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Drodzy Widzowie, 

Wreszcie nadszedł czas, kiedy mogę zaprosić publiczność do 
Teatru Muzycznego "Roma" na spektakl specjalnie przygotowa
ny z myślą o Was, o młodzieżowej i dziecięcej widowni. 
Także i o dorosłych widzach, którzy boją się pierwszego spotka
nia z prawdziwą operą, tłumacząc, że "to dla mnie zbyt trudne". 
Nic w życiu, a także w sztuce nie jest "zbyt trudne",jeśli się bar
dzo, ale to bardzo chce zgłębić tajniki i poznać uroki z pozoru 
tylko odległego, niedostępnego świata. 
Przedstawimy dzisiaj jedno z arcydzieł muzycznych, operę "Cza
rodziejski flet" Mozarta. Forma tego widowiska jest dziełem zna
komitego polskiego tenora - Ryszarda Karczykowskiego. 
Latem ubiegłego roku występowaliśmy w cudownym Sanktua
rium Maryjnym w Świętej Lipce. Karczykowski śpiewał, rektor 
Andrzej Chorosiński grał na zabytkowych organach, a ja opo
wiadałem tłumnie zgromadzonej publiczności o niepowtarzal
nym pięknie muzyki sakralnej. A później spacerowaliśmy nad 
brzegiemjeziora,skqpanego w księżycowej poświacie. I wówczas 



Ryszard Karczykowski powiedział: "Tak bardzo chciałbym przed
stawić polskim dzieciom moją wersję »Czarodziejskiego fletu«. 
Śpiewałem w takich »dziecięcych« spektaklach na scenach wie
lu słynnych teatrów: w londyńskiej operze królewskiej Covent 
Garden, w Operze Wiedeńskiej, na Festiwalach Mozartowskich 
w Salzburgu. Niestety, żaden z dyrektorów polskich teatrów mu
zycznych nie jest zainteresowany przygotowaniem spektaklu prze
znaczonego dla młodych widzów. 
A przecież to takie piękne i także potrzebne". 
I w tym momencie Ryszard Karczykowski zaczął snuć opowieść 
o Krainie Czarodziejskiego Fletu, gdzie piękny książę Tarnino 
walczy ze smokiem, a potem zakochuje się w Pamżnie, córce de
monicznej Królowej Nocy. Bohaterem tej opowieści jest także 
Papageno, ni to człowiek, ni to ptak, który jak żadna inna postać 
potrafi bawić i wzruszać. 
-Natychmiast wystawiamy to operowe widowisko w ROMIE 
- wykrzyknąłem, a echo błądząc nad wodąjeziora powtarzało : 
wystawiamy, wystawiamy, wystawiamy ... 
Od tamtej nocy w Świętej Lipce minęło trochę więcej niż pól 
roku, a my gotowi jesteśmy do podniesienia kurtyny. Koniecz
nie zobaczcie nasze piękne przedstawienie, gdyż największą 
jego ozdobą, oprócz fantastycznych dekoracji i kostiumów 
jest nieśmiertelna muzyka genialnego kompozytora Wolfgan
ga Amadeusza Mozarta. 

~~.;,t 
Kawaler Orderu Uśmiechu 
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Szanowni Państwo, 
Drodzy młodzi przyjaciele! 

Wyobraźcie sobie, że otrzymaliście flet, z pomocą 
którego możecie czarować. 
Na jego dźwięk wszyscy zaczynają tańczyć, nawet 
zwierzęta u sąsiadów. 
Nawet samochody, autobusy i tramwaje zatrzymują się, 
kiedy przechodzicie przez jezdnię grając na tym flecie. 
Jeszcze lepiej, kiedy wznosicie się nad domami, polami 
i lasami aż do wierzchołka najwyższej góry. 
Czyż to nie wspaniałe? 
No cóż, podobno istniał taki czarodziejski flet, 
na którym potrafił grać tylko jeden człowiek. 
Właśnie tę historię chciałbym wam opowiedzieć. 
Przenieśmy się zatem do zaczarowanej krainy ... 

Wasz 
Ryszard Karczykowski 



Bohdan Muchenberg 

MOZART - CUDOWNE DZIECKO 

Z SALZBURGA 

Salzburg, w którym w 1756 roku 

urodził się Wolfgang Amadeusz 

Mozart, jest miastem pięknie po

łożonym w Alpach Salzburskich na 

terenie obecnej Austrii, w pobliżu 

granicy niemieckiej . Za czasów 

Mozarta całe życie miasta skupiało 

się wokół dworu arcybiskupa, u 

którego na służbie w charakterze 

wicekapelmistrza orkiestry nadwor

nej pozostawał ojciec Wolfganga, 

Leopold Mozart. Pochodził on z 

mieszczańskiej rodziny i był autorem 

znanej podówczas Szkoły gry na 
skrzypcach oraz niezłym kompozy

torem. Przodkowie matki młodego 

Mozarta należeli do służby na dworze 

salzburskim. 

