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Stanistaw Moniuszko 

STRAS,ZNY 
DWOR 



Ol•EHA IUU,:\OŚl,.\SK\ 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny EW A MICHNIK 

Zasti;pca Dyrektora JANUSZ SŁONIOWSKI 

160-LECIE GMACHU OPERY WROCŁAWSKIEJ 
55-LECIE POLSKIEJ SCENY OPEROWEJ WE WROCŁAWIU 

130 ROCZNICA ŚMIERCI STANISŁAWA MONIUSZKJ 

Stanisław .llonh1szko 

STRASZNY 
~ 

DWOR 
Opera w czterech aktach • !--ibretto: Jan Chęciński 

PREJJllERA: 
\l'roelaw - Hala l„udowa 

30, 31 g1·udnia ~OO I - godz. 19.00 
3 stJcznia ~oo~ - godz. I I .oo 
.'i, 6 stycznia ~OO~ - godz. 19.00 

RcalizatorZ)': 
Kierownictwo muzyczne -

Inscenizacja i reżyseria -
Scenografia i kostiumy -

Choreografia -

Kierownik chóru -

Kierownik baletu -

EWA MICHNIK 
ROBERT SKOL\AOWSKI 
RADEK DĘBNIAK 
i MONIKA GRABAN 
HENRYK KONWIŃSKI 
ALAN URBAl~EK 
MARIA KIJAK 

Dyrygenci: 

Ewa Michnik 
Tomasz Szreder -/ 

OPElł \ 001,~0Śl.,.\SKA 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny EW A MICHNIK 

Zastępca Dyrektora JANUSZ SŁONIOWSKI 

160-LECIE GMACHU OPERY WROCŁAWSKIEJ 
55-LECIE POLSKIEJ SCENY OPEROWEJ WE WROCŁAWIU 

130 ROCZNICA ŚMIERCI STANISŁAWA MONIUSZKI 

Shu1isław Moniuszko 

STRASZNY 
~ 

DWOR 
Opera w czterech aktach • Libretto: Jan Chęciński 

Miecznik: 

Stefan: 

Zbigniew: 

Hanna: 

Jadwiga: 

Cześnikowa: 

Obsada: 

Zbigniew Kryczka 
Bogusław Szynalski 
Andrzej Kalinin 
Paweł Skałuba 'ł/ 
Marek Szymański 
Maciej KrzysztyniakV 
Robert Ulatowski 
Ewa Czermak 

Maciej: 

Skołuba: 

Damazy: 

Agnieszka Dondajewska \/ Stara 
Aleksandra Kurzak Niewiasta: 
Dorota Dutkowska 
Agnieszka Rchlis 
Elżbieta Kaczmarzyk
Janczak, 
Barbara Krahel\/ 

Marta: 
Grześ: 

Jacek Jaskuła 
Jacek Ryś 
Andrzej Witlcwi. 
Władysław Podsiadły 

Radosław Żukowski 
Edward Kulczyk 
Dariusz Pietrzykowski 
Jacek Szymański 

Urszula \Xlalczak 

Piotr Bunzler 

Chór, balet i orkiestra Orery Dolnośląskiej, artyści baletu Zespołu 
.,Mazowsze", Akademicki Zespół Pieśni i Tańca ,Jedliniok", Zespół Pi 
i Tańca ,,Wrocław'', Chór Kameralny Akademii Medycznej we \Xlrodawiu, 
dzieci z kółka teatralnego przy Młodzieżowym Domu Kultury oraz studcnći 
Akademii Muzycznej we Wrocławiu. 



EWA MICHNIK 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Opery Dolnośląskiej we Wrodawiu 

Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu 
Oratoryjno - Kantatowego" Wratislavia Cantans" 

Uko1kzyła rrzy fakulrery w Akademii Muzycznej w Krakov..-ic : teorię muzyki , peda
gikę i dyrygenturę ( 1972). Odbyła równi eż studia uzupełniające pod kierunkiem 

prof. Hansa Swarowsky'ego w Wiedniu . Po uko1kzeniu studiów w larach 
1972-1978 pracowała jako dyrygcnr w Filharmonii w Zielonej Górze. W 1980 ro
ku została kierownikiem arrystycznym Opery i Operetki w Krakowie, a od 1981 
d}rektorem naczelnym i artystycznvm Opery Krakowskiej . 

d 1995 r. do dziś jest dyrektorem naczelnym i artysrycznym Opery \Xlroclawskiej. 
Ymocześnie od 1 października 1997 r. jest Dyrektorem Artystycznym Międzyna-

rodowego Festiwalu Oratoryjno - Kantatowego „Wratislavia Cantans". Poci jej kie
rowni~·rwem artystycznym odbył się XXXIII Festiwal „Wratislavia Cantans", które-

1deą przewodnią bylo motto: „Wieczna niech będzie pamięć dziedzictwa naro
•. Kolejne festiwale odbyły się pod haslami: „Muzyka korica wieku" w 1999 ro-

.Jul, W imię Bacha" - 2000, „Musica sacra e profana'; - 2001. Kolejna edycja fcsti
,.;..,,-"llVlllU w roku 2002 odbędzie się pod haslem „Wzajemne przenikanie kultur bogac

pólnej Europ)'" . 
Michnik występuje gościnnie z wieloma orkiestrami, m. in.: Filharmonią Pra

ką, Orkiestrą Budapeszterbkiego Radia i Telewizji, Orkiestrą Symfoniczną w r\o
berdze, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Deurschc Bach Orchcsrer 

w Hamburgu, Kammer \'\liener Oper, orki<.;,,strami Teatrów Wielkich w Łod z i, War
wie i Poznaniu. W swoim dorobku artvstycznym ma ponad 60 premier opero-

wych, koncerty symfoniczne, prawykonania, filmy telewizyjne, nagrania płyg> 
i radiowe. 
Jest również. pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej w Krakowie. Uczest
niczy jako juror oraz członek honorowy w konkursach wokalnych, pianistycznych 
i kompozytorskich. 
\XI ostatnich latach poprowadziła premiery: Don Pasqu;1/c G. Donizetriego, Cyp 
nerii G. Pucciniego, Fausta Ch. Gounoda, Requiem G. Verdiego, f;tfstaffo G. Ver
diego - w Operze \Xlrocławskiej , premierę TraviatyG. Verdiego w Tearrze Wielkim 
w Poznaniu, premierę A1.my Flotowa w KammcrOper \Y Wiedniu. 
Od 1997 roku wprowadziła na scenę Hali Ludowej we Wrocławiu cykl super wi
dowisk operowych prezentowanych corocznie dla kilkunasto rysic;cznej widown 
z udziałem wybitnych gwiazd operO\vych świata w gigantycznych, bardzo ekktov.
nych dekoracjach. 
I tak - w czerwcu 1997 roku poprowadziła Aidę G. Verdiego, którą prezt:ntmvała 
potem na wielkich fesriwalach w Niemczech, Holandii i Belgii, w czerwcu 1998 
roku - Carmen G. Bizeta, 1,v październiku 1999 roku - wielką inscenizację Nabrf. 
co G. Verdiego oraz w listopadzie 2000 - Trubadur;1 G. Verdiego. 
\XI łatach 1998 - 2000 poprowadziła 150 spektakli w Anglii, Holandii, Niemczech, 
Belgii i Francji. 
W październiku 2000 wraz z zespołem Opery Wrocławski ej Ewa Michnik dokona
ła nagrania Trubadura G. Verdiego, p~'ty nominowanej do muzycznej nagro 
„Fryderyk 2000", w grudniu 2000 - nagrania Nabucco G. Verdiego, zaś w ra 
2001 kolejnych nagrari: Tranara G. Verdiego (luty), Cyganeria G. Puccini 
i Manru I. J. Paderewskiego (marzec). 
\XI 1992 roku otrzymała Nagrodę Krytyków „ZŁOTY ORFEUSZ" na F t1wału 
.,Warszawska Jesie11'' za najlepsze wykonanie współczesnej polskiej opery Śmie 
Don juana R. Palestra. 
\XI 1993 roku przygotowany przez Ewę Michnik spektakl operowy Kru/ Ub 
Krzyszrofa Pendereckiego został uznany za najlepszy spekrakl roku i została pr. 
prowadzona z niego bezpośrednia transmisja dla EURORADIA w Genewie. 
W 1998 roku otrzymała nagrodę Magazynu Aktualności Kulturalnych TVP 
Wrocławiu za najlepszy spektakl roku '97 - Aida G. Verdiego. 
W 1999 roku - Statuetkę Fredry za najlepszy spektakl roku 1.998 - Tosca G. Puc
c1111ego. 
24 czerwca 1999 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasra Wrocławia „za reali
zację niepowtarzalnych oper, stojących na bardzo wysokim poziomie arrystycz.. 
nyn1". 

