 992 000, pod którym mogą oni otrzymać 25 proc. zniiki na 
bilety wstępu na przedstawienie „Piotruś Pan". 

Gorąco wierzę, ie w przyszłości zaoferuiemy Państwu ieszae wiele innych, równie miłych niespo· 
dzionek, takich iak ••• Piotruś Pani 

Życzę niezapomnianych wrażeń, 

±5 . v:J..,t.o '-' j,,J 
Bogusław Kułakowski 

Dyrektor Generalny Polskiei Telefonii Cyfrowei Era GSM 
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Dyrekcia Teatru Muzycznego ROMA pragni1e podziękować 
za brzmienie orkiestry Hrmom 

Polaqua, Fundacja BRE, Filmmarketing 

Wywiad z Dyrektorem 
Teatru Muzycznego ROMA 
Woiciechem Kępczyńskim 

A.O.: Sir J. M. Barrie napisał „Piotrusia Pana" niemal 
100 lat temu. Potem była wersja filmowa Disney' a i tak 
naprawdę to właśnie ona zawładnęła wyobraźnią dzieci 
i dorosłych. Mało kto sięga dziś po oryginał. 

W.K.: Wielka szkoda, bo PIOTRUŚ PAN to książka unikalna. Jest prze
pojona mądrością oraz poezją i humorem nieprzekładalnymi na język 
filmu. 

A.O.: Dzisiejszy świat dąży jednak do wizualizacji. Sło
wo pisane zdaje się mieć dla nas mniejsze znaczenie niż 
obraz. Jeszcze króluje film, ale doganiają go komputery 
i pewnie niebawem doczekamy się przygód Piotrusia 
i Wendy w wirtualnej i interaktywnej wersji. Czy warto 
zatem, stojąc jedną nogą w XXI wieku cofał się jakby 
o krok i wystawiać PIOTRUSIA PANA w teatrze? 

W.K.: Istnieją takie pojęcia jak „zimny" i „gorący" przekaz. „Gorący" to 
ten, który wymaga od odbiorcy maksymalnej pracy wyobraźni, „zimny" 
odwrotnie. Jeśli telewizja, czy komputer przekazuje nam gotowe obraz
ki do zapamiętania, nasza wyobraźnia prawie się nie męczy, ale też no
wo przyswojona informacja ma dla nas stosunkowo małe znaaenie 
emocjonalne. Jest nam obojętna. Tymczasem, odbiór wspomnianej tu 
wcześniej poezji to rzecz osobista. Stąd, łatwiej ją znaleźć tam, gdzie 
wysiłek wyobraźni jest większy. Teatr, który bez tego wysiłku nie istnie
je, ma jak widać większą szansę uchwycenia atmosfery książki Barriego 
niż film. 

A.O.: Twórcy musicalu PIOTRUŚ PAN nie odżegnują się 
jednak od widowiskowości. 

W.K.: Teatr chcąc nie chcąc, konkuruje z innymi sztukami wizualnymi. 
Tak zwany „teatr ubogi", wykorzystujący jedynie ciało aktora, to dziś 
margines. Pozostając w kręgu spektakli muzyanych, niezależnie, czy 
korzystają z wielkiej machiny teatralnej, czy w mniejszym lub większym 
stopniu posługują się umownością, zawsze starają się być widowiskami. 
Dlatego scenografowie umieszczają w nich zwykle jakiś smaaek. Coś 
zaskakującego, wprawiającego widza w zachwyt. Może to być jedynie 
sposób ogrywania jednego elementu skromnej scenografii, jak prostego 
stołu z metalowym blatem w RENT Jonathana larsona. Może też być 
spadający, gigantyczny żyrandol, jak w Webberowskim PHANTOMIE, czy 
wreszcie lądujący na scenie helikopter jak w MISS SA/GON. 

A.O.: Widowisko w rodzaju tych ostatnich wymagają 
ogromnych nakładów finansowych, potrzebnych do zbu
dowania i uruchomienia całej tej cudownej maszynerii. 
Jednak w teatrze zawsze najbardziej liczy się aktor. I tu 
w połączeniu z ROMĄ pojawić się musi - po raz kolejny -
mrożące krew w żyłach słowo „casting". 

W.K.: Rzeczywiście jest to słowo obce tyleż polskiemu językowi, co przy
zwyczajeniom. Nie należy go jednak demonizować. Zawsze będą akto
rzy, których twórcy przedstawienia „widzą" w konkretnych rolach. Tym 
nie mniej trzeba sprawdzić, czy dysponują np. odpowiednią skalą głosu. 
Z drugiej strony, casting to s z a n s a dla mniej znanych, lub całkiem 

anonimowych artystów by mogli „pokazać się" z całą mocą swego talen
tu i dołączyć do czołówki. I jeszcze jedno: gdyby w jakimś teatrze chcia
no wystawić np. operetkę KRAINA UŚMIECHU, też mogło by się okazać, 
że brakuje w zespole odpowiednich głosów. 

A.O.: Czyli znów należałoby rozpisać casting? 

WK: Być może. Jednak nie tylko o głos mogłoby chodzić. W dzisiejszym 
teatrze muzycznym, naprawdę już „nie przechodzi" np. rola amanta, 'Za 
którym rzekomo szaleją panie, grana przez kogoś, kto te warunki po
stradał z wiekiem, albo nigdy ich nie miał. 

A.O.: Kiedyś nie zwracano uwagi na takie „drobiazgi„. 

W.K.: Kiedyś do teatru chodzono przede wszystkim żeby słuchać. Widz 
siadał w fotelu omiatał wzrokiem mornie oświetloną przestrzeń sceny 
oraz osoby dramatu, po czym spusmoł wzrok i słuchał tekstu. Zapewne 
na takim właśnie przyzwyczajeniu polegał Tadeusz Boy-Żeleński, gdy 
mając kontakt ze wczesnym, niemym kinem opisał je jako modę sezo
nową, wynalazek bez przyszłości . 
Wprowadzenie światła elektrycznego dało jednak nowe możliwości i te
atr zoaął prędko ewoluować w kierunku sztuk plastycznych. 

A.O.: A więc znowu wróciliśmy w rozmowie do koncepcji 
teatru jako widowiska. 

W.K.: W moim mniemaniu teatr popularny musi nim być. W przeciwnym 
razie widzowie pozostaną przed telewizorami. 

A.O.: Pozostaje nam życzył sobie by nigdy to nie miało 
miejsca. Dziękuję za rozmowę. 

Romawiał Andrzej Ozga 



Co kilka lat zdarza się nam się realizować przedsięwzięcie artystyczne, które dla jego uczestników staje się czymś więcej niż tylko udziałem 
w spektaklu, staje się dla nich ŻVCIOWĄ PRZYGODĄ. Po takiej przygodzie znacznie trudniej jest ich zadziwić, zachwycić, czujq się jak weterani 
wielkiej bitwy i oczekują nowych wyz:wań, o które jednak nie jest łatwo. 

Tak było z „Metrem". Młodzi wykonawcy tego spektaklu zmienili miejsca zamieszkania, szkoty, przyjaciół, często - sposób myślenia . Ich 
życie wraz z powstaniem spektaklu radykalnie się zmieniło. Konsekwencjq „Metra" stały się kariery Kasi Groniec, Edyty Górniak. Zespół „Metra" 
stanowi dziś trzon artystyczny Teatru Studio Buffo. 

Przystępując do realizacji „Piotrusia Pana" odnoszę wrażenie, że jesteśmy u progu kolejnej WIELKIEJ ŻVCIOWEJ PRlYGODY. Patrząc na 
najmłodszych wykonawców myślę, że bez względu na to jak potoczą się ich losy - Piotruś Pan będzie dla nich przeżyciem niezapomnianym. Po 
takiej przygodzie znacznie trudniej będzie ich zachwycić, zadziwić ... Bo czym zachwycić kogoś, kto mieszka na Niebywalencji, walczy z piratami 
i grzeje się w kręgu indiańskich ognisk. Być może dla niektórych będzie to początek artystycznej kariery, a my, twórcy tego spektaklu ruszymy dalej 
w poszukiwaniu nowych artystycznych wyz:wań, o które - jak wiemy - nie jest łatwo .. . 

Dziękujemy Teatrowi Muzycznemu ROMA 
za przygarnięcie Piotrusia Pana 

rtr~· c~~ 

Szkocki powieściopisarz i dramaturg, którego twór
czość upamiętnia zwłaszcza wiecznie młodo sztuko 
dla dzieci PIOTRUŚ PAN. W jego dorobku znajduje się 
jednak mnóstwo zabawnych i wysoko cenionych za ży
cia autora sztuk teatralnych, interesujących powieści 
i proc o zabarwieniu autobiograficznym. 
Jak przystało no gentlemana Barrie otrzymał staran
ne wychowanie według wiktoriańskich standardów 
w domu rodzinnym w Kirriemuir. Miejscowość to pod 
zmyśloną nazwą Thrums często powracało no kortach 
jego książek. 