Mały Mozart był dzieckiem 

niezwykłym. Całymi godzinami 

potrafił zabawiać się wyszukiwaniem 

pięknych współbrzmień na klawesynie, 

a gdy w czwartym roku życia 

zapoznał · go ojciec z nauką gry na 

tym instrumencie, począł robić 

zadziwiające postępy . Jego pierwsze 

próby kompozytorskie pochodzą z 

piątego roku życia. Wkrótce sześcioletni 

Mozart wraz ze swą starszą siostrą 

wyjechał pod opieką ojca do 

Monachium i Wiednia, budząc 

wszędzie grą i zdolnościami 

muzycznymi najwyższy podziw i 

uznanie . Niezwykłe dzieci popisywały 

się również swą grą na dworze 

cesarskim. 

Po powrocie i krótkim pobycie w 
Salzburgu cala rodzina Mozartów 

wyjechała w dłuższą, dwa i pół roku 

trwającąpodróż po Niemczech, Francji, 

Anglii, Holandii i Szwajcarii . Podróż 

ta stanowiła pasmo triumfów 

muzykalnych dzieci, które występowały 

w salonach arystokratycznych oraz na 

dworach książęcych, królewskich, a 

nawet na dworze cesarskim. 
Już w drodze ujawniły się 

niezwykle uzdolnienia muzyczne 

Wolfganga. Potrafił on bowiem grać 

nie tylko na klawesynie, lecz i na 

organach, a co więcej, całkiem biegle 

grał na skrzypcach, mimo że w 

Salzburgu zaledwie zapoznał się ze 

sztuką gry na tym instrumencie. W Pa

ryżu ukazały się w druku jego pierw

sze sonaty na skrzypce i fortepian. I tu 

powstały pierwsze symfonie Mozarta. 

Po powrocie do Salzburga Mozart 

nadal tworzył. Wkrótce w Wiedniu 

dwunastoletni kompozytor napisał na 

polecenie cesarza Józefa Il pierwszą 

operę pt. Udana naiwność (La Finta 
semplice) i niebawem został kapelmi

strzem na dworze arcybiskupa salzbur

skiego. 
W latach 1769-72 kilkakrotnie wy

jeżdżał z ojcem do Włoch, gdzie kon

certował i wystawiał swoje nowe ope

ry z niebywałym powodzeniem. W 

Rzymie zapisał z pamięci utwór wy

konywany w Kaplicy Sykstyńskiej, 

którego nut pod karą klątwy nie wo!-



Sal1:burg '' c1:a!>ach dzieciństwa Mozarta 

no było wynosić z Kaplicy. 

Zapoczątkowaną przez ojca naukę 
kompozycji , jaką stanowiły również 
wskazówki Jana Chrystiana Bacha, po
głębił Mozart u kompozytora włoskie
go Padre Martiniego. Po drobiazgo
wym egzaminie otrzymał zaszczytny 
tytuł członka Akademii Filharmonicz
nej w Bolonii i Weronie oraz tytuł Ka
walera Orderu Złotej Ostrogi. 

W 1772 roku arcybiskupem Salzbur
ga został hrabia Hieronim Colloredo. 
Niechętnie pozwalał swym muzykom 
na podróże artystyczne i w związku z 
tym przez następne cztery lata Mozart 
przebywał głównie w Salzburgu. Po
wstaje wówczas szereg oper, symfonii, 
koncertów, mszy, utworów kameral
nych - pisanych głównie na zamówie
nie dworów i włoskich teatrów opero
wych. Pogłębia również swą wiedzę 
muzyczną, korzystając ze wskazówek 
kompozytorskich Mi chała Haydna, 
brata słynnego Józefa. 

W 1777 roku wyjechał Mozart z mat
ką w podróż do Paryża, chcąc znaleźć 
odpowiednie dla siebie stanowisko, lecz 
żadnej stałej pracy nie uzyskał. Po dro
dze zatrzymywał się w różnych mia
stach niemieckich. W Mannheimie po-

znał słynną tamtejszą orkiestrę, co wpły
nęło na kształtowanie się dalszej twór
czości symfonicznej . 

W Paryżu umarła matka Mozarta, a 
we wrześniu 1779 roku wrócił Mozart 
samotnie do Salzburga, by rok jeszcze 
wytrwać na służbie u hrabiego Cołlo
redo jako dworski kapelmistrz i orga
nista katedralny. 

Po ostatecznym zerwaniu stosunków 
służbowych z arcybiskupem, który po
traktował Mozarta w sposób uwłacza
jący godności człowieka, zamieszkał 

kompozytor w Wiedniu, gdzie po roku 
pojął za żonę Konstancję Weber, cór
kę orkiestrowego muzyka. Mniej wię
cej w tym czasie pisał na zamówienie 
cesarza Józefa I I operę Uprowadzenie 
z seraju. Równocześnie tworzył wiele 
sonat, symfonii, mszy, oper, koncertów 
fortepianowych. Powstały też jego słyn
ne kwartety smyczkowe, poświęcone 
Józefowi Haydnowi , z którym zawarł 
znajomość i którego uwielbiał . 