W październiku 2000 - Wrocławską 1\agrodę MuZ)'CZn<1 w kategorii \Xlydar nie 
i\lluzyczne Sezonu 1999/ 2000 za Nabucco G. Verdiego. 
We wrześniu 2000 Ewa Michnik otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Pol

skiej tytuł Profesora Sztuk Muzycznych. 



ROBERT SKOIMOWSKI 
Reżyser i scenarzysta. Uko1iczyl w 1988 roku Wydział Reży
serii Dramani PWST w Krakov.~e, wcześniej - Wydział Lal
karski we Wrocławiu.Jako reżyser debiutował w 1987, insce
nizując Rigoletto Verdiego. Od tego czasu zrealizowal blisko 
60 produkcji scen icznych. 
Spośród ponad 40 oper które reżyserował (niektóre paro
krotnie) za najważniejsze uważa: Otello, Falstaff, Trubadur, 
A1oc p!7eznaczenia, Nabucco, Requiem Verdiego, Czaro
dziejski flet Mozarta, Turek w Italii Rossiniego, Napój miło
sny i Don Pasquale Donizettiego, S;1mson i Dalila Saint
Saensa, Opowieści Hoffmanna Offenbacha, Il Mondo della 
Luna Haydna, Wlidma Moniuszki. 
Rea!izowal również operetki (np. dwukrotnie Zemstę nieto

perza J. Straussa) i musicale Gershwina i Kandera (ostatnio we Wrocławiu Chicago). 
Sam pisze scenariusze do wielu swoich widowisk, np. Kto chciał porwać Eurydykęwg 
Offenbacha, Śpiew masek- sznika o Stanisławie Moniuszce czy Muzyka Queen - go
rąco przyjęty musical z piosenkami legendarnego zespołu (Teatr Muzyczny w Gdyni), 
W Krakm\~e opera - wielkie widowisko o historii opery w Krakowie. Jako pierwszy 
inscenizował Kantaty J. S. Bacha. Zrealizował kilkanaście gal i wielkich inscenizowa
nych koncertów, z których Viva Verdi i Viva opera oraz Cala Strauss odnios~' sukces 
na długich tournee w Niemczech i Austrii. 
Jego przedstawienia wielokrotnie odbywały tournee w całej niemal Europie, a także 

Hong-Kongu i na Taiwanie.Jego inscenizacje systematycznie goszczą na festiwalach 
muzycznych w Europie: w Xanten, Luksemburgu, Dreźnie, „Wratislavia Cantans". 
Robert Skolmowski prowadzi działalność pedagogiczną w snidiach aktorskich, szko
łach teatralnych i akademiach muzycznych. Przez kilka lat prowadził własną audycję 
radiową Muzyka z p~'t, któ1ych nie ma. Dla Telewizji Polskiej zrealizował film muzycz
ny A miał by{ musical oraz kilka swoich inscenizacji operowych. 

t :założycielem Śląskiej Opery Kameralnej i twórcą idei „Akademia Opery". 

HENRYK KONWIŃSKI 
Debiutował jako tancerz na scenie Opery Pozna1iskiej. Peł
ne kwalifikacje zawodowe zdobył w Paristwowej Szkole Ba
letowej w Warszawie. W początkach swej kariery tańczył 
jako solista z gwiazdami baletu: Barbarą Karczmarewicz, 
Olgą Sawicką, Wladysławem Milonem, Edmundem Ko
pruckim. Kształcił się pod kierunkiem Feliksa Parnella 
i Conrada Drzewieckiego. Zdobył nagrodę na I Ogólno
polskim Konkursie Choreogaficznym w Łodzi. 
Odbył podróze artystyczne do Addis Abeby i Hawany, 
gdzie spotykał się z Alicją Alonso. Przebywał na stypen
dium w Het Nationale Ballet w Amsterdamie, Nederl ands 

Dans Theater w Hadze, uczestniczył w pracach zespołu Bejarra w Brukseli. Doski.>
nalił swój warsztat w Petersburgu i w Indiach (Delhi) . 
Kierownik baletu w Teatrze Wielkim w Poznaniu i w Operze Śląskie j w Bytomiu, 
a takie kierownik artystyczny Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu. 
Pracuje jako choreograf, rezyser operowy, takle reiyser w teatr:ich dramatycznych 
współpracuje z telewizją. 
Zrealizował liczne balety klasyczne i współczesne, w tym wielkie widowiska i kom
pozycje o kameralnym, studyjnym charakterze. Do najwybitniejSZ)'Ch nalez~1 : Ro
meo i .Julia Prokofiewa, .Jezioro łabędzic Czajkowskiego, Hnrna,~ic i Srabat Mater 
Szymanowskiego, Ad A1ontes do muzyki Kilara, Czar Straussa z muzyką]. Straus
sa, Stworzenie świarn Pietrowa na scenic Opery Śląskiej, na scenach Poznania i By 
tornia - Carmen Bizeta-Szczedrina, Pan Twardowski Rózyckiego, Epitafium Szeli
gowskiego, w Teatrze Wielkim w Warszawie - \Variacje na temat Franka Brid
gc 'a Brittena, Symfonia g-moll Mozarta, W gór<; - w dól Kilara, Ta1ice połowiec
kie Borodina. 
Rezyserował m. in. opery Traviara i Salome w Bytomiu, operetkę .Juliusz Cemr 
w Krakowie, Czarodziejski flet w Warszawie, a takle Emanicgo, Giocondę, Str:JSZ' 
ny dwór, Cyrulika sewilskiego, Zemstę nietoperza, Hrabinę Marie<;, Bal 1v Savoyu. 
Zapraszany jest do współpracy przez teatry dramatyczne w kraju i za granicą. Sa
modzielnie reżyserował Kram z piosenkami, Zic:lonego Gila, Calineczki;. We 
współpracy z Januszem Nyczakiem zrea lizował prapremierę polską Operetki Gom

browicza w studenckim Teatrze Nurt. W chorzowskim Teatrze Rozrywki srworz)ł 
choreografie do musicali Skrzypek na dachu, Cabarer, Pocalunek Kobie!) Pająb. 
Rocky Horror Show, a w Teatrze Muzycznym w Gdyni - Evita. 

RADEK DĘBNIAK i MONIKA GRABAN 
Absolwenci warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Twór
cy wiciu scenografii do programów telewizyjnych (Tok 
Szok, MDM, Kocham kino, Fina/ \Vielkiej Orkiestry Świą
tecznej Pomocy, Gotuj z Kuroniem), koncertów i festiwa
li Uazz Jamboree, Warsaw Summer Jazz Days, Festiwal 
Kultury Kresowej, Fe ·tiwal Romów i in.). Autorzy sceno
grafii i kostiumów do oper (Carmen, Mada ma Butterfly, 
Czarodziejski flet, Trubadur) i musicali (Chicago, Muzyka 
Queen) . Dla wrocławskiej Opery zrealizowali scenografię 
i kostiumy do super widowisk operowych w Hali Ludowej 
- Trubadura G. Verdiego i Carmina burnna C. Orffa. 
Jak wyznają - najczęście j pracują razem, więc nie wiado
mo, co kto wymyśla. 