I 

I 
I 
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Po ukończeniu studiów no Uniwersytecie w Edynburgu zaczął procować jako dziennikarz w Notthingham, 
skąd przeniósł się do Londynu i rozpoczął karierę jako „wolny strzelec" traktując odtąd literaturę jako wy
łączne źródło utrzymania. Gdy miał 31 lot wydanie powieści MAŁY PASTOR oraz wystawienie sztuki 
RICHARD SAVAGE (Ryszard Dziki} utrwaliły jego pozycje jako prawdziwie prominentnego twórcy. Wśród in
nych jego wczesnych utworów upamiętniło się zwłaszcza przepojono charakterystycznym dla Barrie' go sen
tymentalnym poczuciem humoru sztuko ZAKOCHANY PROFESOR. Jedną z ważniejszych pozycji w jego do
robku było MARGARET OGILVY - biografio motki, z którą autor czuł się związany w szczególny sposób, sta
rając się z jednej strony pozostać sobą, o z drugiej wypełniać lukę powstałą w jej sercu, po śmierci Davida 
- starszego o 8 lot brata - który w wieku 14 lot utopił się w podczas jazdy no łyżwach. Być może prawdą 
jest to, że James usiłując podświadomie zachować w sobie jakąś część czternastoletniego brata, przestał ro
snąć, o golić zaczął się dopiero w wieku 24 lot. 
Uprawiając zawód pisarza, Barrie z czasem uznał, że pisonie powieści wymaga odeń zbyt wiele wysiłku. 
Stąd coraz więcej czasu poświęcał twórczości dramatycznej. Jego wysokie notowania w tej dziedzinie utrwa
lały kolejne sztuki z gatunku satyry społecznej oraz psychologiczne zainspirowane twórczością Ibsena. Naj
większą sławę przyniosły mu jednak późne dramaty O CZYM WIEDZĄ KOBIETYi MÓJ PRZYJACIEL BRUTUS, 

zawierające charakterystyczną dla autora mieszanką realizmu i baśni. 
PIOTRUŚ PAN, CZYLI CHtOPIE[, KTÓTY NIE CHCIAŁ DOROSNĄĆ powstał w 1904 roku początkowo jako 
dramat. Później przerobiony został na powieść p.t.: PIOTRUŚ i WENDY, by wreszcie powrócić w nowej wer
sji no scenę w 1928. Włośnie to z pozoru drobne i błahe dzieło sięgające do tajemnicy dzieciństwo samego 
autora zapewniło Sir James' owi Motthey Barrie' mu nieśmiertelność. 



Rozmowa z Jeremim Przyborą 

Dziecka przybywa na starość 

Czy przed .Piotrusiem Panem•, oprócz piosenki .W cza
sie deszczu dzieci się nudzą•, napisał Pan jakieś utwo
ry o dzieciach? 

- Ma Pan na myśli „o dzieciach" i „dla dzieci"? 

Tak. 

- Bardzo rzadko mi się to zdarzało. Bodaj w latach 70. napisaliśmy 
z Jerzym Wasowskim - on dużo komponował dla dzieci - piosenki do 
zabawnego widowiska telewizyjnego Taffy, osnutego na wątkach Ta
kich sobie bajeczek Kiplinga. Scenariusz - nazwiska autora już nie 
pomnę - bardzo nam z Jerzym przypadł do gustu i dlatego wyjątko
wo zatrudniliśmy się w „cudzym". Hipokryzja outorska nie jest u mnie 
tak silna, jak megalomania, więc pochwalę się , że chyba trudno było 
poznać po moich tekstach pióro debiutanta w zawodzie dziecięcego li
terata. A jeżeli to rzeczywiście megalomania, zostałem za dobre mnie
manie o sobie ukarany. 

W jaki sposób? 

- Podczas telewizyjnej premiery nie mogliśmy z żoną zroz umieć śpie
wanych przez kukiełki moich piosenek, z wyjątkiem tych, które śpie
wała Marysia Janecka, żona Jerzego, użyczająca swego głosu jednej 
z postaci. Po tej pierwszej przygodzie z dziecięcą l iteraturą dopiero 
w latach 90. nawiązałem współpracę z wydawnictwem, które propagu
je książkowe opracowanie disneyowskich bajek. Oprócz ilustracji prze
niesionych z kreskówek Disneya, książki te zawierają też tekst, na któ
ry jest tam niewiele miejsca, więc mocno skrótowy. 

A podobają się Panu same ilustracje? 

- Ilustracje, jak ilustracje. Kto lubi disneyowską estetykę, dla tego 
uciecha. Natomiast tekst, w wersji angielskiej czy francuskiej, z jakim 
miałem do czynienia, często jest tak okrojony i - zwłaszcza w wypad
ku takich pozycji klasyki dziecięcej, jak Alicja w krainie aarówczy Pio
truś Pan - tak wyzuty z poezji i humoru oryginałów, że sta je się po 
prostu brykiem. 

Miał Pan więc mało wdzięczne zadanie „. 

- Zaproponowano mi rolę tłumacza tych bryków, ale w oczach miłej 
pani redaktor, która ze mną pertraktowała, ujrzałem coś jakby nostal
gię za czymś więcej niż tylko „suche" tłumaczenie. Postanowiłem więc 
na to „coś" zareagować czymś. Jakby małą misją, jakiej się podjąłem. 
Misją przywrócenia brykom, w miarę moich skromnych n:iożliwości, 
chociaż trochę poezji i humoru „streszczonych" arcydzieł. Zeby bryki 
przestały brykać bezkarnie po dziecięcej wyobraźni. Chyba w niektó
rych wypadkach, jak choćby wspomniana Alicja, udało mi się to. 

Czy zostały Panu jeszcze jakieś dziecięce marzenia? 

- Wie Pan, żeby mieć marzenia, trzeba mieć też czas na ich spełnie-

nie. Zwłaszcza te dziecięce mają czasowe perspektywy, które wydają 
się nieograniczone ... Ja mam osiemdziesiąt przeszło lat już za sobą. 

Ale p rzecież wielu pańskich przyjaciół twierdzi, że jest 
Pan człowiekiem, który ma dziecko w sobie. Myślę na
wet, że to jeden z powodów, dla których zainteresował 
się Pan librettem do Piotrusia Pana. 

- Być może, kiedy się bliżej poznamy, zdradzi mi Pan, kto tak o mnie 
mówi, bo w oczy nikt mi tego nie powiedział. Oczywiście, nie czuję się 
tym dotknięty. Mam nadzieję, że to nie przytyk do mojego podeszłego 
wieku i objawów zdziecinnienia. Dziecka przybywa w człowieku na 
starość nie tylko w ten sposób. Dzieci ństwo w starych oczach nabiera 
ostrości. Coraz częściej śnią się młodzi rodzice na zalanych słońcem po
lanach - tam, gdzie dojrzewojq poziomki. A co do Piotrusia Pana, to 
nie ja się zainteresowałem napisaniem libretta i piosenek do arcydzie
ła Barriego. Nigdy bym sam z siebie nie śmiał . To panowie Józefowicz 
i Stokłosa mnie tym za interesowali i ośmielil i. 

A jak p rzyj ął Pa n propozycit zu pełnie nowej dla Pana 
współpracy z Januszem Stokło są? 

- Renoma Janusza Stokłosy jako wybitnego kompozytora, aranżera, 
pianisty, często współtwórcy sukcesów scenicznych Janusza Józefowicza 
(począwszy od Metra) jest tak ustalona w kraju i za granicą (muzyka 
do sztuk teatralnych), że ofertę jego współpracy powitałem z wielką 
satysfakcją jako wyróżnienie i ukłon w moją stronę. Jest to też, nieza
leżnie od jego rangi zawodowej, człowiek niezwykle sympatyczny i in
teligentny, ujmujący w sposobie bycia. Jestem przekonany, że jest 
w pełni uwrażliwiony na twórczość Barriego, jego poezję i humor, aby 
jego muzyka idealnie współbrzmiała z opowieścią o latającym chłop
cu. 

Czy jest coś, co szczególnie zachwyca Pana w opowieści 
o Piotrusiu? 

- Szczególnie zachwyca mnie w tej opowieści wątek miłości Pani Dar
ling do Piotrusia Pana. Miłości macierzyńskiej. Matka trojga dzieci 
marzy o tym, by Piotruś został jej szczególnym synem. I choć dla 
wszystkich trojga jej serce bije jednakowo tkliwie, to dla Piotrusia no
si „w kąciku ust" ten jeden, jedyny, macierzyński pocałunek, nieosią
galny dla żadnego innego dziecka. Ale Piotrusiowi zupełnie na tym 
pocałunku nie zależy. Obcy jest mu świat dorosłych. Nie lubi ich, bo 
wychowują dzieci na osoby dorosłe i w ten sposób pozbawiają jedzie
ciństwa, szaęścia dzieciństwa. Więc jeżeli sierota Piotruś też czasem, 
najczęściej raz na rok, tęsknił za matką, która by mu zrobiła wiosen
ne porządki na kawalerskim gospodarstwie, to niech tą matką będzie 
jego rówieśniczka Wendy. Żadnych dorosłych matek i ojców! Pani Dar
ling dostaje więc od niego kosza. Ale to nie zmienia jej uczucia do Pio
trusia. To uczucie nigdy nie wygaśnie. Będzie przechodziło z pokoleń 
na pokolenia pań Darling. Dla mnie jest to jeden z n ajpiękniejszych 
wątków miłosnych w literaturze, ta, dostarczająca tak pięknych wzru
szeń, a chwilami tak pięknie rozśmieszająca nas, opowieść małego 
lorda Sir Jamesa Barriego, który nigdy nie miał wiele ponad półtora 
metra wzrostu i właściwie do śmierci pozostał małym, genialnym 
chłopcem. 

O wystawieniu Piotrusia Pana mówiło się już kilka do
brych lat. Były plany realizacji tego ogromnego przed
sięwzięcia w Teatrze Dramatycznym, potem Narodo
wym. Czy wierzył Pan, że uda się wreszcie te plany zre
alizował? 