W roku 1786 skomponował między 
innymi najlepszą operę komiczną XV111 
wieku - Wesele Figara, a w rok później 
operę Don Juan. W tymże roku umarł 
ojciec kompozytora, a warunki mate
rialne stawały się coraz gorsze. Mozart 

~ 

objął stanowisko nadwornego kompo
zytora cesarskiego, niemniej sytuacja 
jego była ciężka; przyczyniła się do tego 
śmierć dzieci i choroba żony. Mimo to 
w 1788 roku powstały najpiękniejsze 
symfonie Mozarta: Es-dur, g-moll 
i C-dur (Jowiszowa). Opera Mozarta 
Don Juan nie miała powodzenia w 
Wiedniu. Również opera komiczna Tak 
czynią wszystkie (Cosifan tutte), skom
ponowana na zamówienie cesarza, ze
szła z afisza już po dziesięciu przed
stawieniach. Odbiło się to na warun
kach materialnych kompozytora. W 
jednym z jego listów pisanych do zna
jomych i przyjaciół czytamy: "Jestem 
w sytuacji, której nie życzyłbym naj 
większemu wrogowi". Warunków jego 
bytu nie poprawiła nawet przedsięwzię
ta w 1790 roku podróż do Frankfurtu 
nad Menem, gdzie w czasie uroczysto
ści koronacyjnych Leopolda Il koncer-

Rodzina Mozartów podczas muzykowania 

tował z wielkim powodzeniem, lecz nie 
otrzymał korzystnych zamówień na 
nowe kompozycje. W sytuacji tej rato
wał się pożyczkami, które zaciągał u 
lichwiarzy. Równocześnie nadal two
rzył przepiękne dzieła, właściwie oce
nione dopiero po jego śmierci. Drogo 
musiał zapłacić Mozart za wymarzoną 
niezależność "wolnego artysty". 

W ostatnim roku życia stworzył nową 
operę Czarodziejski flet dla teatru w 
Wiedniu oraz na zamówienie Opery 
Praskiej Łaskawość Tytusa. Żona Mo
zarta była ciężko chora, zapadł na zdro
wiu i on sam. Na zamówienie pewne
go hrabiego pisze Requiem, lecz śmierć 
przerwała mu pracę. Zmarł Mozart 5 
grudnia 179 l roku w wieku trzydzie
stu pięciu lat. Pochowano go we wspól
nym grobie dla ubogich 

Bohdan Muchenbetg 
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Leopold Mozart - ojciec Wolfganga 

Karol Stromenger 

GENIUSZ WSZECHCZASÓW 

Życie Mozarta upływa między rokiem 
1756 a 1791. Trzydzieści pięć lat! Dziw
ne są koleje tego życia, zaczętego pod 
najpomyślniejszą wróżbą, a zakończo
nego w biedzie i osamotnieniu. Zrazu 
to cudowne dziecko było sensacją świa
ta muzycznego, ale kiedy dorosło są
dzono, że Mozart był co najwyżej tyl
ko jednym z wielu dobrych kompozy
torów, pod koniec zaś jego życia pra
wie nikt ze współczesnych nie zdawał 
sobie sprawy, że sztuka Mozarta wzbi
ła się do wyżyn ponadczasowych. 

Nie ogarniali współcześni całości 
jego dzieł, znali ich niewiele i pobież
nie. On sam, opętany pasją twórczą, 
traci styczność z życiem i pisanie mu
zyki jest zawsze jego "jedyną i najwięk
szą radością" . Niefortunnie ożeniony, 
zabrnął w długi i aby o nich nie my
śleć, pisał wciąż dalej, bez wytchnie
nia, aż stargane siły zaczęły opuszczać 
nadwątlony organizm. Miał w życiu 
przyjaciół, miał wielbicieli, a jednak 
umierał opuszczony. Dano mu umrzeć 
niepostrzeżenie - kilku uczestników 
pogrzebu zawróciło z drogi, bo pogo
da była zła. Pochowano go w grobie 
wspólnym, dla najuboższych. Minęło 
wiele lat zanim zainteresowano się gro
bem Mozarta. Wtedy już ciała jego nie 
znaleziono ... 

Po śmierci rosła chwała - i powoli 
przyszło opamiętanie, świadomość, że 

między Mozartem a światem zaszło 
jakieś fatalne nieporozumienie. Zmar
ły stawał się wielkością uznaną, dzie
ła jego miały u znawców mir szczegól
ny, były drogowskazem i wzorem do
brej kompozycji, a wielcy następcy 

Mozarta mieli dla niego cześć najwyż
szą. Nawet mieszczuch biedermejerow
ski nie widział w nim już "starej peruki", 

ale roztkliwiał się nad wdziękiem Mozar
ta, nie znając zresztą wielu jego dzieł. 