EWA CZERMAK - sopran _______ _ 
Solistka Opery Wrocławskiej od roku 1988. Jest z pocho
dzenia Bułgarką. Uko1kzyła Państwowe Konserwatorium 
w Sofii oraz kurs mistrzowski ś piewu kameralnego. Za
chwyca pubłicznośt' pięknym głosem i interesującymi kre
acjami aktorskimi. W swoim repertuarze ma wiele pierw
szoplanowych partii, jak Zuzanna ( \'(/cscle Figara), Zerlina 
(Don Giovanni), Anusia (Wolny strzelce), Lcila ( Poławia

cze pcref), Pamina ( Cz;1rodziejski flet), Norina (Don Pa
squalc), Hanna (Straszny dwór), Merlina (Impresario 
w opalach), Musctta i Mimi (Cyganeria), Kapłanka (Aida), 
Micaela (Carmen ), Małgorzata (Faust), Na netta (Falstaff). 
Uprawia też muzykę kameralną i oratoryjną, jak pieśni 

Schuberta, Schumanna, Czajkowskiego, oratorium Mesjasz Haendla, Requiem 
Mozarta i Verdiego, lII Svmfonia Góreckiego. Wysn;powała na wielu koncertach 
i stiwalach, jak Wratislavia Cantans, Festiwal Mozartowski w Madrycie, Festiwal 
w Istambule. Ewa Czermak prowadzi tez działalność pedagogiczn ą jako adiunkt 

Akademii Muzycznej we \Xlrocławiu . 

DOROTA DUTKOWSKA - mezzosopran ·--------
\Xi ro eł a w i a n ka - Dorota Dutkowska uczyła się najpierw gry 
na skrzypcach, gitarze klasycznej i organach. Studia wokal
ne uko1iczyła z wyróżnieniem w krakowskiej Akademii Mu
zycznej w 1993 roku, w klasie śpiewu Izabelli Jasiriskiej-Bu
szewicz. Później przez 2 lata była stypendystką Fundacji 
Mozartowski ej, brała udział w Sommer Akademie J. S. 
Bach w Stuttgarcie, uczestniczyła w kursach mistrzowskich 
A. Reynoldsa, T. Żylis-Gary, E. Mathis i E. Hacflingera. 
Została laureatką konkursów wokalnych w Dusznikach 
Zdroju, Nowym Sączu i Bratysławie. Występowała na festi

walu "Wratislavia Cantans", "Mitte Europa" i "Prazske.Jaro". Śpiewała na scenach 
~owskich (w Operze i Operetce) a obecnie jest solistką Opery Doln oś l ąs kiej. 

AGNIESZKA DONDAJEWSKA - sopran 
Rodowita poznanianka. u ukoticzyla ś red nią szkolę mu
zyczną w klasie fortepianu i rytmiki a następnie wydzial 
wokalno-aktorski Akademii Muzycznej. Jeszcze na stu
diach dokonywała nagrań muzyki filmowej i teatralnej 
J.P.Kaczmarka. Została nagrodzona na wrocławskim Kon
kursie Piosenki Aktorskiej, zagrała glówną rolę w filmie 
"A miał byc' musical' i grała w Teatrze Nowym w Poznaniu. 
Jako dyplomantka zadebiutowała rolą Królowej N(K)' 

w Czarodziejskim flecie \Y./. A. Mowna na scenie Teatru 
Wielkiego w Poznaniu, którego solistką pozostaje do dzi
siaj. Stale współpracuje z wii:;kszością scen operowych 
w Polsce. Wicie śpiewa na scenach Niemiec, Francji, Luk
semburga, Holandii i Belgii. \XI swoim repertuarze posiada kilkadzi es iąt ról po
cząwszy od oper Telemanna, Haydna i Mozarta poprzez Verdiego i Donizzetiego, 
na rolach w dziełach kompozytorów współczesnych kończąc. Wielokrotnie Y. 

powała w Operze Wrocławskiej oraz Śląskiej Operze Kameralnej, które1 jest wsp<S 
założycielką. 

ELŻBIETA KACZMARZYK- ANCZAK - mezzoso ran 
Absolwentka Ahdemii Muzycznej we Wrocławiu w 1993 
r. Laureatka III nagrody na Międzynarodowym Konkursie 
\'(lokalnym im. V Belliniego we Włoszech ( 1998) oraz fina
listka Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Bilbao 
(Hiszpania, 1995). Od 1993 r. jest solistką Opery Wro
cławskie j. Debiutowała partią Jadwigi w Strasznym dwo
rze. Stworzyła wiele znaczących kreacj i, jak rytulowa Car
men, Gwiazda (Star Z. Krauze), Izabela ( \Flaszka 1v Algie
rze), Pani Quickly (Falsmff). Z macierzystym zespołem 
bądź samodzielnie odbyła liczne tournćc zagraniczne (Ho
landia, NiemC)', Wielka Brytania, Norwegia, Francja, Hisz
pania, Dania, Belgia, Szwecja, Wi:;gry, USA), \\')'S tępowała 
na festiwalach (m. in. „Wratislavia Cantans"). Wykonywała spec jalnie dla niej nap' 
san<1 partię mezzosopranow«1 utworu Wiesława Sutryka Sp:ice Requiem. Brała 
udział w polskiej premierze dzida amcrykariskiego kompozytora Freda Thayera 
Gloria. Dokonała nagrań radiowych, telewizy jnych, płytowych. Artystka ma\\' swo
im repertuarze ponad 20 pa rtii operowych i ok. 20 dziel oratoryj nych. 



BARBARA KRAHEL - mezzosopran 
~------~ 

Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie 
prof. Macieja Witkiewicza. Solistka Opery Wrocławskiej. 
Stworzyła wicie kreacji operowych wysoko ocenianych 
przez krytykę . \XI swoim repertuarze posiada takie partie 
jak Amneris (Aida), Azuccna (Trubadur), Dalila (Samson 
i Dalila), Carmen, Izabela (Włoszka w Algierze), Olga (Eu
geniusz Oniegin), Ulryka (Bal maskowy), Fenena (Nabuc
co), Eboli (Don Carlos) i wiele innych, a także partie ora
toryjne, m.in. Requiem Verdiego, Mesjasz Haendla, Stabat 
Mater Szymanowskiego, Ody Safickie M. Stachowskiego. 
Brała udział w renomowanych międzynarodowych festiwa
lach - w Oslo, Saint 1\faximinian, La Chaises-Dieu, w Festi
walu „Wratislavia Cantans". Trzykrotnie była zapraszana na 

tiwał Yerdiowski w Roncole. Koncertuje z repertuarem operowym i oratoryj
o całej Europie (Hiszpania, Anglia, Francja, Niemcy, Holandia, Dania, Nor

-wegia, Belgia, Włochy). Śpiewała w Filharmoniach w Berlinie, Monachium, Łodzi, 
szalinie, Opolu. Nagrała wiele płyt z repertuarem operowym i oratoryjnym. 

W 2001 r. otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi. 

ALEKSANDRA KURZAK - sopran 
\XI 1996 ukorkzyła z wyróżnienie-··r_n_L_i_c_e_u_m_M_u_z_y-cz-_n-e we 

\'\irocławiu w klasie skrzypiec i podjęła studia wokalne pod 
kierunkiem prof. E. Sąsiadka w Akademii Muzycznej. 
Uczestniczyła w wielu kursach wokalnych i seminariach 
mistrzowskich. Brała udział w festiwalach: „Wratislavia 
Cantans", WRO-ART, Moniuszkowskim w Kudowie Zdro
ju, T)'dzień Talentów w Tarnowie, a także w prestiżowych 
koncertach: laureatów konkursów w Teatrze Wielkim 
w Moskwie, z Ryszardem Karczykowskim, w wykonaniu 
oratorium Afrsjasz z Filharmonią w Sachscn, w cyklu kon
certów z okazji ,\1!iędzynarodowego Roku Chopinowskie
go na Balearach. Jest laureatką międzynarodowych kon
kursów wokalnych: w Dusznikach Zdroju (I miejsce i na

~lmlll~i!rt:ida specjalna), im. St. Moniuszki w Warszawie (I nagroda i nagrody specjalne 
~-::;..an. Ady Sari, Zdzisławy Donat, Jana Kiepurv), im. Miriam Helin w Helsinkach, im. 