- Oczywiście do pracy nad Piotrusiem Panem przystąpiłem z taką 
wiarą. Dzięki niej powstał pierwopis scenariusza i dwodzieścia parę 
tekstów piosenek. Ale to było już pięć lat temu. Jednak w miarę kolej
nych porażek panów Józefowicza i Stokłosy w ich mozolnych poszuki
waniach wystarczająco pojemnej dla tak rozległego widowiska sceny, 
zacząłem tę wiarę tracić. A kiedy już nieomal uzyskali zgodę dyrekcji 
niezwykle obszernego teatru, ale sprzeciwił się tamtejszy związek za
wodowy, straciłem tę wiarę całkowicie. Jedną wiarę wyparła u mnie 
wówczas druga - wiara w destrukcyjną moc polskich związków zawo
dowych, w którą wierzę jak w mało co. Wierzę, że wszystko mogą po
łożyć na łopatki w tym kraju. Od latającego, wolnego, opartego na 
książce Barriego Piotrusia Pana, do demokracji opartej na wolnym 
rynku. Aż tu nagle, bodaj w ubiegłym roku, rozpoczęły się pomyślne, 
dzięki dyrektorowi Kępczyńskiemu, choć niełatwe, bo tam też jest 
związek zawodowy, pertraktacje z teatrem Roma. 

A jakie były pańskie ulubione bajki z dzieciństwa? 

- Nie bardzo już pamiętam, które to z nich były moimi ulubionymi. 
Z okruchów pamięci wnosić mogę jedynie, że bajka „Dzieci pana maj
stra" należała do moich faworytek, skoro pamiętam nie tylko jej tytuł, 
ale i początek, który z pamięci zacytuję: 
„Majster Tydzień, chwat nad chwaty 
Będzie temu lat już wiele 
Pojął żonkę niby kwiaty 
Cudną pannę, imć Niedzielę. 
Bóg im dziatek dał sześcioro 
Nie za wiele, nie za mało ... " 

I tak dalej. Z innej, prawdopodobnie ulubionej, mojej bajki oprócz ty
tułu O lwasiu - carewiczu, żar Ptaku i czarowniku Kościeju, pamiętam 
też scenę, w której leżąca do góry nogami Baba Jaga, słysząc kroki 
wchodzącego do jej chatki carewicza lwasia, zanim go ujrzała, woła: 
luj, fuj, tu jakiś ruski wszedł!". Czyżby tłumacz tej n iewątpliwie ro
syjskiej bajki dał w ten sposób upust swojej rusofobii, panującej 
w owych czasach powszechnie wśród Polaków byłego rosyjskiego za
boru? 

A kiedy już Pon sam zaczął czytał... 

- Kiedy trochę podrosłem i już zaczynałem czytać, ale jeszcze wola
łem słuchać, moją ulubioną, rozkosznie długą baśnią stała się 
Trylogia. Czytała mi ją na głos starsza o siedem lat siostra Halina, 
w takim tempie, w jakim tylko ja jeden z całej rodziny byłem w stanie 
ją zrozumieć. Ubóstwiałem szybkość, z jaką dostarczała mi informacji 
o losach bohaterów, zaspokajając „adekwatnie" moją rozpędzoną cie
kawość. Tempo lektury słabło przy takich scenach, jak śmierć Podbi
pięty, bo przerywały ją wtedy szlochy lektorki i ryki zrozpaczonego 
słuchacza. Siostra Halina udostępniła mi w podobny sposób, w wersji 
dziecięcej niektóre baśnie Z 1001 nocy. 

Na jakich utworach był Pan wychowywany jako dziecko? 

- Wychowywany to za dużo powiedziane. Już kiedy byłem samodziel
nym czytelnikiem, udostępniano mi po prostu, względnie sam sobie 
udostępniałem, takich popularnych w owych czasach autorów, jak: Ka
rol May, Fenimore Cooper, Andersen, Kipling, Conan Doyle ... Gdzieś 
mi się po drodze zapodziała Konopnicka z Sierotką Marysią i krasno
ludkami, bardzo ważna dla mojego wcześniejszego dzieciństwa. Naj
silniejszą jednak i najdłużej trwającą fascynacją moją jako dziecka 
była równolegle do innych lektur mitologia grecka. Zapowiadałem się 
w tej dziedzinie na wybitnego znawcę antyku. Nie zostałem nim jed
nak. To znaczy antykiem - tak, znawcą - nie. 

Czy podziela Pan zdanie, że .wielka literatura• dla 
dzieci jest równie ważna jak .wielka literatura• dla do- · 
rosłych? 

- Mam wrażenie, że nawet ważniejsza, bo to wielka dziecięca litera
tura kształtuje przyszłego czytelnika literatury dorosłej, który często 
pozostaje jako dorosły wierny tej pierwszej swojej fascynacji. Odkrywa 
ją wtedy po raz drugi - wszystko to, czego jako dziecko nie był w sta
nie w niej odkryć. 
W moim dzieciństwie zabrakło jednak kilku wielkich postaci wielkiej, 
dziecięcej literatury, takich jak: Alic;a w Krainie Czarów, Piotruś Pan, 
Kubuś Puchatek ... Na Alicię i Piotrusia i ich polskie przekłady uro
dziłem się zbyt wcześnie. Piotruś, którego przekład ukazał się 
w przededniu I wojny światowej, nie zdążył jakoś do mnie dolecieć. 
Podobnie jak również latająca Mary Poppins ... Ta bolesna luka 
w mojej biografii sprawiła, być może, że tak późno obudziło się we 
mnie moje piszące poczucie humoru - dopiero po trzydziestce. Inna 
luka w mojej biografii z okresu dzieciństwa nie tylko nie jest dla mnie 
bolesna, ale wprost zbawienna: absolutny brak telewizji. 

Rozmawiał Jan Bończa-Szabłowski 
3 grudnia 1999 r Magazyn Rzeczpospolitej 



JANUSZ STOKŁOSA 
(ur. 1954 r.) 

Kompozytor, pianista, producent. Absolwent Ka
tedry Teorii i Historii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskie
go w Krakowie (1978 r.}. Autor ponad 150 partytur mu
zyki teatralnej i filmowej. 

Debiutował w krakowskim Teatrze STU muzyką 
do spektaklu Pacjenci wg Mistrza i Małgorzaty M. Bułha
kowa w reżyserii K. Jasińskiego (1976 r.}. Spektakl obej
rzało ponad 20 OOO widzów w kraju, a także we Francji, 
Belgii, Włoszech, RFN i Meksyku. Współpracował z naj
lepszymi polskimi scenami komponu jąc między innymi 
dla A. Wajdy, J. Warmińskiego, M. Prusa, M. Grabow
skiego, R. Zioło, M. Sikory. 

W 1979 roku powstała muzyka do spektaklu De 
Blijde lntrede van Christus in Brussel wystawionego 
w Królewskim Teatrze Flamandzkim w Brukseli z okazji 
1 OOO-lecia miasta Brukseli. W latach 1984-1990 był 
kierownikiem muzycznym Teatru Ateneum w Warszawie, gdzie wraz z W. Młynarskim i J. Józefowiczem 
współtworzył spektakle Brel, Hemar, Wysocki. 

W latach 1986-1991 współpracował z Michałem Bajorem, koncertując w wielu krajach Europy, USA 
i Kanadzie. 

W 1991 roku ukończył pracę nad musicalem Metro do tekstów A. i M. Miklaszewskich, w adaptacji, 
choreografii i reżyserii J. Józefowicza. 

16 kwietnia 1992 r. w Minskoff Theater na Broadwayu odbyła się jego amerykańska premiera, 
a w październiku 1995 r. pierwsze europejskie tournee (Orlean i Roubaix we Francji). Ogółem Metro zagra
no ponad 1 OOO razy. 

Za muzykę do musicalu Metro Janusz Stokłosa został nominowany do broadway'owskiej Tony Award 
w kategorii: najlepsza partytura teatralna w sezonie 1991/1992. W lutym 1994 r. muzyka Metra została 
uhonorowana złotą płytą, w listopadzie 1997 r. platynową, a 30 maja 1998 r. podwójną płytą platynową. 
22 października 1999 r. odbyła się, z ogromnym sukcesem, premiera musicalu Metro w Moskwie, w mo
skiewskiej operetce, w języku rosyjskim, w wykonaniu artystów rosyjskich. 

Od 1990 r. Janusz Stokłosa jest stałym kompozytorem berlińskiego Teatru Kreatur A. Worona, któ
ry został uznany za jedno z najciekawszych zjawisk artystycznych ostatnich lat w krajach niemieckojęzycz
nych. 

Od 1993 r. współpracuje z wiedeńskim Burgtheater i Schauspielhaus w Zurichu. 
We wrześniu 1992 r. założył własne Wydawnictwa Muzyczne i Nutowe - Stokłosa Editions, których 

celem jest promocja polskiej muzyki współczesnej z sztandarowymi kompozytorami Elżbietą Sikorą i 
Pawłem Mykietynem. 

W październiku 11992 r. został szefem Studio Buffo sp. z o.o., którą tworzą m.in. pierwszy w Polsce 
prywatny teatr, profesjonalne studio nagrań dźwiękowych, postprodukcji filmowo-telewizyjnej oraz studio 
artystyczne Metro - rodzaj weekendowej szkoły dla dzieci i młodzieży. Od styrmia '99 działa autorska re
stauracja Buffo. 