Zamiast obdarzać Mozarta na oślep 
rzucanymi przymiotnikami "genial
ny", "nieśmiertelny" i przyznawać mu 
sławny "wdzięk" warto poznać uczciw
szą porcję jego dzieł, cieszyć się od
kryciem, że te znajomości na przestrze
ni lat nigdy nie zawodzą, że są wierne 
i że niezmiennie towarzyszy nam ich urok. 

Zamiast widzieć w Mozarcie tylko 
jego "epokę", a jego samego jako upu
drowanego manekina, przechodzące
go przez życie tanecznym krokiem, 
warto poznać świat jego muzyki, mą
dry i piękny ustrój tego świata. 



Dzieciństwo . Od małego dziecka Mo
zart występuje publicznie, w galowym 
stroju, ze szpadą u boku. Występy wy
magają pracy, chodów i zachodów. Od 
dzieciństwa Mozart jest przepracowa
ny, nigdy nie ma wakacji, nigdy ani 
dnia urlopu. Ominęły go radości dzie
ciństwa - i może dlatego ten ustawicz
nie czynny, zawsze w rozmowach z 
ludźmi trochę myślami nieobecny czło
wiek, przy całej rzeczowości fachowej, 
pozostaje do końca życia dzieckiem! 
Z natury wesołego usposobienia, w roz
mowach i listach często - nawet w tra
gicznych latach ostatnich - uderza w 

Pomnik Mozarta w Wiedniu 

ton dziecinnej szczebiotliwości. Psy

chika człowieka, którego muzykę ce
chuje uderzająca jasność, jest pełna 
mgieł,jest bardziej skomplikowana niż 
psychika Beethovena czy Schuberta. 
tej niezwykłej psychiki Mozarta wy
kwita jednak styl jednolity, styl dzieła 
i człowieka, styl, który jest zespołem 
cech dobrze dobranych, dobrze ze sobą 
zgranych. Ze składników epoki prze
mijającej wytworzyły się w muzyce 
Mozarta kryształy piękna nie przemi
jającego . 

Karol Stromenger ' 
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Leopold Mozart koncertuje z dziećmi w Paryzu w 1763 roku 
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O "CZARODZIEJSKIM FLECIE" 
SŁÓW KILKA . .. 

"Czarodziejski flet" to opera skom

ponowana w 1791 roku do niemieckie

go libretta, którego autorem był dyrek

tor jednego z teatrów wiedeńskich, 

Emanuel Schikaneder. Treść zaczerp

nął on z popularnej w owym czasie 

baśni lulu albo czarodziejski flet, 
którą w formę dramatyczną ubrał bez

pośrednio przed nim kompozytor wie

deński, Wenzel Milller i wystawił jako 

operę Kasper Fagocista albo czaro

dziejska cytra. Dla większej sensacji 

wprowadził Schikaneder do swego li

bretta tajemnicze obrzędy wolnomular

skie, wykorzystując zresztą wiarę Mo

zarta w nauki masońskie . Tytuł opery 

pochodzi stąd, że bohater jej, książę 

Tarnino, zabłąkany w czasie polowa

nia, dostaje się do krainy Królowej 

Nocy i otrzymuje czarodziejski flet, 

który daje mu władzę nad namiętno

ściami ludzkimi. Stąd wyrusza w świat, 

by odnaleźć córkę Królowej Nocy, Pa

minę, pozostającą w mocy kapłana 

Sarastra i jego niewolnika Murzyna 

Monostatosa. W tej wędrówce towa

rzyszy mu ptasznik Papageno. Po nie

prawdopodobnych zagadkowych zawi

kłaniach, szlachetny Sarastro oddaje 

Paminę księciu, wprowadzając ich do 

świętego przybytku »Światła« i jedno

cząc w idealny związek tych dwoje 

istot, symbolizujących wzlot ducha 

ludzkiego ku celom szlachetnym i 

wyzwolenie się z otchłani ciemności . 

Papageno, otrzymujący za swą godną 

towarzyszkę Papagenę, reprezentuje 

świat najniższych pierwotnych in-

stynktów, pogrążonych w sferze zmy
słowych pragnień. 

Pod względem muzycznym jest 

Czarodziejski flet pierwszą niemiecką 

operą, stojącą godnie obok najwybit

niejszych oper włoskich. Szczyt mi

strzostwa reprezentuje uwertura, ze 

wspaniałą fugą; najważniejszą rolę 

spełnia orkiestra, pełna odcieni instru

mentalnych, w służbę dramatycznego 

wyrazu poddana. Dla każdej z osób 

działających ma muzyka właściwąjej 

nutę charakterystyki: liryzm Tarnina, 

wdzięk Paminy, demonizm grozy 

Królowej Nocy w wielkiej »arii ze

msty«, czego nie osłabiają nawet ko

loraturowe ozdobniki, które Mozart do

dał ze względu na wykonawczynię tej 

partii, swoją szwagierkę panią Hofer, 

i komizm Papagena. Wszędzie zaś 

używa Mozart najprostszych środków 

i osiąga zawsze w naturalny sposób za

mierzony cel; czy porusza się w sferze 

tragizmu, czy muzyka jego roześmieje 

się pełnym śmiechem ·dziecka, nigdy 

nie przekracza linii muzycznego pięk

na, zawsze pełna prawdy psychologicz

nej i poezji. 



