




Aktor, śpiewak, dziennikarz (pseudonim Jerzy Pomian), animator kultury, niezwykle barwna postać 
zasłużona dla miasta Szczecina i polskiej kultury. Urodził się w 1924 roku w miejscowości Chlewo. 
W latach 1940-46 pracował jako urzędnik, m.in. w powiecie Sandomierz i Nowy Sącz . W roku 1946 związał 
się na stałe ze Szczecinem. W 1947 r. podjął pracę w Urzędzie Morskim. Od roku 1948 współtworzył 
Technikum Eksploatacji Żeglugi i Portów, w którym pełnił funkcję pierwszego dyrektora. Jednocześnie 
zaczął się uczyć śpiewu u Ady Sari oraz Ludmiły Szuster w Szczecinie, a potem u Janusza Popławskiego 
w Gliwicach. W latach 1951-52 występował jako aktor i śpiewak w Artosie, a w latach 1952-57 został solistą 
Operetki Śląskiej w Gliwicach. W 1953 r. zdał eksternistyczny egzamin aktorski. Po ukończeniu studiów 
w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w 1956 r. powrócił do Szczecina, organizując od podstaw Teatr 
Muzyczny. Wespół z Aleksandrem Rotsteinem i kilkoma innymi zapaleńcami stworzył w październiku 
1956 r. Towarzystwo Przyjaciół Teatru Muzycznego. Gdy Operetka Szczecińska Towarzystwa Przyjaciół 
Teatru Muzycznegow otworzyła swoje podwoje, został jej pierwszym dyrektorem i kierownikiem 
artystycznym. Trzy lata później, w roku 1959, usunął go z teatru pierwszy sekretarza KW PZPR. 
Postanowił wyjechać na Śląsk. W Operze i Operetce Śląskiej pełnił funkcję dyrektora. Wrócił do Szczecina 
w roku 1960, by tym razem objąć stanowisko dyrektora i kierownika artystycznego Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Imprez Artystycznych. Był to niezwykle twórczy okres w karierze Jacka 
Nieżychowskiego. Szczególnie zasłużył się organizacją legendarnych Festiwali Młodych Talentów, 
z których wyłoniło się wiele późniejszych gwiazd polskiej estrady, jak Karin Stanek, Helena Majdaniec, 

1ezyc ows • 
1 

3 



4 

Ada Rusowicz, Czesław Niemen czy Wojciech Korda. 
Dokonali oni pokoleniowej i stylistycznej z~any warty 
w polskiej muzyce rozrywkowej. Jacek Nieżychowski 
znany jest z wielu niekonwencjonalnych inicjatyw 
artystycznych, które podejmował. Reżyserował 
programy estradowe, takie jak Fogg and Rock, Proszę 
o Głos i wiele innych. W roku 1969 z Krzysztofem 
Litwinem, Kazimierzem Grześkowiakiem, Taduszem 
Chyłą i Andrzejem Zakrzewskim założył niezwykle 
popularny swego czasu zespół kabaretowy Silna Grupa 
Pod Wezwaniem, z którą zdobył wiele nagród na festiwa
lach w Opolu oraz w Sopocie. Występował w serialach 
telewizyjnych Polskie drogi i Przygody dobrego Wojaka 
Szwejka w filmach, takich jak: Milion za Laurę, Kochajmy 
Syrenki, Lalka i inne. Przez pewien czas przebywał 
za granicą, skąd wrócił do Szczecina w 1998 r. Prowadził 
stałą rubrykę w czasopiśmie Twój Styl, a jego książka -
Kuchnia Ziemiańska - osiągnęła duży sukces czytelniczy. 
W 2000 roku na wniosek Prezydenta Miasta Szczecina, 
otrzymał Medal za Zasługi dla miasta. 