Choreograf, scenarzysta, aktor, reżyser. Absolwent 
warszawskiej PWST. Tańca uczył się w Szkole Wokalno-Tanecz
nej w Koszęcinie i w Pradze, pod kierunkiem wybitnego pro
fesora, Franka Tovena. Jego spektakl dyplomowy 
PWST /1984 r. w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego pt. Zie za
chowanie był wydarzeniem artystycznym roku. Grano go 
w warszawskim teatrze Ateneum, a od roku 1987 w teatrze 
Rampa, którego Józefowicz został głównym choreografem, 
współtworząc styl tego teatru w owym okresie. 

Janusz Józefowicz współpracował również z Andrze
jem Wajdą, Erwinem Axerem, Wojciechem Młynarskim, z któ
rym wspólnie przygotował trzy spektakle - hity teatru Ate
neum: Brel, Hemar, Wysocki. Praca nad tymi przedstawienia
mi dała początek przyjaźni z Januszem Stokłosą. 

Osobowość artystyczna Józefowicza została szybko zauważona przez środowisko krytyków - obda
rowano go Nagrodą im. St. Wyspiańskiego. 

W lipcu '90 roku otrzymał od rządu amerykańskiego stypendium na 6-cio- tygodniowy stai dla cho
reografów z całego świata. Przez rok prowadził również zajęcia choreograficzne w Berlinie Zachodnim -
wykładał no berlińskiej Kunst-Forum. 

Nosząc się z zamiarem wystawienia polskiego musicalu o ludziach jego pokolenia, znalazł odpo
wiedni temat w sztuce Agaty i Maryny Miklaszewskich pt. Metro. Skomponowanie muzyki powierzył Janu
szowi Stokłosie. 

Prapremiera musicalu Metro odbyła się w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy, 30 stycznia 1991 
roku, zaś 16 kwietnia 1992 roku w "Minskoff Theatre" na Broadwayu odbyła się amerykańska premiero 
Metra gdzie przy pełnej widowni no 1600 mie jsc zagrano 38 przedstawień. Musical Metro stał się pierwszym 
w Polsce - i jak dotąd jedynym „kultowym" wydarzeniem teatral nym. 

W dorobku choreograficznnym, Janusz Józefowicz ma dziś kilkadziesiąt spektakli zrealizowanych 
w kraju oraz za granicą, między innymi w Berli nie, Wiedni u, Tel Awivie. Niektóre z tych przedstawień stoły 
się prawdziwymi szlagierami, jak np. Zimny żal, czy Big Zbig show. 

Jako reżyser równie dobrze czuje s ię w realizowaniu „jednorazowych" widowisk, koncertów, progra
mów telewizyjnych, jak i recitali oraz teatralnych spektakli muzycznych. Charakterystyczne dla jego stylu są 
zrealizowane głównie na scenie kierowanego przez niego Teatru Buffo, pomysłowe i pełne inwencji monta
że piosenek z poszczególnych epok lub takich, które wyszły spod jednego pióra. 

Na XIX Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu KAPITUŁA NAGRODY IM. ALEKSANDRA 
BARDINIEGO przyznała Januszowi Józefowiczowi DYPLOM MISTRZOWSKI NAGRODY ZA ROK 1998. 

29 stycznia 1999 r., w Teatrze ROMA w Warszawie odbyła się premiera musicalu „(razy for you", do 
którego Janusz Józefowicz opracował choreografię i w którym gra główną rolę (Bobby' ego Chi Id' a). 

- 22 października 1999 r. w Moskwie odbyła się premiera musicalu Metro w wykonaniu artystów ro
syjskich, w inscenizacji, choreografii i reżyserii Janusza Józefowicza. 



Dorota Kołodyńska 
Kostiumy 
Ukończyła wydziały Grafiki oraz Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Worszo· 
wie. W czasie studiów ilustrowało ksiąiki, przede wszystkim dla dzieci. Teraz 
zajmuje się scenografią projektując dekoracje i kostiumy dla teatrów, o takie dla 
telewizji. 
Od roku 1994 zrealizowała dwadzieścia przedstawień na scenach polskich te· 
otrów, współpracując z takimi reiyseromi, jak Zbigniew Zoposiewia, Zbigniew 
Brzozo, Piotr Cieślak, Feliks Folk. Do jej ulubionych realizacji noleią Szekspirow· 
skie Jak wam się podoba w Teatrze Dromotyanym w Warszawie, Buna w teatrze 
im. Joroao w Łodzi, Adwokat i róia w Teatrze Współaesnym w Warszawie. Z przy· 
jemnością wspomina takie przedstawienia dla dzieci takie jak Pnyjaciele ze 
skrzyni w warszawskim Teatrze Lalko i W Nieparyżu i Gdzie indziej dla TVP. W 1999 
roku zostało laureatką nagrody im. Teresy Roszkowskiej. 

Marek Chowaniec 
Scenografia 
Ukończył Akademię Srtuk Pięknych w Warszawie, gdzie w roku 1993 r. uzyskał 
dyplom w pracowni prof. Andrzeja Sadowskiego (katedra scenografii). W tym 
samym roku zdobył wyróżnienie Centrum Scenografii Polskiej. Do jego naj
ważniejszych osiągnięć zaliczyć należy współautorstwo projektu Out of Frames 
w Groningen w Holandii oraz realizację autorskiego spektaklu Labirynt Siac
ca na Sycylii. Od 1991. roku stale pracuje dla potrzeb TVP, w której zrealizo
wał ponad dwadzieścia projektów do spektakli Teatru Telewizji reżyserowa
nych między innymi przez Krzysztofa Zaleskiego, Jerzego Gruzę, Piotra Szulki· 
na. Współpracował jako scenograf z wieloma polskim scenami, a wśród nich, 
z teatrami Ateneum i Buffo w Warszawie, z Teatrem Nowym w Poznaniu oraz 
z gdańskim Teatrem Wybrzeże. Jest autorem scenografii miedzy innymi do Cy· 
rana cle Bergerac w Teatrze Ateneum w Warszawie i Czarnej Maski Krzysztofa 
Pendereckiego w Krakowskiej Operze. 

Andrzei Woron 
Scenografia 
jest plastykiem, scenografem mającym na swoim kącie realizacje w kraju i za granicą oraz twórcą i reiyserem awangardowego 

TEATRU KREATUR w Berlinie. Artysta zrealizował w nim wiele spektakli, które zostały entuzjastycznie przyjęte przez krytykę, do
strzegającą w nim jedną z największych indywidualności teatru w Niemczech. Wśród najbardziej znaczących dzieł Andrzeja Wo
rona naleiy wymienić Sklepy cynamonowe według B. Shulza, Koniec przytułku dla ubogich według I. Babla, K na motywach Pro
cesu E Kafki, Ludzie, lwy, orły i kuropatwy no motywach dzieł A.Czechowo i Kawałek raju według I. Mangera, które to przedsta
wienie uznane zostało za najlepszy spektakl 1991 roku. TEATR KREATUR występował w wielu krr:uch w Europie i no iwiecie. 

Jarosław Regulski 
reżyseria dźwięku 

Mieczysław Kozioł 

reżyseria światła 

Maciej Pawłowski 
współpraca dyrygencka 

Barbara Deska 
asystent choreografa 

Elżbieta Zapendowska 
przygotowanie wokalne 

Agnieszka Brańska 
asystent choreografa 

Kazimierz Gawęda 
proca nad słowem 

Danuta Fidusiewicz 
przygotowanie choreogrofiane 



Pani Darling 
Edyta Geppert, Justyna Sieńczyłło 

Pan Darling/Kapitan Hak 
Wiktor Zborowski, Sebastian Konrad, Aleksander Wysocki, Woiu:uA 
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Wendy 

Zuzanna Madejska, Alicja Janosz 
Piotruś 

Tomasz Kaczmarek, Marcin Sójka 
Dorosła Wendy 
Katarzyna Groniec 

Jane, Córka Wendy 
Joanna Sobczak 
Wódz Indian 

Tadeusz Woszczyński 
Żona Wodza Indian 

Krystyna Starościk, Elżbieta Fuglewicz 
Tygrysia Lilia 

Natasza Urbańska, Natalia Rybicka 
Mio 

Ma teusz Moksiak, Marcin Łabno 
Janek 

Aleks Jen kins, Barto sz Ka ń toch 

Liza 
Krysty na St a r o ścik, E l żb i e ta Fuglewicz 

Zagub ieni C hłopcy 
Joanna Kaczmarek, Zbyszko Kabziński, Niomsuren Bagechau, 

Bartosz Bachora, Marek Nowak, Zbigniew Dunin-Kozicki 
Syreny 

Monika Szulc, Weronika Świderska, Paulina Andrzejewska 
Nan a 

Mufka, Gol den Guy Oligarchio, Bela - Nikita Complement 

• 

INDIANKI: 

Lidka Kucharczyk 
Joanna Wiśniewska 

Agnieszka Jaroszyńska 
Monika Kaszewska 

Beata Kulik 
Małgorzata Szuptarska 

Anna Głuchowska 
Magdalena Gruziel 
Małgorzata Dzbuk 
Jelena Andrzejuk 
Natasza Bianga 

Olga Geryszewska 
Magdalena Guzek 

Dorota Krupska-Narloch 
Bogusława Kawecka 

Monika Shulz 
Weronika Świderska 

PIRACI: 
Jan Bzdawka 

Bartek Figurski 
Władysław Grzywna 

Piotr Hajduk 
Darek Lewandowski 
Paweł Strymiński 

Jacek Szmydyngier 
Roman Zbieniewski INDIANIE: 