ARIA PAPAGENA 

Ptasznikiem jestem hej, na schwał! 
Wesołym zawsze, hopsasa! 
Wokoło każdy mnie tu zna, 
szeroko słynie zręczność ma. 
Potrafię włosy pięknie spleść, 

wydobyć z fletu piękną pieśń. 
Wesoły jestem, hejże ha! 
W me sidła wpadnie każdy ptak. 

Ptasznikiem jestem hej, na schwał! 
Wesołym zawsze, hopsasa! 
W około każdy mnie tu zna, 
szeroko słynie zręczność ma. 
Na panny chciałbym siatkę mieć, 
przechwycić z tuzin w taką sieć. 
Zamykałbym je w klatki swe, 
dla siebie miałbym ptaszki te. 

Panienkom byłbym bardzo rad 
i między pręty cukier kładł. 
Doglądałbym ich pilnie tam, 
najgładszej dałbym cukru sam. 
Z jej ustek słodycz chciałbym pić, 
jej mężem wiernym odtąd być. 
Spoczywać we śnie obok niej, 
jak dziecko pieścić całe dnie. 

WIELKIE GWIAZDY 
NA SCENIE "ROMY" 

ADA SARI 
Partię Królowej Nocy w Czarodziejskim flecie śpiewała na scenie La Scali w 

maju 1923 roku, w szczytowym momencie swojej kariery . Wystąpiła w Medio
lanie na prośbę wielkiego Arturo Toscaniniego, dyrygującego tą głośną i nowa
torsko pomyślaną premierą. Była szczególnym zjawiskiem w dziejach dwudzie
stowiecznej światowej opery. Przez trzydzieści bez mała lat wzbudzała podziw 
trudną do prześcignięcia techniką wokalną, cudowną barwą głosu i mistrzo
stwem interpretacji . Królowała na najsławniejszych scenach i estradach świata: 
od Nowego Jorku i Buenos Aires, po Londyn, Paryż, Madryt i Rzym, aż do 
Moskwy, Petersburga i Beri ina, gdzie po jej występie w 1924 ~oku jeden z kryty
ków napisał : "Nie tylko nasze pokolenie będzie oczarowane Adą Sari , ale rów
nież potomność będzie o niej mówiła jako o jednej z największych śpiewaczek 
wszystkich czasów". 

Bogusław Kaczyński 



BOGUSŁAW KACZYŃSKI ZAPRASZA DZIECI 

CZARODZIEJSKI FLET 
SARASTRO 

Aleksander Teliga • Ryszard Morka 

TAMINO 
Jacek Laszczkowski • Tadeusz Pszonka • Witold Matulka 

Leszek Świdziński • Andrzej Kalinin 

KRÓLOWA NOCY 
Margarita Halasa • Jarosława Prus • Barbara Stryjecka 

PAMINA 
Grażyna Brodzińska • Edyta Ciechomska 

TRZY DAMY 
Edyta Ciechomska • Krystyna Szyszko • Agnieszka Dąbrowska 

Małgorzata Długosz • Ewelina Hańska • Barbara Żarnowiecka 

PAPAGENO 
Grzegorz Bayer " Andrzej Kostrzewski • Mariusz Kwiecień 

PAPAGENA 
Małgorzata Długosz • Krystyna Szyszko 

MONOSTATOS 
Ryszard Wróblewski • Feliks Gałecki 

TRZEJ CHŁOPCY 
Elżbieta Fuglewicz • Teresa Mulawa • Ewelina Hańska 

Agnieszka Grabowska • Katarzyna Trylnik • Dorota Całek 

KAPŁAN 
Jerzy Woźniak 

MAŁY MOZART 
Jacek Olszewski • Maciej Żaczek 

~ 

KTO JEST KIM 
W "CZARODZIEJSKIM FLECIE" 

TAMINO 
Młody i piękny książę z dalekiego kraju. 

Błądząc podczas polowania trafił do krainy Królowej Nocy, 

gdzie napadnięty został przez ogromnego smoka. 

Uratowały go od niechybnej śmierci Trzy Damy, dwórki Królowej Nocy. 

KRÓLOWA NOCY 
Piękna, lecz zimna jak sopel lodu władczym tajemniczej krainy na 

Wschodzie. Celem jej życia jest odzyskanie czarodziejskiego amuletu -

siedmiopromiennego kręgu słonecmego, dzięki któremu można było 

zgłębić tajemnice przyrody i niepodzielnie rządzić światem. 

Ten amulet, w chwili śmierci, ofiarował stary król swemu przyjacielowi, 

Sarastro. Oddał mu też pod opiekę córkę Pa.minę, aby uchronić ją przed 

zgubnymi wpływami próżnej , żądnej władzy matki -Królowej Nocy. 

SARASTRO 
Mędrzec, który przewodził Związkowi Wtajemniczonych. 