_._„..,.,C'jltlcesco Yinas w Barcelonie (nagroda Mozarteum i publiczności ). Nominowana 
() nagrody kulturalnej „Paszporty Polityki " i wśród 100 najpopularniejszych ko-

1998 w plebiscycie miesięcznika „Pani". Stypendystka Ministra Kulrnry i Szw
oraz fundacji „Crescent Est - Polonia" Aleksandra Gudzowatego. W 1999 zade

iutowala na scenic Opery Wrocławskiej jakci Zuzanna w Wieselu Figara. 

AGNIESZKA REHLIS - mezzosopran 
UkońCZ)'ła z wyróżnieniem studia na Wydziale Wokalno-Ak
torskim Akademii Muzycznej we Wrocławiu, trzykrotnie bę

dąc stypendystką Ministcrsrvva Kultury i Sztuk.i. Brała udzial 
w kursach mistrzowskich Krystyny Szostek-Radkowej, Ade
le Stoltc, Christiana Elssncra, Gerharda Kahry'ego. Laureat
ka konkursów wokalnych - im . Franciszki Platówny we Wro
cławiu ( 1991, I nagroda) oraz w Dusznikach Zdroju ( 1994, 
III nagroda w kategorii oratoryjnej). Od 1996 r. jest solistką 
Opery \Xlrocławskiej; debiutowała w partii Jadwigi w Strasz
nym dworze. Uczestniczyła w wielkich widowiskach opero
wych w Hali Ludowej: Carmen, Nabucco, Trubadur, w to
urnće do Niemiec (m. in . na Międzynarodowy Festiwal 
w Xanren), Holandii, Belgii, Francji i Włoch. Z repertuarem oratoryjnym - który 
obejmuje ponad 45 dzieł - występuje na międzynarodowych festiwalach, jak ~Wrati
slavia Cantans", George Enescu International Festival, Rheingau Music Fcstival. 
stiwal Muzyczny Szlczwigu-Holsztyna, w filharmoniach w Polsce i za granicą. \X'ief 
krotnic uczestniczyła w koncertach poci dyrekci~1 Krzysztofa Pendereckiego, wykon 
jąc Polskie Requiem, Credo, Tc Deum, ostatnio - Siedem bram Jerozolimy- na tar
gach muzycznych Midem 2000 w· Cannes. 

URSZUIA WALCZ.AK - mezzosopran 
Studi;wała ~piew u prof. tv!. obolewskiej i prof. G. Orlowa 
w Łodzi. Tam debiutowała na scenie w 1951 r., w roli Mi
nerwy w operetce Orfeusz w pil'kle Offenbacha. \XI 19 54 za
angażowana do Opery Łódzkiej rozpoczęła karierę operową 
od roli Jadwigi w Strnsznym dworze. Od J960 związana 
z Operą Wrocławską. Zaśpiewala okolo 80 partii . Do naj
znaczniejszych należą: Laura w Giocondzie, Azucena w Tru
badurze, Amneris w Aidzie, Eboli w Don Carlosie, tytułowa 
- w Carmen, Korkzakówna w Kniaziu Igorze, Maryna w Bo
rysie Godunowie, L\1.iss Herring w Albercie Herringu, Ja
dwiga i Cześnikowa w Strnszn.n11 dworze, Cz.ipra w Baronie 
cygć11iskim. Współpracowała z operami ". Bytomiu i Pozna
niu. Śpicwala na koncertach w filharmoniach w Łodzi, Rzeszowie, Wrocławiu. 
stępowała w byłej NRD, w Belgii , Szwajcarii, Luksemburgu. \!agrała liczne pies 
i partię mezzosopranową w Smbat J\lfater Szymanowskiego. Wystąpiła w filmO\ 
wersji opery Student żebrak w roli Palmatiki oraz w nagraniu płytowym opery Som1-
ta Belzebuba E. Bogusławskiego . Przez wiele lat była etatowym asystentem re~ 
w Operze Wrocławskiej. Odmaczana ni. in. Krzr.i:ern Kawalerskim, Złotą Odm. ką 
Tom1rzystwa 1v!ilośników Wrocławia oraz Złotą lgliq w plebisC)'Cie publiczn 
najpopularniejszego śpiewaka Wrocławia. 



JACEK JASKUŁA - baryton 
D7"°1972. Ukończył z wyróż~i_e_n-ie_m_W_y-dzi;ł w~blny Aka-

demii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. 

W 1995 zdobył nagrodę Yamaha, w 1997 - I nagrodę na 
Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Bratysławie 
oraz wyróżnienie i Ili nagrodę na Ogólnopolskim Konkur
sie Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej w Warsza
wie, w 1998 - II nagrodę w kategorii oratoryjno-kantato
wej na Konkursie Wokalnym w Dusznikach Zdroju. 
W 1997 /98 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Brał 
udział w kursach i koncertach w ramach Festiwalu „Wrat i
slavia Cantans". Współpracował z wrocławskim zespołem 
Colłegio di Musica Sacra, z Filharmonią w Sachsen, gdzie 

·n. wziął udział w wykonaniu Mesjasza. Wyst<wil z recitalem na 50 Międzynaro
wym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju oraz dwukrotnie na Mię

odowym Śląskim Festiwalu „Porozumienie", m.in. w oratorium Ch1ysws 
'szta. W 1998/ 99 odbył tournec w Niemczech i Szwajcarii. Z okazji Międzynaro
wcgo Roku Chopinowskiego wystąpi! z cyklem koncertów na Balearach. Kon

certowa! też we Francji, Belgii, Słowacji, we Włoszech i Australii. W 1999 zadebiu
rował na scenie Opery Wrocławskiej jako Hrabia w Weselu Figara. 

ANDRZEJ KALININ - tenor 
U rodzony ,;19_6_3_ r._\_v_C_y_m_a_l_an-, s_k_u_(_R_o_s-ja~) _u_k_o_ńL--zyl śred-

nią szkol ę muzyczną w Krasnodarze, a później Konserwa
torium w Sankt Petersburgu - kl asę śp iewu Sergiusza Ria
zancewa i klasę kameralistyki Kiry Izotowej. Jego glos zali
czany jest do tenorów lirycznych. W 1990 r. Andrzej Kali
nin zdobył III nagrodę na konkursie wokalnym we Wrocła
wiu i został zaangażowany do tutejszej Opery. W rok póź
niej otrzyma! nagrodę specjalną na I Międzynarodowym 
Konkursie im. St. Moniuszki w Warszawie. Na scen ie wro
cławskie j kreował już wiele czołowych ról, takich jak np. 
Alfred w Traviacie, Stefan w Strasznym dworze czy Rudolf 
w Cyganerii. \Xlystępował też w innych teatrach i n:i cstra

Polski, Holandii, Szwajcarii, Francji, Belgii i l\iemiec. 

ZBIGNIEW KRYCZKA - barvton 
Absolwent: PWSM w Lodzi w klasie prof. A. Winiarskiej. 
Od 1975 so~ista Opery Wrocławskiej. Wśród kilkudziesię
ciu ról w jego dotychczasowym dorobku artystycznym do 
ważniejszych nale7.ą: Srolnik i Janusz w Hnlce, Inbvizyror 
w Don Carlosie, Gugliemo w Cosi fon rutte, Escamillo 
w Carmen, Scarpia w Tosce, Abimelech w Samsonie i Da
lili, Monrerone w Rigoletto, Ottobu w Wolnym strzelcu, 
Hermes w Miłości Orfeusza, Zbigniew i i\iliecznik 
w Strasznym dworze, Schaunard w C)'wwcrii, Arnonasro 
w Aidzie, Walenty w Fauście, Almaviva w Weselu Figarn, 
Luna w Trubadurze. Uczestniczy! w różnych festiwalach, 
m. in . w Larkucie (1981 ), Feste Musicali w Messynie 
(1983). W larach 1996-2000 z zespołem Opcrv Wrocławskiej wystąpi! w Niem
czech (Festiwal Operowy w Xantcn), we Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii. Wziął 
udział w nagraniach płytowych oper: Tosca, M1bucco, Cygancrfr1, Trn1'iata. 