Adam Krylik 
Damian Aleksander 

Dariusz Łada 
Janusz Suski 

Mariusz Karpiński 

Michał Chamera 
Michał Wołk-Karaczewski 

Piotr Gogol 
Sławomir Łupi ńs ki 

Tomasz Narloch 
Tomasz Szostek 

Zbigniew Krzepis 
Mateusz Polit 

Andrzej Gołębiewski 
Krzysztof Ochm an 

WS PÓŁR EALI ZATO RZY 
Współpraco dyrygenc ka: 

Maciej Pawłowski 
Asystent reżysera 

Piotr Loretz 
Asystenci reżysera dźwięku: 

Przemysław Nowak 
Michał Bojanowicz 

Przygotowanie wokalne: 
Elżbieta Zapendowska 

Anna Serafińska 
Piotr Hajduk 

Proco nad słowem : 
Kazimierz Gawęda 

Kierownik chóru: 
Ewa Marchwicka 

Orkie st racjo 
Janusz Stokłosa 

Krzysztof Herdzin 
Adam Sztaba 

Wojciech Wysocki 
Przygotowanie choreograficzne : 

Danuta Fidusiewicz 
Beata Mysińska 

Asystent choreografa: 
Barbara Deska 

Agnieszka Brańska 

Szermierka : 
Tomasz Grochoczyński 

Animacjo 
Kuchnia Fimowa 



Edyta Geppert Justyna Sieńczyłło Wiktor Zborowski Sebastian Konrad Elżbieta Fuglewicz Natasza Urbańska Natalia Rybicka Mateusz Maksiak 

Aleksander Wysocki Sławomir Orzechowski Mariusz Czajka Piotr Loretz Jan Bz ka 

Alicja Janosz Zuzanna Madejska Marcin Sójka Tomasz Kaczmarek 

Katarzyna Groniec Joanna Sobczak Tadeusz Woszczyński Krystyna Starościk Roman Zbieniewski 
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Cameron Mackintosh 

Alain Boublil Claude Michel Schonberg 

• 

• 

Musical, który stal się legendą. 

Polska premiera - iesień 2000 

Wszystkie dzieci Piotrusia Pana 

Portier w teatrze Roma zdziwił się dwa razy: kiedy odkrył, że Tomek i Jo
asia to nie jedno dziecko, i kiedy dowiedział się, że Joasia gra Zagubio
nego Chłopca 

Na pouqtku roku w „Gazecie" pojawił się anons: „Janusz Józefowiu 
i Janusz Stokłosa zapraszajq uzdolnione dzieci i młodzież na eliminacje 
do musicalu „Piotruś Pan". Należy zaprezentować: umiejętności taneu
ne, wokalne (dwie piosenki, szybkq i wolnq, z akompaniamentem) 
i umiejętności aktorskie (wybrany fragment wiersz albo prozy)". („.) 
W styuniu na eliminacje zgłosiły się setki dzieci z całej Polski. Razem 
z nimi b0o nawet kilku dziewiętnastolatków. 
Od uerwca wybrana grupka dzieci przyjeżdża co weekend do Romy na 
próby. 
W połowie sierpnia ósemka z nich zamieszkała w teatrze. Te z Warsza
wy niemal codziennie dojeżdżajq do teatru. 
W listopadzie dzieciaki dowiedziały się, które role będq grały. („.) 
Kiedy późnym wieuorem winda zatrzyma się na trzecim piętrze teatru, 
do trzech pokojów, w których mieszkajq dzieci, trafi się bez problemu -
doprowadzi do nich gwar i śmiech. Wueśniej jest cicho. Dzieci nie ma. 
Pobudka jest około godziny 6.15. Najwueśniej wstajq ci, którzy muszq 
dojechać do szkoły muzyunej na Kawęczyńskq. - Różnie jeździmy, 

tramwajem, autobusem, czasem samochodem - mówi Joasia. - Tak 
daleko, ale bardzo chcieliśmy chodzić do szkoły muzyunej. 
Pozostali mogq jeszcze chwilę pospać - do szkoły na Hożą majq blisko. 
- Wszystkim robię śniadanie, sprawdzam, czy sq spakowane, i wypra
wiam do szkół - mówi Maria Madejska, mama Zuzi. Mieszka z dziećmi 
w teatrze od sierpnia. Jest nauczycielkq biologii w szkole w Krakowie, 
wzięła rouny bezpłatny urlop. Opróa córki opiekuje się: Al icjq, Zbysz
kiem, dwoma Marcinami, Markiem i rodzeństwem Joasią i Tomkiem. 
Dzieciaki wracajq do teatru około drugiej, trzeciej. Trochę odpoaywajq, 
jedzq obiad. Przed uwarta do teatru przyjeżdża ją ci, którzy mieszkajq 
w Warszawie: Alex, Natalia, dwaj Bartkowie, Adam, Mateusz, Zbyszek. 
- Do Romy przywożę Aleksa prosto ze szkoty - opowiada jego mama 
Teresa Jenkins. 
Przez kilka godzin dzieci ćwiuq dykcję, akrobatykę, szermierkę, taniec, 
śpiew. 

Dzieci zagrajq w musicalu kilka ról. Każda musi mieć podwójnq obsadę, 
bo spektakl będzie grany dwa razy dziennie. Jest po dwóch Piotrusiów, 
podwójni Misiowie, Jasie i Zagubieni Chłopcy. („.) 
Alicja i Zuzia przygotowujq się do roli Wendy.(„.) 
Dziewczynki znajq się już od pewnego uasu, spotkały się na różnych fe
stiwalach piosenki dziecięcej. 
Doświaduenia estradowe i aktorskie w filmach i przedstawieniach te
atralnych ma już za sobq większość dzieci. ( ... ) 
- B0y momenty, kiedy dzieci obawiały się prób, miały tremę przed spo
tkaniem z Januszem Józefowiuem. Zdarzały się jakieś napięcia między 

nimi. Wtedy uęściej dzwoniły do domu, a ja starałam się za wszelkq ce
nę stwarzać im ciepłq atmosferę - opowiada Maria Madejska. 
Z uasem trema zauęta ustępować. W dzień urodzin Jeremiego Przybo
ry dzieciaki zaśpiewały mu kilka piosenek z musicalu. Jubilat nie krył 

wzruszenia. 
- Miałem trochę tremę, ale chyba wszystko b0o dobrze - podsumowu
je jeden z Piotrusiów. 
Teraz dzieci fachowo udzielajq wywiadów, potrafiq odpowiadać na pyta
nia dziennikarzy nawet po kilku godzinach trudnych zajęć. Skorygujq py
tania, wyjaśniq, odpowiedzq na wszystko, posługujqc się wspaniałq pol
szczyznq. (.„) 
Tomek i Joasia to bl iźniaki z Wrodawia. Ich rodzice przyjeżdżajq do War
szawy niemal w każdq sobotę, zabierajqc ze sobq młodszq córkę. Kiedy 
bliźniaki zatęskniq do mamy, dzwoniq - specjalnie na uas prób dosta
ły telefon komórkowy. 
Joasia zagra Zagubionego Chłopca. - Sama nie wiem, jak to się stało. 
Pan Józefowiu tak wybrał, trochę to śmieszne, ale wcale mi nie prze
szkadza- opowiada. Tomek na zmianę z Marcinem Sójkq gra Piotrusia, 
który „rozumie, że Piotruś Pan jest bardzo stary, ale to zupełnie wszyst
ko jedno, bo Piotruś nigdy nie ma więcej nad siedem dni życia. Urodził 
się wprawdzie bardzo dawno temu, ale nigdy jeszcze urodzin nie obcho
dził i nie ma nadziei, żeby mógł je kiedy obchodzić. A to dlatego, że kie
dy Piotruś Pan miał siedem dni, porzucił ludzi - wymknął się przez 
otwarte okno". Tak naprawdę chłopcy trochę się różnią - Tomek jest 
młodszy i drobniejszy. A łqczy ich chęć do zabawy, potrafiq jq sobie wy
myślić w każdych okoliunościQch, a najlepiej w teatrze, który poznali już 
do perfekcji. 
,,I raptem w mężnym sercu Piotrusia zrodził się plan następujqcy: popro
si ptaszki, żeby raz jeszcze uniosły w górę latawca, a wtedy uuepi się je
go ogona i uniesie ( ... ) W okamgnieniu cała setka ptaków zaprzęgła się 
do latawca i Piotruś oburąu chwycił się jego ogona ... " 
I w „Piotrusiu Panu" PiotrtJś, Wendy, Miś i Jaś pofrunq. Te sceny będą 
w teatrze pokazywane na telebimach, kręcono je no AWF- ie. Przez dwa 
dni pod sufitem dzieciaki wykonywały prawdziwe akrobacje. - Na po
czątku trochę się bałem, ale wszyscy nom pomagali i pofrunęliśmy -
wspomina Marcin Łabno. („ .) 
Na górnych piętrach teatru Roma jest ócho. Dzieci wyjechały na Święta, 
wrócą w poniedziałek. - W sylwestra też tu będziemy, wszyscy idziemy 
do Aleksa, zaprosił nas - zapowiada Zuzia. - To dla nas wszystkich pa
miętny rok i chcę, żebyśmy byli razem - podkreśla A1leks. 

Cytaty z „Przygód Piotrusia Pana" J. M. Barrie' go, wyda
nych przed wojną przez Wydawnictwo }.Mortkowicza. 

Dziękujemy „Gazecie Wyborczej" za udostępnienie mate
riału prasowego, którego autorką jest Beata Kęczkowska. 
Gazeta Stołeczna z dn.24-26 grudnia 1999r. 