Opiekun Paminy. 

PAPAGENO 
Ptasznik, poddany Królowej Nocy. Do jego obowiązków należało 

dostarczanie monarchini pięknych ptaszków, które chwytał w sidła. 

W zamian za to otrzymywał wino, pachnące migdały i słodkie figi. 

MONOSTATOS 
Murzyn pozostający na służbie u Sarastra. 

Zakochany w Paminie, niestety bez wzajemności . 

PAMINA 
Córka Królowej Nocy i starego króla. 

Przebywa, zgodnie z wolą ojca, w domu Sarastra. 



TRZY DAMY 
Dwórki Królowej Nocy, zakochane od pierwszego wejrzenia w Tarninie. 

TRZEJ CHŁOPCY 
Wysłannicy Sarastra, wspierający naszych bohaterów 

i ratujący ich z wielu opresji. 

PAPAGENA 
Zabawna staruszka, która zaleca się do Papagena, wywołuje jego 

przerażenie. Kiedy udaje się jej wreszcie zmusić młodzieńca 

do zgody na małżeństwo, przemienia się w śliczną dziewczynę 

i zostaje towarzyszką życia ptasznika Królowej Nocy. 

<" 

ZESPÓŁ TEATRU MUZYCZNEGO * ROMA 
SEZON 1995/96 

DYRYGENCI 
Jacek Boniecki 
Rafał Jacek Delekta 
Lesław Sałacki 

Michael Newnham 

Asystenci dyrygenta 

Radosław Kiszewski 
Dariusz Różankiewicz 

SOLIŚCI 
Grażyna Brodzińska 

Edyta Ciechomska 
Agnieszka Dąbrowska 
Małgorzata Długosz 

Ewa Filipowicz 
Ewelina Hańska 
Aleksandra Hofman 
Margarita Halasa 
I rena Jezierska 
Krystyna Kołakowska 
Teresa Mulawa 
Jarosława Prus 
Ryszarda Racewicz 
Danuta Renz 
Barbara Rylska 
Iwona Sawulska 
Barbara Skowronek 
Bogna Sokorska 
Krystyna Starościk 
Barbara Stryjecka 
Krystyna Szyszko 
Barbara Zagórzanka 
Bożena Zawiślak - Dolny 
Barbara Żarnowiecka 
Grzegorz Bayer 
Lech Czerkas 
Feliks Gałecki 
Ireneusz Jakubowski 
Jacek Laszczkowski 

Mariusz Kwiecień 
Andrzej Kalinin 
Andrzej Kostrzewski 
Witold Matulka 
Krzysztof Mielańczuk 
Mieczysław Milun 
Bogusław Morka 
Ryszard Morka 
Tadeusz Pszonka 
Stanisław Ptak 
Grzegorz Sawin 
Leszek Świdziński 
Aleksander Teliga 
Tadeusz Walczak 
Mieczysław Wojnicki 
Jerzy Woźniak 
Ryszard Wróblewski 
Andrzej Zagdański 

Korepetytorzy solistów 

Teresa Brzozowska 

Helena Christienko 

Janusz Kahl 

Ewa Kossak 

Alina Liwska 

!wonna Wróblewska 



CHÓR 
Kierownik Maciej Cegielski 
O y ryg en t Mirosław Janowski 
U ta nec z n ie n ie Danuta Cholewianka 
Kor e pety tor Justyna Gordon 
[n sp i ej en t Stanisław Milewski 

Soprany 

Maria Abramczyk 
Violetta Bachora 
Anna Celmer 
Hanna Chmielewska 
Barbara Chojnacka 
Magdalena Dybowska 
Alicja Gładyszewska 
Katarzyna Golda 
Justyna Gordon 
Katarzyna Jot1czyk 
Barbara Jurczyk 
Renata Komajda 
Aleksandra Kruze 
Edyta Karska 
Krystyna Kołakowska 
Krystyna Mat1ka 
Elżbieta M ierzecka 
Danuta Morzykowska 
Barbara ?ostrożna 
Joanna Puławska 
Emilia Rostkowska 
Joanna Różankiewicz 
Jolanta Salamonowicz 
Aleksandra Stanisławczyk 
Alicja Talarek 
Marianna Tułowiecka 
Joanna Wasiluk 