Jacek Nieżychowski 
jako Hrabia Lichtenfels 
w Krainie uśmiechu Franza Lehara 
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Dyrektor MAREK SZTARK 
Dyrektor artystyczny JACEK KRASZEWSKI 

Franz Lehar 

Kraina uśmiechu 
Das Land des Lachelns 
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Urodziła się w 1976 roku w Szczecinie. Jest absolwentką szczecińskich szkół 

muzycznych pierwszego i drugiego stopnia w klasach skrzypiec. W 1999 roku ukończyła 
z wynikiem celującym studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie na Wydziale Edukacji Muzycznej w klasie dyrygowania prof. Ryszarda 
Zimaka. W 2000 roku uzyskała wyróżnienie w XII Konkursie Prac Magisterskich 
Akademii Muzycznych w Polsce w kategorii Wychowanie Muzyczne i Rytmika. W trakcie 
studiów podjęła pracę pedagogiczną w jednej z warszawskich szkół podstawowych jako 
nauczycielka muzyki. Po studiach wróciła do Szczecina i przez dwa lata współpracowała 
ze szczecińskim chórem chłopięcym Słowiki. Następnie przez cztery lata współpraco
wała z Chórem Kameralnym Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, prowadząc zajęcia 
z emisji głosu. Od kwietnia 2005 roku jest związana z Operą na Zamku w Szczecinie jako 
kierownik chóru, który w tym czasie przygotowywała do premier takich jak: Rycerskość 
wieśniacza P. Mascagniego, Pajace R. Leoncavalla, Holender tułacz R. Wagnera, Wiedeńska 
krew J. Straussa, Rendez-vous z Mozartem do muzyki W.A. Mozarta oraz Requiem Polskie 
K. Pendereckiego - koncertu z okazji 35. rocznicy wydarzeń grudniowych w hali Kl 
Stoczni Szczecińskiej Nowa. 
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Aktl. 
Hrabianka Liza Lichtenfels, córka wysokiej rangi oficera, wraca do pałacu po zwycięstwie w zawodach hippicznych. 
Na swojej kasztance wygrała rywalizację z wytrawnymi jeźdźcami. Nic więc dziwnego, że wzbudziła swą osobą 
ogromne zainteresowanie. Hrabia Gustaw von Pottenstein, porucznik dragonów, od dłuższego czasu, stara się, 
niestety bezskutecznie, zdobyć względy Lizy. Aby zyskać jej przychylność, z okazji sukcesu w zawodach, organizuje 
dla niej niespodziankę. Liza oferuje mu jednak tylko przyjaźń, tłumacząc, że : W życiu nie jeden raz, /Przechodzi to każdy 
z nas,/Że ci ktoś po prostu/Powie nie ... Gustaw domyśla się, że Liza jest zauroczona księciem Su Czongiem, ale nie należy 
do tych, którzy długo cierpią z powodu niepowodzeń miłosnych. Znany ze swoich podbojów i popularny 
w środowisku miejscowej society Gucio, poświęca swoją uwagę i talenty uwodzicielskie księżniczce Mi, siostrze 
Su Czonga, która właśnie w imieniu brata przekazuje dar Lizie wraz z zapewnieniem, że książę złoży jej osobiści 
gratulacje, jak tylko załatwi sprawy państwowe. Podczas gdy goście bawią się w salach rezydencji, zjawia się książę 
Su Czong. Czekając na spotkanie z Lizą, wyznaje swoją filozofię życiową: Uśmiech na ustach/Na dobre i złe,/Nikt nie 
odgadnie,/Że prawdy są dwie./lnna dla siebie,/l dla świata,/Lecz obojętna twarz/Nie zdradzi o nie ... Su Czong stara się ukryć 
swoją miłość do Lizy. Ona zaś rozumie powściągliwość ludzi Wschodu w okazywaniu emocji i uczuć, dlatego też 
przejmuje inicjatywę w pełnym romantycznych sugestii spotkaniu przy herbacie: Herbatko sam na sam,/Przyćmione 
światło lamp JW okół nas/Jak w marzeniu, jak we śnie/Wszystko może spełnić się ... Marzenie się spełnia także dzięki magicznej 
pieśni o cudownym kwiecie jabłoni: Gdy z drzew opada/Kwiat jabloni,/Nikt przed miłością/Się nie broni .. . Liza, będąc pod 
wrażeniem, poddaje się hipnotycznemu działaniu pieśni i wyznaje Su Czongowi swą miłość . On~ ogarnięty wielkim 
uczuciem, łamie zasadę, że prawdy są dwie. Tym razem przekonany jest, że prawda jest tylko jedna. Taka sama dla Lizy 
i dla Su Czonga. Połączyła ich miłość. Su Czong wezwany przez Wielką Radę i stryja Czanga, powraca do swojej 
Ojczyzny wraz z poślubioną hrabianką Lizą Lichteniels. 