AKT I 
Państwo Darling - rodzice Wendy, Janka i Misia wybierają się 

na przyjęcie. Poznajemy ich w trakcie usilnych prób wmuszeni_a w 
Misia przepisanego mu lekarstwa. Jak to w podobnych sytuaqach 
bywa, ojciec rodziny umawia się z latoroślą na równoczes_ne 
potknięcie leku, poczym sam w ostatniej chwili tchórzy i na domiar 
złego wlewa lekarstwo do miski psa - niańki imieniem Nona, 
uważając to za świetny dowcip. Jednak dzieciom jego żart 
bynajmniej nie przypada do gustu.(AWANTURA O LEK) 

Widok dzieci współczujących psu wywołuje w ojcu poczucie 
winy z powodu zawodu jaki sprawił domownikom, ale jeszcze 
bardziej czuje się on urażony w swojej dumie głowy rodziny. 
Usiłując za wszelką cenę ratować autorytet postanawia, że odtąd 
Nona będzie mieszkać w budzie na ~odwórku . Jego zapalczywość 
spotyka się z dezaprobatą żony. (COSTY ZROBIŁ PANIE DARLl_NG) 

Pani Darling próbując załagodzić atmosferę opowiada 
mężowi o tajemniczym chłopcu, którego widziała zakradającego 
się do sypialni dzieci przez okno. Pan Darling przyjmuje te 
rewelacje z przymrużeniem oka.(PIOTRUSIU PANIE I) 

Podczas gdy rodzice zbierają się do wyjścia Wendy uspoka1ja 
rodzeństwo opowieścią o tajemfiliczej wyspie Piotrusia Pana. (NA 
PIĘKNEJ WYSPIE NIEBYWALENUI) 

Państwo Darling gotowi są do wyjścia. Mama całuje swoje 
dzieci na dobranoc. (TEN JEDEN POCAŁUNEK) 

Gdy rodzeństwo zasypia, a gwiazdy za oknem wołają ... 
(PIOTRUSIU TERAZ!) Po chwili do pokoju wlatuje migotliwe 
światełko - to wróżka Skierlinka - a w ślad za nią Piotruś Pan 
poszukujący cienia , który zgubił tu spłoszony przez Nonę. 
Zbudzona Wendy przyszywa cień do stóp jego właściciela. 

Piotruś opowiada Wendy o świecie, z którego przybył -
N1iebywalencji zamieszkałej przez mate wróżki, syreny, chłopców 
zagubionych przez ich mamy, piratów i Indian. Kusi dziewczynkę 
podróżą w nieznane, możliwością latania, a przede wszystkim tym, 
że będzie mogła zostać „mamą" wszystkich chłopców na 
Niebywalencji. Wendy budzi braci, po czym razem z Piotrusiem 
odlatują.(LOT) 

Kiedy lecąca gromadka zbliża się do Niebywalencji oczom ich 
ukazuje się okręt piratów - „ Wesoły Roger" miotany burzą. Bryg 
wpada na rafę, a kapitan Hak zmaga się z problemem, czy ratować 
okręt, czy strzelać z działa do przelatującego właśnie Piotrusia 
Pana (PIEŚŃ PIRATÓW) 

AKT li 
Na Niebywalencji ... żyją Indianie (P IEŚŃ INDIAN) bezustan

nie tropiący piratów. Są tu też poddani Piotrusia - Zagubieni 
Chłopcy (PIEŚŃ CHŁOPCÓW), którym depczą wciąż po piętach p_ira
ci. Za nimi zaś uparcie podąża jedyna istota, której obawia się 1ed
noręki Kapitan Hak. To krokodyl, który od czasu gdy pożarł odcię
tą przez Piotrusia dłoń Kapitana bezustannie się oblizuje mar~ąc 
o reszcie. Jego pojawianie się zwiastuje tykanie zegara, który nie
nasycony gad połknął w tajemniczych okolicznościach. 

Piraci przypadkowo odkrywają podziemny dom - kryjówkę 
chłopców, ale złowrogie tykanie zmusza ich do panicznej uci~czki. 

Po wyjściu z podziemnej kryjówki chłopcy: Rybol, C1utek, 
Szpic, Trąbal i Bliźniaki spostrzegają na niebie nadlatującą Skier
linkę i Wendy, którą pomyłkowo biorą za drapieżnego ptaka. Trą
bal wypuszcza w jej kierunku strzałę i ugodzona nią dziewczynka 
spada na ziemię. Przybyły po chwili Piot~uś jest zrozpac~o_ny. N_a 
szczęście pocisk nie zranił dziewczynki. Zycie uratował_ l~I guzik 
z żołędzia - podarek od Piotrusia. Chłopcy są zachwy:em, ~e będq 
mieli „mamę". Wendy z determinacją poświęca się roli matki 
wszystkich Zagubionych Chłopców. (PIOSENKA O Kl ESZEN I) 

Po pewnym czasie Pioruś zabiera Wendy na zagrożoną co
dziennymi przypływami Skałę Rozbitka. Jest to niebezpieczne 
a jednak najdogodniejsze miejsce, jeśli się chce postuc~ać śpiewu 
syren. Do skaty przybija czółno. To dwaj. piraci_ ~skortu1ą skaza~ą 
na utopienie w wodach przypływu Tygrysicę z Lilią w Zębach - cor
kę wodza Indian. Ukryty w ciemnościach Piotruś naśladując g~os 
Kapitana Haka, rozkazuje piratom uwolnić dziewczynę. Teraz z1~
wia się prawdziwy Hak i sytuacja nieuchronnie zmierza do stoma 
między dwoma zaprzysięgłymi wrogami. Ostateczne rozstrzyg_nię
cie odsuwa jednak w przyszłość nagłe pojawienie się złowrogiego 
tykania. Kapitan rzuca się do panicznej ucieczki, zaś ranny Piotruś 
musi jeszcze wyratować z odmętów Wendy. Oboje są zbyt wyczer
pani by płynąć, a tym bardziej frunąć. Zaczyna się przypływ. Pio
truś i Wendy na niknącej w morzu Skale Rozbitka śpiewa 1ją duet 
o przemijaniu. (PODAJ Ml RĘKO. Z opresji wybawia ich wdzięczny 
ojciec uwolnionej Tygrysicy - Wielki Wódz Indian Pikaninów .. 

Zbliża się pora spoczynku. Na dobranoc Wendy opowiada 
„swoim" chłopcom bajkę o ... państwie Darling oczekujących _w roz
paczy powrotu dzieci. Opowieść nie zyskuje uznania wątpiącego 
w szczerość uczuć matek Piotrusia, ale niezwykle przypada do gu
stu pozostałym. Tęskniąca za domem Wendy zarządza przygotowa
nia do powrotu. Obiecuje, że Pani Darling usynowi wszystkich za
gubionych chłopców. Jedynie Piotruś nie cieszy się z tego pomysłu, 
bowiem łączy się on ze zgodą na dorośnięcie.(NIE BĘDĘ DOROSŁY) 

Zgiełk dochodzący z powierzchni ziemi świadczy o tym, że peł
niących straż Indian zaatakowali piraci. Po chwili rozbrzmi_ewają 
tam-tamy, co jest - w mniemaniu chłopców - oznaką zwycięstwa 
czerwonoskórych. Kolejno wychodzą więc z kry1jówki. Wendy bez 
skutku próbuje namówić Piotrusia do opuszczenia Niebywalencji. 
Piotruś Pan zostaje w podziemnym domu sam. Kiedy zasypia, do 
kryjówki wślizguje się Kapitan Hak. To on kazał bić w tam-tamy 
dla zmylenia wrogów. Teraz wsypuje truciznę do kubka z lekar
stwem, które Wendy kazała chłopcu zażywać zawsze przed snem 
i umyka niezauważywszy ukrytej Skierlinki. Od niej właśnie zbu
dzony Piotruś dowiaduje się o uprowadzeniu przez piratów Wendy 
i chłopców. Początkowo nie może w to uwierzyć. W końc.u, b~~ 
przekonania obiecuje odbić przyjaciół. Najpierw jednak ~us1 wyp1c 
swoje lekarstwo. Zdesperowana wróżka rzuca się pomiędzy _usta 
chłopca, a brzeg kubka i wypiwszy nieco zatrutego płynu umiera, 
udowadniając tym samym, że mówiła prawdę. Jej światełko bled
nie i w końcu gaśnie zupełnie. Piotruś zwraca się do publiczności 

z prośbą o pomoc we wskrzeszeniu wiernej przyjaciół~i. (ŻYJ 
SKIERLINKO) Wróżka wraca do życia, a Piotruś Pan do myśli o osta
tecznej rozprawie z Kapitanem Hakiem. 