MACIEJ KRZYSZIYNIAK - baryton 
Po ukończeniu Akademii Muzycznej w~Wroclawiu zosta ł 
zaangażowany jako solista w Operze Wrocławskiej. Stwo
rzył wicie i1Hcrcsuj,1cych ról, jak tytulowy Figaro, Don Ju
an, Rigoletto, Nabucco, Holender, a także Renato w Balu 
maskowym, Jagon w Otello, Sharplcs w Macfama Burrer
fly, Arcykapłan w Samsonie i Dalili, Amonasro w Aidzie, 
Escamillo w Carmen, Marcel w Cyganerii, Doktor Malare
sta w Don Pasquale, Brontolonc w Impresariu w opalach, 
Zbigniew w Strasznym dworze, Gcrmont w Tra1-·iacic. 
Uczestniczył w wiciu festiwalach w Polsce i za graniq, 
m.in. we Włoszech , a także w licznych audycjach radio
wych i telewizyjnych. Wraz z zespołem Opery Wrocław
skiej odbył liczne rournće, odnosz<JC sukcesy w l icmczech, 
Belgii. 



EDWARD KULCZ'r:'K - tenor 
~~~~~~~~~~~~-

Ur. w 1961 w Chocianowie, w 1991 ukończy! Akadcmi<; 
Muzyczną im. K. Lipi11skiego we Wrocławiu w klasie śpie
wu -fadeusza Prochowskiego. Od 1989 jest solistą Opery 
Wrocławskiej. Do tej pory zaśpiewał ok. IO partii w takich 
operach jak Czarodziejski flet (Tarnino, Monostatos), 
\l?foszb w Algierze (Lindom), Impresario w opalach (Ge
lindo), Stmszny dwór (DamaZ)'), Faust (Faust), Nabucco 
(Ismael, Abdallo), Madama Buttcrflv (Coro). Wyst<;powal 
na scenach operowych Niemiec, Belgii, Holandii, Włoch, 
Hiszpanii, Francji. 

DARIUSZ PIETRZYKOWSKI - tenor 
Ur. w 1970 r. w Kępnie. Uko11czyl Akadcmi<; Muzyczną 
w Bydgoszczy w klasie prof. J. Kunerta, otrzymując dy
plom z wyróżnieniem ( 1995). Uczestniczy! w wokalnym 
kursie mistrzowskim prof. Fedory Barbieri. Jest laureatem 
fil nagrody na III Międzyuczelnianym Konkursie Wokal
nym w Dusznikach Zdroju. Brał udział w Gali Wokalnej 
I Festiwalu Laureatów Konkursów Muzycznych w 1994 
i 2000 r. Byl stypendystą fundacji Yamaha ( 1995). Obecnie 
jest solisq Teatru Wielkiego w Łodzi i Opery Nova w Bvd
goszczy. \Xlspólpracujc z teatrami operowymi w Krakowie 
i Szczecinie. Występo\vał we Francji, Szwajcarii i Austrii. 
W swoim repertuarze ma ponad IO partii operowych. 

WŁADYSŁAW PODSIADŁY - bas 
~~~~~~~~~-

U ko 11c z y ł Akademię Muzyczną w Łodzi ·w klasie prof. Z. 
Krzywickiego. Współpracowal z teatrami operowvmi we 
Wrocławiu ( 1986-1988), Bytomiu ( 1988-1989), Łodzi 

( 1989-1995), Bydgoszczy ( 1995-2000). Od roku 2000 jest 
solistą Teatru Wi elkiego w Poznaniu. \Xlyst<;pował 

w Niemczech, Francji, Szwajcarii i Danii. Jego repertuar 
obejmuje partie solowe w następuj<1cych operach: Łucja 
z Limmcrmooru (Raimund), Noc w1gilijnn (Czub), Bnl 
J7J;1skowy (Samuel), Nnbucco (Zachariasz), Aidn (Ram fis), 
Afakhet (Banko), Trubadur (Ferrando), Don Ciovnnni 
(Komandor), Czarodziejski flet (Sarastro), Cyganeri;1 (Co
lin), Turamlot (Timur), Opowie.fri f-Ioffnwn;1 (Lindorf, 
Copclius, Miracle), "Straszny dm)r (Zbigniew, Skołuba), 
Halb (Stolnik), P:ma (Akebar), Borys Coduno1v (Pimcn). 

JACEK RYŚ - baryton 
Uko11czył Akademię Muzyczną im. K. LipińskiegD we Wro
cławiu. Brał udział w kursach wokalnych. Jest laureatem II 
Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni im St. Moniuszki. \X' la
tach 1984-85 był solistą Warszawskiej Opery Kameralną 
Od 1985 jest solistą Opery Wrocławskiej. W latach 1990-
91 współpracował z \Xlieder1ską Operą Kameralną. Rów
nolegle brał udział w eksportowych produkcjach opero
'A'ych realizowanych przez Agcncj<; Pro Musica. Wysn;:po
wał na wielu koncertach i festiwalach. W swoim repertu
arze posiada role pierwszoplanowe jak i z drugiego planu 
wielu dzieł opermvych i operetkowych. 

PAWEŁ SKAŁUBA- tenor 
W 1996 r. ukończył z wyróżnieniem Akademi<; 1\iluzyczną 
w Gdańsku, w klasie prof. P. Kusiewicza. W 199.3 jako je
dyny Polak i najmłodszy uczestnik został finalistą I Między
narodowego Konkursu \'\lokalnego im. Placido Domingo 
w Paryżu. Laureat Nagrody Gdańskiego Towarzyst\va Przy
jaciół Sztuki ( 1993). Stypendysta firmy YA1v!AHA ( 1995). 
Aktualnie pierwszy tenor Państ\vowej Opery Bałtyckiej 

w Gdańsku, gdzie debiutował partią Ernesta w Don Pasąuale 
( 1996). Równolegle prowadzi bogatą działalność koncer
tową. Gościł na wielu festiwalach muzycznych w Polsce 
i w całej Europie. W 1997 r. z okazji obchodów 1000-lccia 
Miasta Gdar1ska, wziął udział w koncercie pod dyrekcją J 
Karlewicza w Watykanie w obecności Papieża Jana Pawła II. Dokonał nagrań dla 
Polskiego Radia i Telewizji, a na płyty CD nagrał Msz~' cl-moll E. T. A. Hoffman
na ( 1993, KOCH) oraz Kanony Moniuszki (2000, DUX, nominacja do nagro 
„Fryderyk"). 

MAREK S:lYMAŃSKI - tenor 
kor1czył studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim w po

znańskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Ewy Wdo
wickicj. \XI 1996 r. wziął udział w Turnieju Tenorów. Od te
go samego roku jest solistą Teatru Wielkiego w Poznaniu. 
Współpracuje z Operą Narodową w \Xlarszawie, Operą 
Dolnośląską we \X'rocławiu. \XI swoim repertuarze ma par
tie solowe w następuj<1cych operach: Carmrn (Don Jose), 
Flis (Franck), f-Ialb (jonrek), Straszny dwór (Srcfan), Bo
rys Godunow (jurodiwy, Chru 'zczow), i\labucco (Ismael), 
Trairiata (Alfred), 1\!fakbet (Malcolm), Trub;1dur (Manri-



c ), Student żchr:1k (Szymon Rymanowicz), Cud mniemany czyli Krnkowiaty i Gó
le (Stach, Jonek), P:1rsifal (Giermek), Żydówka (Leopold ), N~·dz:1 uszczp'liwio

IUł (Bartek), a także tenorowe partie solowe w baletach Hamasie K. Szymanow
o i Pan Tiv:1rclowski L. Różyckiego. 