Alty 

Ewa Bąk 

Cecylia Bombała 

Małgorzata Juszczyk 

Barbara Koper 

Magdalena Kotarska 

Teresa Kościjat1ska 

Zofia Kulczyńska - Starek 

Magdalena Kwaśniewska 

Hanna Materna 

Jolanta Misiak 

Magdalena Muraszko 

Monika Orluta - Kula 

Małgorzata Prośniak 

Beata Rajchel - Kieniewicz 

Krystyna Sierakowska 

Agnieszka Siewiec 

Teresa Stangret 
Barbara Suess - Stangreciak 

Ewa Szelkowska 

Krystyna Szlauzys 

Beata Świderska 
Olga Wielgus 

Bożena Włodarczyk - Gola 

Barbara Zawodnik 

Barbara Zegarska 

Barbara Ziemniak 

Tenory 

Maciej Cegielski 

Robert Dulas -

Marek Falkowski 

Stanisław Hijewski 

Marek Kądziela 

Mariusz Latek 

Marcin Lewicki 

Sławomir Łapienko 

Piotr Mazur 

Stanisław Milewski 

Krzysztof Owczynik 

Marian Parczała 

Jan Pe re tj atkowicz 

Sylwester Polit 

Michał Poloński 

Franciszek Przemielewski 

Zbigniew Ślarzyński 
Andrzej Ślęzak 

Basy 
Michał Białecki 

Sławomir Bieniek 
Krzysztof Bochyt1ski 
Andrzej Chrostowski 
Dariusz Golec 
Adam Kaczyt1ski 
Grzegorz Kula 
Krzysztof Łyzit1ski 
Paweł Matak 
Mariusz Majchrowicz 

BALET 

O y re k to r Maria Krzyszkowska 

Jan Mieczkowski 
Jerzy M uczyt1ski 
Marcin Olszowy 
Jerzy Piasecki 
Krzysztof Pustoła 
Andrzej Stangreciak 
Jacek Szmydyngier 
Wiesław Ślimkowski 
Tadeusz Szyluk 
Andrzej Tomaszewski 
Andrzej Wadowski 

Pe d a g o d z y Jolanta Rybarska, Zbigniew Juchnowski, Henryk Jeż 
I n s p c k t o r Joanna Szczepat1ska 
K o r e p e t y t o r Irina Kozakow 

S o 1 iści 

Jelena Diemientiewa 
Jelena Korpusenko 
Wiktor Korpusenko 
Władysław Kozakow 
Dorota Krupska - Narloch 
Zbigniew Krzepis 
Monika Marzec 
Tomasz Narloch 
Marina Sztuj 

Koryfeje 
Monika Onisk 
Anna Gościniak 
Marcin Marzec 
Dariusz Łada 
Krzysztof Ochman 
Joanna Szczepat1ska 

Sebastian Bach 
Adam Duszyt1ski 

Zespół 

Krzysztof Dmochowski 
Renata Dobroszycka 
Nina Ejdziukiewicz 
Olga Geryszewska 
Magdalena Guzek 
Andrzej Gołębiewski 
Jarosław Kłos 

Tatiana Kriwoszeina 
Beata Kulig 
Mariusz Karpit1ski 
Marcin Mizielski 
Iwona Romanowicz 
Jarosław Rzepiak 
Monika Schulz 
Małgorzata Szuptarska 
Janusz Suski 
Anna Wujkowska 
Michał Wołk - Karaczewski 
Roman Zbieniewski 

ZESPÓŁ RUCHU SCENICZNEGO 

P ro w ad z ą c y g r u p ę Ryszard Chojecki 

Barbara Kopeć 
Ireneusz Ceniak 
Sławomir Łupiński 

Witold Raniszewski 



ORKIESTRA 

Inspektor orkiestry 

Jerzy Jan Rusak 

I Skrzypce 
Eugeniusz Kędzierski - koncertmistrz 

Adam Rajczak - koncertmistrz 

Lidia Szczepanowska 
Lech Grzegorzewski 
Alicja Wysocka 
Irena Kowalczyk - Seweryńska 

Marta Twarowska 
Ina Safonowa 
Anna Drewnowska 
Wojciech Czarnecki 
Maria Pigułowska 
Katarzyna Magdziak 
Olga Efremowa 

II Skrzypce 
Anna Rzymyszkiewicz 

Andrzej Sarosiek 
Joanna Jaśkiewicz 

Anna Dudek 
Elżbieta Pączkowska 

Henryka Królak 
Julitta Ryzow 
Aldona Rudenko 
Justyna Ryfczyńska 
Małgorzata Kozera 
Hanna Kacprzak - Ryfczyńska 

Magdalena Błaziak 
Katarzyna Cheredis 

Altówki 
Anna Barańska 
Sergiusz Pinkwart 
Małgorzata Dębska 

Ewa Rybarczyk 
Paweł Kowaluk 
Piotr Hołubowski 
Piotr Grabowicz 
Grażyna Sadowska 
Elżbieta Porębska 

Maria Olszak 

Wiolonczele 
Wiesław Kwiatkowski 

- koncertmistrz 
Jerzy Panasiuk 
Małgorzata Staniewicz 
Ewa Jaczkowska 
Maria Kniaziewa 
Marcin Malikowski 
Magdalena Chudy 
Iwona Rapacz 
Anna Skibińska 
Zuzanna Chomicka - Newnham 

Kontrabasy 
Jerzy Kaluszkiewicz 
Marek Furtak 
Jan Gryz 
Jerzy Jan Rusak 
Armand Dmoch 
Michał Woźniak 