Przechadzając się wzdłuż pokładu swego okrętu Kapitan Hak ~ 
pomimo „militarnego sukcesu" - przeżywa duchowe rozterk'. 
dotyczące towarzystwa, z którym przyszło mu przest~w~c 
uprawiając zawód pirata. (NIE ZNOSZĘ CHAMSTWA) Hak_ pr~bu1e 
zwerbować do swej załogi któregoś z małych więźniów, groząc im w 
razie odmowy egzekucją. Jednak wspierani moralnie przez Wendy 
chłopcy pozostają nieugięci. Przygotowania do egzekucji za~tóc~ 
niepokojące tykanie zegara. Na odgłos krokodyla . ~1ra.c1 
rozpie rzchają się, a pozostawieni sami sobie chłopcy uwalrna1~ się 
z więzów. Na pokład wkracza Piotruś Pan. To on „ ty~ał' ~ 
zastępstwie krokodyla, w którego trzewiach zegar stanął 1 tykac 
przestał . Pirat po piracie zostaje „wyelim i~owany" i ~ końcu 
Piotruś Pan może stanąć oko w oko z Kapitanem Hakiem. Ten 
wkrótce ulegając przewadze rywala wpada do morza wprost do 
paszczy rozsmakowanego w nim krokodyla. (ADIEU, NIKCZEMNY 
KAPITANIE HAK) 

Tymczasem z dala od Niebywalencji zrozpaczeni rodzice nie 
tracą nafoei na powrót swych dzieci.(W OTWARTYM OKNI E) Pana 
DARLING nie odstępują wyrzuty sumienia, a jego pełne przesady 
zachowania przybierają coraz to bardziej karykatural~e formy. 
Uwaga! Przez stale otwQrte okno do dziecięcego po~o1u wlatu1~ 
Piotruś wraz ze Skierlinką. Wyprzedzili wrmających z Niebywalencp 
Wendy i chłopców. Chcą zamknąć okno i tym samym uniem~żliwi~ 
dzieciom powrót do domu. A jednak Piotruś poruszony łzami pa~1 
Darling odstępuje od swojego zamiaru. Po chwili do pokoju wlatu1e 
Wendy z dwójką rodzeństwa i jakby nigdy nic kta~q s.ię ?o swych 
łóżek, w których zaraz potem od na jdują ich uszaęsliw1em r~dz1ce. 
Kiedy radość sięga zenitu do pokoju wkraaa szóstka Za.g~b1~nych 
Chłopców z Niebywalencji. Choć Pan Darling - w odrózmemu od 
Pani Darling - wydaje się być średnio zachwycony pomysłem 
powiększenia rodziny, Wendy udaje się ubłagać rodziców,, by 
zaadoptowali wszystkich. (ADOPUA - PASOWANIE NA DARLI NGOW) 
Pani Darling wraz z córką proszą Piotrusia by też pozostał z nimi. 
Chłopiec stanowczo odmawia i odlatuje składając jednak obietnicę, 
że powróci by zabrać Wendy do Niebywalencji na czas wiosennych 
porządków. , . , . 

Pan Barrie dopowiada dalsze losy bohaterow opow1esc1. 
Wszyscy podorastali, zaś Piotruś Pan pojawiał się w ich życiu coraz 
rzadziej, aż wreszcie całkiem przestał. . , 

Po latach dorosła Wendy układając do snu swo1ą coreczkę -
Jane opowiad~ jej bajkę o Piotrusiu Panie. Dziewczynka zasypia a 
wtedy do pokoju wlatuje Piotruś. Jest taki sam jak przed laty. 
Chłopiec zabiera Jane w podróż do Niebywalencji. Kiedy Jane 
dorośnie Piotruś Pan zjawi się znowu i zabierze na wiosenne 
porządki ;ej matą córkę ... Bo taki właśnie jest porządek rzeczy. 
(PIOTRUSI U PANIE Ili ) 

ACT I 
Mr. and Mrs. Darling are planning to attend a party. We meet 

them as they try to convince their youngest offspring to take 

prescribed medication. Mr. Darling promises to take the remedy 

alongside his son, but he flinches at the last moment and to make 

the matters worse he pours the medicine into the dogs bawi. 

Despite kids reaction Mr. Darling thinks his behavior is very fu n ny. 

(Fight over medication) 

Noticing children's compassion for Nana, the dog, he feels 

both guilty and offended in his pride as a head of the household. 

To regain respect Mr. Darling commands Nana to the doghouse in 

the yard. His fieriness is met with Mrs.Darling's disapproval.(What 

have you dane, Mr.Darling) 

Mrs. Darling tries to conciliate by talking about a mysterious 

boy who crept through the window into children's bedroom, yet 

Mr. Darling makes light of the tale. (Peter Pan) 

As the parents are getting ready to leave Wendy pacifies her 

siblings with a story about Peter Pans secret island.(Beautiful 

Never-neverland) Before going out Mrs. Darling kisses her 

c'hildren goodnight.(That one kiss) 

Stars beckon from the sky when childre n are falling 

asleep.(Time for peter Pan) Tinkerbell flies in followed by Peter 

Pan in search of his shadow misplaced when Nana scared him 

away. Wendy wakes up and attaches the shadow to Peters feet. 

To return the favor Peter pan tells Wendy about his world -

the Never-neverland populated by fairies, sirens, lost boys, pirates 

and lndians. He tempts her with the voyage to the unknown, 

promise of flying and obove all with a chance to become a „ 

mammy" to all orphan and lost boys. Wendy wakes up her 

brothers and children soar away with Peter Pan. (Flight) 

When they approoch the Never-neverland pirntes ship call:ed 

„Happy Roger" is tossed about by a storm. As the br1ig settles on 

a reef Captain Hook hesitotes between the need to save the ship 

and the desire to shoot the canon at Peter Pan.(Pirate's song) 

ACT li 
Never-neverland is populated by lndians who continually 

track the pirates (Indian song) and by Peter Pan subjects - the lost 

boys whom pirates harass incessantly. Pirates are followed by a 

crocodile, an only being who scares Captain Hook.The crocodile 



ate captains hand, cut off in a fight with Peter pan, and the animal 

shadows Hook in hope of satisfying his hunger for more. Ticking of 

a clock swollowed by the crocodile wams of his arrival. 

Boys hideaway is discovered by chance, but ominous ticking 

causes pirates to flee in panie. Leaving their underground home 

boys see Tinkerbell approaching with Wendy and mistaking her for 

a bird of pray one of the youngsters shoots her with an arrow. 

Wendy fal Is to the ground, but she is unharmed thanks to an acorn 

given to her by peter pan. Boys are ecstatic at the thought of 

hoving a „mammy" and Wendy is determined to be a good parent 

.(Song about a pocket) 

Peter Pan takes Wendy to threatened by the incoming tide 

castaway Rock, which despite the danger is the best place to listen 

to the singing sirens. Pirates arrive in a ca noe bringing Tigerlilly -

Indian chiefs daughter, whom they captured and sentenced to 

death by drowning. lmitating Captain Hook Peter Pan orders them 

to free the girl, but the real Hook shows up and the adversaries 

begin a fight which is ended by a ticking of a clock. Captain runs 

owoy. lnjured Peter Pon tries to sove Wendy from the high tide, yet 

they ore both too ti red to swi m or fly to sofety and they await their 

demise (Hold my hond) Luckily grateful Indian chief comes to the 

rescue toking them off the water covered Rock. 

Putting boys to bed Wendy tells them a sto ry about Mr. and 

Mrs. Darling owoiting their children return. Orphons listen with 

awe, only Peter Pan doubts the sincerity of porental love. Wendy 

to ken over by o longing orders everyone to go home with her 

promisi ng them odoption by Mr. Da rl ing. Peter Pan hates the idea 

since it means leoving childhood behind (I won't grow up). 

Uproor heord from the surface leods the boys to believe that 

Indian guards ore ottocked by the pirates, but the sound of the 

drums onnounces victory by the lndians, so the boys leove their 

hideowoy. Wendy is unsuccessful in persuoding Peter Pon to leove 

his secre1 islo nd and she follows the group. Peter folls asleep 

olane enobling devious coptoin Hook to enter and pour poison 

into his medicotion. When Peter Pon wokes up, Tin kerbell info rms 

him thot Wendy and the boys were to ken prisoner by the pirates. 

Hardly believing his eors Peter finolly agrees to rescue them, but 

he wonts to dri nk his medici ne first. Desperate foiry throws herself 

between the cup and Peters mouth, tokes a sip of the po isoned 

mixture and dies proving the verity of her tale. Peter Pon asks for 

help in reviving Tinkerbell (Come back Tinkerbell). Little foiry 

comes back and Peter thinks of o way to get his revenge on 

Captoin Hook. 

ACT Ili 

Captoin Hook paces the deck pondering obout his componions 

who displease him despite their recent „military success".(! hote 

ruffians) Threatening captured boys with death by execution, Hook 

tries to recruit new motes omong young prisoners. Supported by 

Wendy boys remain inflexible. Preporations for execution ore 

disturbed by o ticking of o dock from the crocodiles stornach. Boys 

free themselves from the bonds when pirates disperse scored by 

the sound. Peter Pon shows up reveoling thot he drew the enemy 

awoy by imitating the broken down clock. Pirates are eliminoted 

one by one and finolly Peter Pon foces coptoin Hook himself. 

Defeoted Hook ends up in the owoiting mouth of the 

crocodile.(Adieu, coptoin Hook) 

In the meontime, for owoy from the foiry-tole land, broken

heorted porents stili hope for their kids return. (By the window) 

Mr. Darling is haunted by remorse and his behovior ta kes reolly 

grotesque forms. Suddenly Peter Pon and Tinkerbell fly in trying to 

close the window in hope of preventing Wendy and the boys from 

coming back home. Yet Peter, touched by Mrs. Dorl ings teors, 

leoves the window open so children return and go to sleep as if 

nothing has ever ho ppened . They ore found by their parents and 

when hoppiness of reu nion reoches it's peak six lost boys from the 

Never- neverlond enter the room. Al though Mr. Darling isn't too 

happy obout enlorging his fam ily, Wendy monoges to persuode 

him to odopt all orphon boys. (Becoming o Darling) Peter Pon is 

osked to remoin os well, but he declines the offer with o promise 

to come back for Wendy in time for the spring cleaning in Never

neverland. 

The author, Mr. Barrie talks about th~ fo te of the Darling 

family. Children grew up and Peter Pan stopped visiting. 