BOGUSŁAW Sl:YNALSKI - baryton ___ _ 
Absolwent Uniwersytetu Jagiello11skiego na Wydziale Filo
logicznym i Akademii Muzycznej w Krakowie na W~1dz i a l e 

\Xloblnvm. Doskona lił s i ę pod kierunkiem prof. Pawia Li
siej.ma w Weimarze. Karierę artystyezn ~1 rozpoczął jako 
picrn·sz)• baryton - soli sta Opery w ivleiningen ( I 979-
1984 ), nasn;pnie był solistą w Operze Krakowskiej, a od 
1995 jest pierwszym barytonem w Tea trze Wielkim w Po
znaniu. Wielokrotnie występował na scenic Opery Narodo
wej w Warszawie, z którą w 1994 wzią ł udział w rournće do 
Francji , Niemiec, Wioch i Szwajcarii . Z Operą Poznarisb1 
występowaJ m. in. w Danse Theater i Royal Theatcr w Ha
dze, w Concertgebouw w Amsterdamie, Congrces Palais 
w Paryżu . Ś pi ewał gościnnie na licznych scenach świa ta, 111. 

m. w Luksemburgu, :\umburgu, Berlinie, 1-frilhronn, Ostendzie, Carcasonne, wic
krotnic - na Mi~·d zynarodowym Festiwalu w Xanten. W 1995 wzi ą ł udz i a ł w ga

lowym koncercie Metropo li tan Opera w Me lbourne Concert Hall , w 1997 - w no
ej produkcji Stmsm cgo dworu w Shea's Performing Art's Center w Buffalo, 

w 1998 dał recital w Casino Thcatrc w Lille, a w 1999 kreowa ł ro l ę Skarpiowa 
w świa towej premieu.e opery Ca/ina M. Landowsky'ego w Te::urzc Wielkim w Po
znaniu. \X zi ą l udzia ł w tegorocznej super produkcji Carmina bumna w Hali Lucio
~. Ul'Zestni czył w nagraniach płyty i wideo opery Nabucco oraz opery Trubadur. 

ROBERT UIATOWSKI - has 
Ur. w 1968 . Abso lwent PSM I i II st. im. S. Moniuszki w Ło

dzi w kl::isie organów. \XI 1994 uko 11cz.y ł z wyróżnie niem 

łódzką Akademi e; Muzyczn<1 na Wycl 7.iale Wokalno-Aktor
skim (jako bas-cantante ). Półfinali s ta szeregu ko nkursów 
wokalnych, m. in . Bclvedere w Wiedniu, im. Ady Sari w No
wym S,1ezu, im. Adama Didura w Bytomiu. \XI latach 1993-
97 so lista Warszawskiej Opery Kameralnej, w której wyko
na ł wicie p<1rtii operowych i oratoryjnych w Polsce, a także 
w Niemczech, Holandii. Austrii, Hiszpan ii, Belgi i i Francji. 
Od 1995 wspó ł p racuje z Teatrem Wielkim w Łodz i . cl 
1999 jest także pedagogiem w PSM im. S. Moni uszki w Ło

dzi i na Uniwersytecie Łódzkim w Kated rze Edukacji Arty
stycznej. 

Towarzystwo Inwestycyjne 

50-136 Wrocław, ul. Wita Stwosza 15 

tel. (071) 7817890, fax (071) 343 42 89 
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PZU SA - nie szukaj dalej ... 
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ANDRZEJ WlTI.EWSKI - bary..:..:ro:.c..:n _____ _ 
Wychowanek Pozna11skiej Szkoły hóralnej .,Polskie Slowi
ki '' .Jerzego Kurczewskiego, a następn i e absolwent Akade
mii Muzycznej w Poznaniu, gdzie studiował pod kierun
kiem prof. Antoniny Kaweckiej. Na scenie operowej de
biutował w październiku 1996 p:irtią Malaresty w Don P:1-

sąuale na scenie Opery Wrocławskiej. Od rej pory wystę
puje tu w barytonowych i basowych partiach operowych , 
np. jako Figaro w \Xlesclu Figara, Angclorii w Tosce, Papa
gcno w Czarodziejskim flecie. Dał sic; poznać również. jako 
interpretator muzyki kameralnej, 111. in. na festiwalach „Po
znańska Wiosna Muzyczna", Międzynarodowy Śląski Festi
wal ,. Porozumienie". Występował za gra nicą: we Francji , 
Holandji, w Niemczech i we Włoszech. 

RADOSłA W ŻUKOWSKI - bas 
Ukorkzył studia w Akademii Muzycznej im. K. Lipiriskic
go we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Ireny Gałuszko. 
Jest laureatem pierwszych nagród na konkursach wokal
nych: A. Didura w Bytomiu, P. Czajkowskiego w Moskwie, 
F. Vinas w Barcelonie, „Voci Vcrdiane" w Bussero. Wystę
pował w wiciu teatrach operowych, jak Tcatro San Carlos 
w Lizbonie, Gran Teatre dcl Liccu w Barcelonie, Gran Tc
atre w Genewie, Teatro de la Maestranza w Sewilli, Narod
ne Divadlo w Pradze, Opera Wiler\ska, a także koncerto
wa! w filharmoniach - m. in. Sallc Pleyel w Paryżu , Kon
gresshaus w Zurychu, Filharmonii Jerozolimskiej, Bcetho
venhalle w Bonn, Filharmonii Moskiewskiej, Bcrli11skiej, 
Monachijskiej, MDR w Lipsku, SFB w Berlinie, Filharmonii Narodowe j w War 
wie. Wykonuje równie muzyk<; oraro ryjn<J, takich kompozytoró"v jak Beethoven 
Ha)1dn, Mahler, Dworzak, J\i\cnd elssohn. W szczegó ln ości zaś jest odtwdrat 
wszystkich dzieł oratoryjny·ch Krzysztofa Pendereckiego pod jego batuq. Posiada 
równ ież nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe. 



Moniuszko dyrygu1ący orkiestrą Teatru Wielkiego w Warszawie, 1849 r. 

4 czerwca 2002 roku mija 1.30 lat od śmierci Stanisława Moniuszki. Ta roczni
ca skłania, by sięgnąc' wspomnieniem do uroczystości pogrzebowych po śmierci 
twórcy Strasznego dworu. 

80 tysięcy ludzi, jak szacowano, wzięło udział w ostatnie)· drodze wielkieuo 
, b 

kompozytora - z warszawskiego Kościoła Swiętego Krzyża na Cmentarz Pow,1z-
kowski. Uroczystości pogrzebowe trwały ponad cztery godziny. Stały się wielką 
manifestacją narodow,1, podobmi do tych, które dziesięć lat wcześniej poprzedzi
łyvatriotyczny zryw, zakor1czonego klęsk.i Powstania Styczniowego. 

Jak wówczas, na ulice \Varszawy v.ryległy tłumy mieszkar1ców: wszystkie war
f\v}' stany i klasy, by oddać h ołd pamięci wielkiemu t\vÓrcy, wyrazicielowi ducha 

narodu - remu, który w okresie popowstaniowej żaloby k~ił bÓI, pociesza!, krze
pił. 

Już od godziny dziewiątej prawie rano - relacjonowały ówczesne „Kłosy" - ko
ściół Świętokrzyski, w którym spoczywały do\tojne zwłoki zmarłego muz.yk~-poety, 
za'ząl się wypełniać. O godz. 11 rozporn;:ło się ż.ałobne nabożer1st\vo („.) Tysiące 
ludu 11;1pełniło Krakowskie Przedmieście. O godz .. pół do piervvszej ruszył pochód 

żałobny. Na czele postępowaly sierot)' i starcy Towarzystwa Dobroczynnego, kr& 
rego członkiem był zmarły, dalej szli uczniowie szkół publicznvch z wicriccm lrn1a
tów, po nich uczniowie i uczennice lnstvtutu 1\'luz)'Czncgo, poprzedzani przez 
członków Rady Zarz<1 dzającej i profesorów Instytutu .. Za tymi szła orkiestra lignic
ka pod dyr. Bilscgo, wykonuj,1c A!farsz żałobny Chopina w układzie na instrumen· 
ty dęte. 

Następnie postq1owali członkowie Towarzyst\.va Muzvcznego, a dyrektor tego 
TowarzySt\va na aksamitnej poduszce niósł okazały wieniec z wstęgami i odpc)
wiednim napisem; artyści i artystki obu teatrÓ\V warsrnwskich; tu niesiony bYI od
dzielnie wieniec od artystów-malarzy i rzeźbiarzy z wsrrnami i mpisami. . . 