F 1 ety 
Danuta Pałubska 
Justyna Staciwa 
Jadwiga Sokołowska 

Dorota Buczyńska 

Oboje 
Anna Majewska 
Robert Wójtowicz 
Mateusz Żechowski 

Klarnety 
Robert Michalski 
Dominik Misztal 
Mirosław Romejko 
Ryszard Morzykowski 

Fagoty 
Maciej Witkowski 
Lidia Stawska 
Dariusz Żuczek 

Trąbki 

Maciej Słomian 
Andrzej Chrobak 
Rados ław Gralczyk 
Robert Filipek 
Jacek Brzózka 

Rogi 
Jolanta Karasińska 
Marcin Płachecki 
Maciej Kostrzewa 
Daniel Domagała 
Piotr Rudnicki 
Justyna Giszczak 
Urszula Trzeciak - Grodzicka 

Puzony 
Tomasz Świadczyński 
Michał Kiljan 
Przemysław Bychawski 
Rafał Pilasiewicz 
Tadeusz Tynecki 

~+~ 

Inspicjenci sceny 
Anna Woroniecka 
Zygmunt Piwkowski 
Cze sław Goszczyński 

~:+~ 

Tuba 
Rafał Piłasiewicz 

Perku s ja 
Anna Burakowska 
Dariusz Dobrowolski 
Magdalena Skrobska 
Mirosław Bąkowski 

Beata Markiewicz 

li arfa 
Małgorzata Komorowska 
Magdalena Miłaszewska 

Bibliotekarz 
Anna Zujkiewicz 

In s picjent orkie s try 

Maciej Słomian 

~+~ 

Suflerzy 
Maria Malinowska 
Elżbieta Stachiewicz 



DZIAŁ TECHNICZNY 

Kierownik działu technicznego - Sylwester Paluch 

Kierownik działu elektra - akustycznego - Waldemar Tchórzewski 

Kierownik sekcji oświetlenia sceny - Ireneusz Tchórzewski 
Kierownik pracowni akustycznej - Zbigniew Brzeziński 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej - Anna Stępień 

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej - Kazimierz Żbikowski 
Kierownik pracowni modystek - Danuta Czajkowska 

Kierownik pracowni szewskiej - Robert Rotuski 

Kierownik pracowni ślusarskiej - Edmund Kwiatkowski 

Brygadzista zespołu garderobianych - Felicja Kuzdak 

Kierownik pracowni fryzjersko - perukarskiej - Andrzej Barcz 
Kierownik pracowni modelatorskiej - Jarosław Wyszyński 

Kierownik pracowni malarskiej - Jerzy Budner 
Kierownik pracowni tapicerskiej - Dariusz Słabuszewski 

Kierownik pracowni scenograficznej - Maria Magdalena Zarzycka 

Kierownik sekcji magazynów środków inscenizacji - Marianna Ol iwińska 
Kierownik pracowni stolarskiej - Kazimierz Niksiński 

Brygadzista rekwizytorów - Wiesław Jach 
Główny brygadzista sceny - Marek Dylewski 

GŁÓWNY KSIĘGOWY 
Barbara Iwanowska 

KIEROWNIK DZIAŁU KADR 
Anna Sawicka 

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACJI 
Janusz Jarmuła 

DZIAŁ KOORDYNACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ 
Kierownik działu tel. (0-22) 628-78-44 - Anna Woroniecka 

DZIAŁ MARKETINGU, REKLAMY I ORGANIZACJI WIDOWNI 

Kierownik działu tel./fax (0-22) 628-83-71 - Joanna Żebrowska 

KIEROWNIK WIDOWNI - Jerzy Bida 

Redakcja programu 
BOGUSŁAW KACZYŃSKI 

Opracowanie graficzne 
BARBARA DYLEWSKA 

W programie wykorzystano materiały archiwalne ze zbiorów Bogusława 

Kaczyńskiego i Akademii Muzycznej w Warszawie 

Druk: Zakład Wydawniczo - Poligraficzny. Legionowo, ul. Mazowiecka 50 
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00-695 WARSZAW A, UL. NOWOGRODZKA 49 

TEL./FAX (0-22) 621-72-33, CENTRALA (0-22) 628-70-72-(3) 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

BOGUSŁAW KACZYŃSKI 

I Zastępca Dyrektora 
BARBARA ŚWIRSKA 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych 

ZOFIA KOWALCZYK-ZAWADZKA 

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych 

ZBIGNIEW SIERADZKI 

Dyrektor Muzyczny 
JACEK BONIECKI 

Dyrektor Baletu 
MARIA KRZYSZKOWSKA 

Kierownik Chóru 
MACIEJ CEGIELSKI 

SPRZEDAŻ BILETÓW W KASIE TEATRU 
PONIEDZIAŁEK- SOBOTA W GODZINACH 9.00-18.00 

NIEDZIELA 12.00 - 18.00. TEL. (0-22) 628-03-60. 

REZERWACJA BILETÓW ZBIOROWYCH I ABONAMENTÓW 
TEL. (0-22) 628-03-60, TEL/FAX 628-83-71 

FAX (0-22) 621-72-33 