Yeors poss by, Wendy tells her little daughter - Jane a 

bedtime story about Peter Pon. When the girl folls asleep 

unchanged Peter appears and takes her away to the Never

neverlond . When Ja ne grows up herself, Peter Pan will surely come 

back for her little one ... that's just the way things are.(Peter Pon 2) 
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- Czy pamiętasz swq ulubionq bajkę z dzieciń
stwa? 

- Może raczej powiem ci, przy której najczęściej się wzruszam. 
Jest nią „Brzydkie kaczątko" Jeśli tylko potrzebuję przeczyścić 
sobie oczy zawsze chętnie sięgam po tę opowieść. Pamiętam, 
że wielokrotnie z dużym wzruszeniem śledziłem losy brzyd
kiego kaczątko, które wyrosło no pięknego łabędzia. Po lotach 
pełnych klęsk i upokorzeń dane mu było przeżywać chwile 
triumfu i w pełni rozwinąć skrzydło. To bardzo piękno i uni
wersalna opowieść nie tylko przecież dla dzieci. 

- A wzruszałeś się czytajqc .Piotrusia Pana•? 

- To ulubiono bojko zarówno moja, jak i mojego synka. Kie
dy otrzymałem propozycję od „Romy" by wykonać plakat do 
„Piotrusia Pana" poszedłem na Broadway, by zobaczyć tom tę 
opowieść i nie będę ukrywał, że kilkakrotnie zakręciły mi się 
łzy. Tak było zwłaszcza w scenie, gdy Piotruś Pon przychodzi 
do Wendy, która będąc dorosłą kobietą ma własne dziecko, 
i pragnie zaprosić ją do „Newernewerlandu". Poczułem, wte
dy z przykrością, że jestem już niestety zbyt dorosły, oby ma
rzyć, że mogę fruwać. I też miałem łzy w oczach. 

- Często mówi się, ie artyści pielęgnujq w sobie 
dziecięcq w 1railiwość i wyobraźnię. W twoich pla
katach jest sporo pogody, optymizmu, fantazji. 
To by świadczyło o mztśliwym dzieciństwie. 

- Moje dzieciństwo spędzone w Kielcach było rzeczywiście nie
zwykle pogodne i szczęśliwe. A co do pielęgnowania dziecko 
w sobie. Myślę, że to wcale nie domeno artystów. Mówi się, że 
„Dziecko jest ojcem człowieka" i jest w tym dużo prawdy. To, 
czego nauczyliśmy się w dzieciństwie, jak reagujemy no różne 
sprawy będzie miało wielki wpływ potem w dorosłym życiu . 

Sartre powiedział kiedyś, że kształtowanie człowieka, to łado
wanie akumulatorów kończy się na piątym roku życia. Potem 
z tych akumulatorów korzystamy przez długie lata. Odbieram 
to jako komplement, bo widzę, że moje ,Jodowanie" musiało 
być niezłe, skoro do dziś odbija się czkawką na mojej twórczo
ści. Dziecięca wrażliwość jest bardzo uczciwa. Dziecko nie uda
je, że mu się coś podoba, lub nie. Mówi to otwarcie. Dopiero 
człowiek dorosły musi udawać. Nie ma własnego zdania i bo
jąc się ośmieszyć podpiera się zdaniem innych głównie kryty
ków i recenzentów. Myślę więc niestety, że twój zawód krytyka 
sztuki możliwy jest tylko w świecie dorosłych. 

- Ty zresztą również dla tego świata malujesz 
obrazy i projektujesz plakaty „. 

- To prawda, 1plakatów dla dzieci przygotowałem zaledwie kil
ka. Na swoje usprawiedliwienie powiem, że najlepiej odbiera
ją je ci, którzy mają duszę dziecka. 

- Takq duszt ma na pewno mistrz Jeremi Przybo
ra, który napisał libretto do .Piotrusia Pana•. 

- Projektowanie plakatu do musicalu Jeremiego Przybory to 
dla mnie zaszczyt i ogromna radość. Mimo, że od wielu lat 
mieszkam w Nowym Jorku do dziś bardzo chętnie oglądam na 
wideo „Kabaret Starszych Ponów". Jeremiemu Przyborze i Je
rzemu Wasowskiemu udało się wyczarować świat, o którym 
można tylko sobie pomarzyć. Świat dobrych manier, pięknych, 
pachnących kobiet, eleganckich panów. Świat, w którym nawet 
„tanie dranie" budzą sympatię. Kabaret Przybory i Wasow
skiego zawsze pozostanie synonimem tego, co w nas najszla
chetniejsze i najlepsze. Wyrósł on z tęsknoty do elegancji, wy
tworności manier, które rzeczywistość PRL-owska tak mocno 
w ludziach zniszczyła. I przyznam szczerze, że ta subkultura, 
która wokół niego wyrosła jest mi znacznie bliższa niż subkul
tura nowojorskiego rappu, w której przebywam już od wielu 
lat. 

Rozmawiał Jan Bończa-Szabłowski 

Spędziliśmy l""azem jVlż 10 lat 



w n a szy m repertuarze: 
Duża scena 

P i o t r u ś Pa n 

Libretto 
Muzyka 
Reżyseria i choreografia 

Jeremi Przybora 
Janusz Stokłosa 
Janusz Józefowicz 

Musical dla całej rodziny. Zapierajqca dech w piersiach muzyczna 

Cr a z y 

Muzyka 
Libretto 
Reżyseria 

Choreografia 

For yo u 

George Gershwin 
Ken Ludwig 
Wojciech Kępczyński 
Janusz Józefowicz 

przygoda dla dzieci, o pouuojqca lekcjo szlachetnych zasad dla Gwiazdy teatru muzycznego, wspaniała dekoracjo, setki piór, taniec i step. 
dorosłych . Niezwykła historia chłopca, który nie chciał dorosnqć. Ten musical to wielkie, kolorowe show, które służy przede wszystkim 

wspaniałej rozrywce. 

W e s o l a 

Muzyka 
Libretto 
Reżyseria i choreografia 

w d ó w k a 

Franz Lehór 
Vidor Leon, Leo Stein 
Tadeusz Wiśniewski 

G r a m y k o n c e r t o w o 

Orkiestra TM ROMA pod dyrekcją Tadeusza Karolaka 

Wyjqtkowo uroda melodii tej operetki sprawiła, że wiele z nich stało Pragnqc zaprezentować Państwu i promować orkiestrę Teatru Muzycznego 
się przebojami, jak słynny wole Usta milczą, dusza śpiewa. Lehór ROMA stworzyliśmy cykl koncertów niedzielnych. W programie min. 
jako pierwszy zrezygnował ze ścisłego podziału zespołu na balet, muzyka filmowa i koncerty symfoniczne. 
chór i solistów. Poza tym połqczyt typowo paryską, salonowq muzykę 
ze słowiońskq muzykq etnicznq. 

Scena kameralna 

R o m a n s 

Reżyseria 

Aranżacja i kierownictwo 
muzyczne 

Robert Gliński 

Mariusz Dubrawski 

Spektakl poetycko-muzyczny w wykonaniu Justyny Sieńczyłło i 
Emiliano Kamińskiego. 
Inscenizacjo historii tragicznej miłości polskiej aktorki i rosyjskiego 
huzara wzbogacona romansami Aleksandro Wertyńskiego z tekstami 
Jonasza Kofty. 

Świat według Bzdawki 

Opieka artystyczna 
Aranżacja i kierownictwo muzyczne 

Wojciech Kępczyński 
Piotr Rubik 

Recital gwiazdy takich musicali, jak Józef i cudowny płaszcz snów w 
technikolorze, Fame czy (razy for You. Podczas tego wieczoru śmiech i łzy 
mieszajq się ze sobq. Piosenki do słów między innymi Andrzeja Ozgi, 
Ernesta Brylla, Juliana Mere, Joanny Wojciechowskiej i Krzysztofa 
Adamskiego z muzykq Piotra Rubika. 
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Sklepik Piotrusia Pana 
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Odloty z Warszawy jak również Krakowa i Wrocławia. W celu otrzymania bliższych informacji skontaktuj się 
z biurem Austrian Airlines w Warszawie (tel. 0-22 6275290, fax 0-22 6275298), Krakowie (tel. 0-12 4296666, 
fax 0-12 4292006) lub agencjami sprzedaży biletów lotniczych w całej Polsce. 
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PIOTRUŚ: Żegm4, Wendy. li 
WENDY: /rzucaiąc się ku oknu, 
JANE: Mamo, przedei to tylko na 

pomagać, iak po mnie przyleci, tak iak ty mu po 
WENDY: Mói Boie, gdybym to ia mogła polecieć z wami .„ 

/Piotruś Pm1 i Jane odlatuią. Wendy patrzy w ślad za nimi. Wchodzi Pan 
Barrie./ 

PAN BARRIE: Nic na to nie poradzisz, Wendy, iak nie mogła na to poradzić 
twoia mama, ś.p. pani Darhng. Miną lata i twoie włosy zbieleią, 
a Jane dorośnie i ona z kolei urodzi córeczkę, imieniem Margaret. 
I wtedy przyled Piotruś Pan, on ieden nic a n· nie zmieniony 
i zabierze Margaret na wiosenne porządki. I tak iui będzie 
zawsze, póki na ten świat przychodzić będą dzieci. Beztroskie, 
niewinne i trochę bez serca„. 

WENDY: Beztroskie, niewinne i trochę bez serca -

Jeremi Przybora „Piotruś Pan" - Iwetto 