Akt II/III 
\\' Pał.:icu Cesarskim odbn,·a sil' urncz\ · stość nad,rnia ksii:ciu Su Cztingo\\'i „Żółtego Kaftana " - snnbolu \\'ładzy. 
l'rzedsta\\·iciele rodu skład,1ja do\\'odY S\\'njej loj,1lności. Po uroczystości stn-j Czang - piastując\· naj\\'yższa godność 
\\. Radzie - za\\'iadamia Su Czonga, że zgodnie z \\'ielo\\'ickm,·,1 trad\·cj,) ma poślubić cztery żony. Dla Czanga czas 
d;l\n10 zatrzymał sit:\\' miejscu. \:ie prz,·jmuje do \\·iadomości, że ksiażi: ma już żonę. :\:iespodzie\\·anie zja\\'ia się li.li, 
prezentujac bratu strój, ktt\n- otrz\ · małc1 od K\\'iatu Lotosu, CZ\' li od Lizy. Strój nie wzbudza jednak entuzjazmu strvja. 
T L'raz Su Czong poznaje bolesny sens filozofii d\\'óch pr,1\\'d. Serce mó\\'i mu o miłości, a rozsądek i \\'iŁ'mość tradycji 
bżŁ' służyć Pa1ist\\'u i narodo\\'i zgodniL' z oczekiwaniami stryja i d\\'oru. PełL'n rozterek daje ,,·;.raz S\\'ojej miłości do 
Lir\": T1l'oi111 ic:::t :::erce 111c/l cal.11 .~ 1 1•i,1t 11icd1 o !_11111 11•ic .. . Jednak świat, w którym żyje ksi,)Żl'. jest bezkompromiso\\'y 
i Su Cznng musi podj,1ć decyzji:. :'\adchndzi Liza. :>.limo tęsknoty za krajem, czuje si~· S/CZ(,>śli1,· a u boku ukochanego 
1111:żcz\1m · . Su Czong próbuje po\\'iedzil'Ć Lizie o trudnej sytuacji,\\' jakiej się zna I.ul, Liza jednak jest przekonana, że Su 
chcl' ja kolejny rM zape\\'nić o swojej miłn,;ci: Kto d11/ 111m1 k/11c: t'/Do 111i/o;ci /1n1111.11v;ród 111i/c:e11ia ot-rc/Ka:a/ :::ir od1111/c:'.t' 
id,1;11ic 11<1111 ... T\lnczasem Gucio do\\·iaduje się dzieki LhplomatYcznym znajomościom, że Su Czong ma poślubić 
dodatko\\'o czter~ żorn-. \Vie, że Liza tego nie za,1kceptuje i próbuje \\'ydostać ja z tego dzi\\'nego, obcego ich kulturze 
kr~'gu. W przebraniu mnicha dostaje si~' do pałacu, gdzie spot\' ka ksi~·żniczkę :>.li. Ich miłość nie\\"\ gasła i teraz wraca na 
mnn1 ze z(hn1jon,1 sil,r Moi a 111/fo;c, Ti1•oia 111i/o;c'J \ "a;.:c /\ El C.!Takie lalu'<', 1,1kic pro.-;f,' ./Gdy :akoc/111;.: ;.i\' ... 
\:adchodzi Liza. Radość ze spotkania z Guciem nie trwa jl'dnak długo. Dowiaduje się bowiem o zamiarZL' poślubienia 
pr.1L'z Su Czonga czterech /'.on. Lil'il nie wierz1. Przy okazji \\'spt\lnej popołudnio\\'ej herbaty pda księcia, czy to, co 
usłyszała, jL'St prawdą. Su Czong potwierdza i wówczas Liza decyduje sie opuścić go i ll"rócić do swojej ojcz\·zm·. On 
jl'dnak z,1brania jej opuszczać pałac. Po dramat\'cznej rozmowie, w której I .iza stanowczo obstaje przy swoim, Su Czong 
już \\'il', że bezpowrotnie utracił ukochaną , choć I\' głębi serca łudzi sie nadzieją: /nk pr:cko1111L' ią .//11k 1111p1-.rn•iL' 
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sie liebt: Dein ist mein ganzes Herz. .. . Jedoch gibt es in der Welt, in der der Prinz nun fortan leben soll, keine Kornprornisse. Sou Chong 