Postępująca za nimi orkiestra i arryści operv wykonywali pod dyrekcją Miin 
heimcra marsza umyślnie na ten obchód przez dyryguj<1cego ułożonego z motyw 
opery Halka „Gdyby r:rnnyrn słonkiem", i marsza ut\voru Nideckiego. 

Poza artystami teatru szli członkowie i urzędnicy Dyrekcji Teatrów; dalej postę
powało w licznym orszaku duchowicrist\vo (.„) 

Na ramionach wielbicieli talentu mistrza unosiła się trumna ze zwłokami śp. 
Moniuszki, okryta równianką Ż)'\\":'ch kwiatów i wier1cem z lauru i d\bowych liści. 

Poza trumną postę powała rodzina nieboszczyka, prezes Dyr. Teatrów i Tow. 
Muzycznych, prezes Rady Nadzo rczej Konserwatorium Muzycznego, dygnitarze 
władz i nieprzeliczony orszak osób wszystkich stanów." 

Nagla śmierć kompozytora 4 czerwca 1872 roku bY!a dla wszvstkich olbrzv· 
mim zaskoczeniem i prawdziwym szokiem. Jeszcze pop;zcdniego d.nia spotkał się 
ze studentami Instytutu. \Vi cczorcm, choć akurat ni e dyTygował, zajrza ł jak zwykle 
do open:. 



Rankiem dnia ś mierci - pisala J\faria Kalcrgis-Muchanowa w li ście do córki -
yt w kościel e, potem w teatrze po pieniądze i w Instytucie. Na dole na schodach 
hwycil go zawrót glow\' i potworny hól w piersiach . Żona z trudem wprowadzila 

go na górę, postawiono mu batiki, a czn.: rcch lekarzy spicralo sic; nad konicczno
cią puszczenia krwi (. .. ). Poczul si<;: lepiej i poprosi!, ahy go umieszczono w łóżku 

y. salonie (który przeszcdl o wlasnych silach), ponieważ w jego pokoju było dusz
• Potem, gdy poczul si <;: l że j, powieclzial, że chce usnąL' poczytawszy nieco. \Xlziął 

iywot św. Stanislawa, swego patrona, poJl ożyl rękę pod głowę, mówiąc ,Jak da-
n e się czuje;", westchną! dwukrotnie i rak umarl, bez agonii i bez walki . Gdy wie

em wcszlam do tego domu strapionego, uśmiechał si<;: pomiędzy kwiatami jak 
owi ck, który slodko marzy podczas snu." 

Życic Sranislawa ,\foniuszki przebiegalo pr~1cowicie i bez wielkich wstrZ<lSÓ\1-. 
Urodzony 5 maja 1819 roku w Ubiciu na Bialorusi, nieopodal Mi1i ska, w ro

dzime 7jemiańskiej o dlugich i bogatych tradycjach. Ojciec, Czeslaw Moniuszko, 
herbu Krzyvvda, byl oficerem n::ipoleo1iskim . Nic ukoriczyl szkół, ale wykazywał za
intcrcsowani::i artvstycznc. Rysowal, układa! rymy. Stryjowie natomiast, zwłaszcza 

j tarsi, Ignacy i Dominik, również uczestnicy kampanii napoleoński e j , byli ludź

.-.....~.- mi bardzo wykształconymi i o szerokich horyzontach. Matka, Elżbieta , z domu 
Madfarska, której dziad byl w<;gierskim Orm ianinem, od dwóch pokolcri związa

na była z majątki em Drohobyle w powiecie nowogródzkim. Jej dziad i ojciec za rzą

dzali manufaktur<1 p::isów sluckich u książqt B,.adzi\villów. Dzieciristwo Sranislawa 
upłynęło ,.s ielsko i anielsko". Jako jedynak, otoczony był truskliw<1 milośei<1 rodzi

picką wykształco n~'ch stryjów. 

W domu Moniuszków w Ubiel u kultywowało się tradycyjne szlacheckie enat 
1 zwyczaje, wpajano głębokie p rzywiązanie do wiary i religi i, szacunek i miłość do 
narodowej historii. Śpiewalo się Śpiewy histo1yczne Niemcewicza, z muzyką Kur
pińskiego, Szymanowskiej, Les,s la. Podobno Stanislaw znal je na pamięć. 

Muzyczne zdolności chłopca pierwsza dostrzegła i rozwijała matka, która gra

ła na klawikordzie i ś piewala . Później - jak okreś li! Jachimccki w swe j biografii 
kompozytora - „dorzucił swoje trzy grosze mi1iski muzykus Piotr Kara fa-Korbut, 
prowincjonalny dlawiduda" . Przez trzy lata pobytu rodziny w \Varszawic ( 1827-
1830) ośmioletni Staś pohieral naukę u Augusta Freyera, wirtuoza organów i kom
pozytora. (Dużo później zostal jego n ::is n;pcą na stanowisku profeso ra harmonii 
w Instytucie Muzycznym ). 

Dość śmialą na ówczesne czasy należy uznać decyzję, by syn szlachcica obrał 
zawód muzyka. :t\ie mniej wymownym świ::idecrwem otwartej postawy rodziców 
był szacunek dla „głosu serca" jedynaka i akceptacja malżeństwa syna z Aleks::inclq 
Mullerówną, córką zacnych, acz nie posiadających herbu mieszczan wileńskich. 
Lecz to właśnie z trzeźwego mieszczariskiego poczucia realizmu plynęla rada - i 
runek dla przyszlcgo zi<;:cia - by \vykształcenie muzyczne doprowadzić do końca. 

Moniuszko na trzy lata ( 1837- 1840) wyjechał do Berlina, by studiować harmoni~. 
kontrapunkt i kompozyc j ę u Karo la Fryderyka Rungcnh::igcna, dyrektora Singaka
demie. 
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Moniuszko z żoną, rys. ojciec kompozytora Czesfaw Moniuszko 



Zaraz po powrocie srnn~1I na ślubnym kobiercu z ukochaną kobietą, dając 
przez wszysrkie następn e lara dowody nigdy nic słabnącej, prawdziwie romanrycz
ncj miłości. 1v!alże1istwo bylo szczęśliwe , rodzina się powiększala, dorabiając się 
dziesięciorga dzieci - z których cłochowalo si<; ośmioro. Praca - najpierw organi
ty. prywatnego nauczyciela muzyki, dvrygenta orkiestry teatralnej w Wilnie, po

tem (od 1859 r.) dyrektora Opery \Varszawskiej i profesora Instytutu Muzycznego 
- Oraz nieustanna nvórczość kompozytorska, a także dzialalność dobroczynna 
1 społeczna wypelniały życie Moniuszce niend bez reszty. Przerywaly ją tylko nic
"czne podróże: do Petersburga, Moskwy, Lwowa, Krakowa, Pragi, Drezna, Berii

dwukrotnie do Paryża. Komrozytor zyskiwal popularność slaw<; i szacunek 
ród rodaków. 

O Stanislawie Moniuszce zwyklo się mówić: twórca polskiej opery narodowej, 
autor Śpiewników domowych, kompozytor oddany slużbie narodowi. 

Jakim był czlowiekiem i artystą? O czym marzvł? Czy marzył? 
Utrwalony jest wizerunek czlowieka zapracowanego i zatroskanego o swoja 

liczną rodzin<; - z dziesi ęciorgiem dzieci (z których dochowało się ośmioro) i licz
bą domowników (w warszawskim mieszkaniu) dochodzącą do osiemnastu. Z jego 
własnych listów do żony, do rodzinv, przyjaciół oraz z relacji współczesnych wyła

nia się obraz człowieka pogodnego, łagodnego i dobrodusznego, a zarazem po
ważnego i obowiqzkmwgo, gł<;boko religijnego i z wysokim poczuciem społcC?.
nych powinności. 