rnuss sich entscheiden. Da erscheint Lisa. Obwohl sie sich nach ihrer Herirnat sehnt, ist sie an der Seite des Geliebten Mannes gli.icklich. 
Sou Chong versucht Lisa die schwierige Lage, in der er sich befindet, zu erklaren, doch Lisa hort nur, was sie horen will: Wer hat die 
Liebe ims ins Herz gesenkt? lnzwischen hat Gustel seine diplornatischen Beziehungen spielen lassen und erfahren, class Sou Chong 
vorhat, vier weitere Frauen zu heiraten . Er weifS, class Lisa das nie akzeptieren konnte und iiberlegt, wie er Lisa aus diesern ihr fremd 
gebliebenen Kulturkreis befreien kann. Ais Monch verkleidet gelangt er in den Palast, wo er auf Prinzessin Mi trifft. Ihre Liebe 
entflarnmt mit neuer Kraft. 
3. Akt. Lisa kornrnt hinzu und erkennt Gust!. Die Freude iiber das Wiedersehen wird jedoch jah getriibt, ais Lisa von Gust! erfahrt, class 
Sou Chong vorhat, vier weitere Frauen zu heiraten. Lisa kann das nicht glauben. Bei einern weiteren Tee en deux stellt sie den Prinzen 
zur Rede. Sou Chong rnuss zugeben, class das, was sie von Gust! erfahren hat,der Wahrheit entspricht. Daraufhin beschliefSt Lisa Sou 
Chong zu verlassen und in ihre Heimat zuriickzukehren. Sou Chong verbietet ihr jedoch, den Palast zu verlassen. Es kornmt zu einer 
heftigen Auseinandersetzung, in deren Verlauf Sou Chong klar wird, class er seine geliebte Lisa fiir irnmer verloren hat, wenn er a uch 
tief in seinern Herzen sich der Tilusion hingibt, sie vielleicht doch noch urnstimmen zu konnen. Mi beschlieBt, Lisa und Gust! zu hel fen. 
Sie leidet unter dem streng geregelten Leben im Palast, unter den Fesseln der Tradition und den strengen Augen der Sittenwachter . 
Sie kennt einen Geheimgang, der an den Wachen tins Freie fiihrt. Allerdings liegt der Zugang zu diesern Geheirngang in dem Gemach, 
in dem gerade die Hochzeit Sou Chongs mit seinen Nebenfrauen stattfindet. Nur die engsten Vertrauten Changs haben Zugang zu 
diesern Gemach, ganz zu schweigen davon class jernals ein Auslander die Schwelle zurn Hochzeitssaal iibertreten hatte. Die kluge Mi 
findet aber einen Weg, Lisa und Gust! dort einzuschleusen. Fiir die Braute findet ein ritueller Tanz statt. Nach der Zerrnonie bleiben 
Mi, Gust! und Lisa in dem Saal zuriick. Urn die Tiir zum Geheimgang zu offnen, rnuss Mi sich an das Losungswort erinnern, das ihr 
einst ihr geliebter GroBvater beigebracht hat. Endlich offnet sich die Tiir. Auf die erste Freude folgt ein Schrecken, ais unerwartet Sou 
Chong erscheint. Doch er hat inzwischen verstanden, dass die Liebe eine Schwester der Freiheit ist und nicht ohne gegenseitige 
Achtung bestehen kann, class niemand der Liebe befehlen kann. Wahrend Lisa und Gust! in die Freiheit entschwinden, bleibt Sou 
Chong mitseinerSchwester zuriick. Er, versucht, seineSchwester zu trosten: Liebes Schwesterlein, du sol/st nicht traurig sein .... . 
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