Zdaje się, że zawsze prowadzi! uregulowany tryb życia. Znany jest, potwier
dzony z różnych relacji, tradycyjny porządek jego dnia w okresie warszawskim, gdy 
piastował stanowisko dyrektora Opery Warswwskiej i profesora Instytutu Muzycz

nego. 
„Mój ojciec - opowiada! najsrarszy syn kompozytora - wstawal bardzo rano, 

o piąrej, i wychodzi I do kościoła na pi erwszą mszę Ś\\·i<;tą, pryrnari<; ( ... ) Po 111szv 
robił dłuższy spacer, zwykle do rogatek i za rogatki, i zwykle wtedy komponowal, 
a przynajmniej tworzy! pierwsze ro111ysły. Wracając do domu natych111iast zapisy
wał obie m 'lodie i motywy, i tak pomięd zy fortepianem a biurkiem spędza! czas 
do obiadu( ... ) Po obiedzie zaraz szecll na drzemkę. Bl'.z tej obejść się nie był w sta
nie. I nic to dziwnego, skoro \~·stawa! jeden z najpierwszvch w mieści e , a kładł si<; 
późno, bo po teatrze ( ... ) Drzemka byla zawsze solidna, nieraz dwugodzinna". 
„Re zta dnia - doda1c pierwszy biograf i przyjaciel kompozytora, Walicki - przery
wana była bezustannie rozmaitymi interesami, lcką1mi i innymi obowiązkami. 
Wszakże każdą ch\·vilkę swobodną poświ ęca! pracy, która nadzwyczaj była różno
stronną, bo oprócz kompozycji fr1gl e s i ę ks~tałcił i bardzo wicie czytvwał; zna1ąc 

dobrze oprócz rodzimego jt;zyka: łaci11ski, francuski, ni emiecki i rosyjski ( ... ) Kie
dy wy ·bodzil z domu do teatru dla dvrygowania wbsmi opeq, wtedy s ię zamkną w-

szy w S\.vym gabinecie, kl<;kał przed wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramski ;j. 
i opiece Jej się polecał". A inny przyjaciel, Bonifacy Dziadulewicz, uzupełniał: "Nic 
wyszedł z domu, dopóki nie wsuną! glowy przez drzwi do pokoju, w któ rym B:t
bunia (Maria z Zakrzewskich Mtillcrowa, matka żony Moniuszki) siedziala. Wsu
nięcie głowy oznaczało prośb<; o błogosławie1istwo na drogę. Gdy ju ż Babunia 
krzy:ż.yk uczynila, zadowolony znika!". 

Nie był Moniuszko wolny od drobnych, codziennych przyjemnostek - jak 
smaczne jedzenie, dobre cygaro czy owa poobiednia drzemka. A zdolny też bd do 
niewinnych krotochwil i facecji - przykładem żartobliwy list z Paryża do córki, z.a
bawnic przetykany fonetyczną polsk~1 pisowni~1 słów francuskich, czy kartka do Jó
zefa Wieniawskiego, z liścikiem w formi e operowego recvtatywu. 
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.Muzyczny· list Moniuszki do Józefa Wieniawskiego. 

A jednak pod tą banalnie i wcale nic „artystycznie" rvsuj <1cą sit; powłok.l i pod 
szarą codziennością, kryła się natura niew<1tpliwie niczwykla - marzvcielska, po
etyczna, liryczna i nawet wizjonerska, oraz rodzily się pomysły fontasrycmc i nie
pospolite. 

Świadcz)' o tym - twórczość muzyczna i muzyczno-dramatyczna Moniuszki. 
Z caL1 pewnością w swych dziełach Moniuszko śnił, marzy! i roztacza! wizje, ktli
rych bogactwo, rozmaitość i skala S<J w stanie zaskoczyć i poruszyć do dziś. 

Odnosi si<; to do pi eśni - imponujących już samą li czbą sięgająq trzech setek, 
barwną różnorodności<] te1rn1tÓ\V, mnogości <1 form. Oczywiście - do oper, pnyno
sz<1cych gorowe obrazy, o niezrównanej piękn ości i niejednokrotnie o wielkii:j sile 
dramatycznego wyrazu. 



STRASZNY DWÓR -

Niewątpliwie wśród dzid Moniuszki na czoło wysuwa się Straszny clwór, któ
ry jaśnieje blaskiem świetności muzycznej i jako apoteoza sraropolszczywy - histo
rii, tradycji, ob~naju. \'i/ rym sensie opera ta posiada atrybuty arcydzieła i nazna
czona jest wizjonerskim blyskiem geniuszu. 

U jej podstaw legł talent kompozytora, ale na sam pomysł dzieła i jego kształt 
muzyczno-dramatyczny złożyło się znacznie wic;cej: wiedza i gromadzone umiejęt
ości Moniuszki, jego osobiste doświadczenie i tradycja, w jakiej się wychował 

rósł, a takżl'. zewnętrzne okoliczności, które stworzeniu tej opery dały ostatccz
R}" impuls. 

Intencja dzieła bL1kala się zapewne w wyobraźni kompozytora dużo wcześniej, 
?.anim przyszła bezpośrednia podnieta. 

Materiał na libretto znalazł sam kompozytor, vv powiastce Kazimierza Włady
sława Wójcickiego, drukowanej w zbiorze Srare gawędy i obrazy p.r. Straszny 
dwór. Gawęda dwurzan w baszcie n1d brnm;1. Była zbyt vvątła treściowo i drama
turgicznie. Toteż librecista Moniuszki, Jan Chęci1iski, rozbudował ją dla potrzeb 
czteroaktowej opery, zmodyfikował, zwiększył liczbę bohaterów. Choć i tak nie 

udało mu się, zwłaszcza 

w ostatnim akcie, umie
Jętnie rozłożyć kulmina
cji. Moniuszko sam pod
sumował ów rv akt libret
ta: „wlecze się do wiado
mego wszystkim rozwią

zania". Zmysl dramatycz
ny kompozytora okazał 

się jednak na tyle silny, 
a jego muzyczna inwencja 
- tak bujna i ożywcza, że 
owe słabości pokryła i wy
pełniła. Dzieło tchnie wi
gorem, wzrusza i zachwy
ca. Aluzje do heroicznej 
rycerskiej przeszłości, 

krzepiące obrazy swoj
skiej tradycji, duch naro
dowy i czyste uczucie -
a wszystko w nastroju po
godnym, z licznymi ak
centami komiezn)'mi -
premierowa publiczność 

warszawska w 1865 roku przyjęła z entuzjazmem. Kolejne spektakle przeradzał 
się w manifestacje polityczne. Po trzech przedstawieniach carska cenzura zdjęła 
Straszny dwór ze sceny. Kompozytor za życia swego dzida już nie ujrzal. Wznowio
ne po jego śmierci - przez lata podlegało u.:nzorskim interwencjom. 

Srraszny dwór zajmuje w polskiej kulturze miejsce szczególne - analogiczne do 
Pana Tadeusza. Spełnił zresztą bardzo podobn~1 rolę historycrną. Tak jak epopeja 
Adama Mickiewicza - po Powstaniu Listopadowym - pozwalała kolejnym pokole
niom emigrantów doznawać „cudu powrotu na Ojczyzny !ono", tak opera Mo
niuszki - koiła i krzepiła społeczeństwo polskie w kraju, pogr~1żone w żałobie po 
Powstaniu Styczniowym. 

Dzieło to, jak ż.adnc inne, ukazuje staropolskie i sarmackie tracl)„Cje w szerokiej 
i właściwie ponadhistorycznej panoramie. Rzecz dzieje si<;· na poczqtku XVlll lub 
pod koniec XVII wicku. Lecz to tylko pretekst, by wiarygodnie ukazać polskich rr
cerzy pancernych, utrudzonvch zmaganiami w obronie Ojczyzny, zapewne skutcc~
nej, a może nawet po jakiejś Z\vycięskicj kampanii. 

Choć wojna stanowiła element stale obecny w tej tradycji, to jej najw·laś 
szym ucieleśnieniem i miejscem - był d w ó r. Staropolski dwór - to siedzib 
o określonym kształcie architektonicznym. To szlachecki dworek, magnacki pałac 
lub zamczysko. Ale to także, a może przede wszystkim - jego mieszkańcy, barwn 
typy ludzkie i określona struktura społeczna: od „pana" - gospodarza, piastujące
go zwykle jakieś zaszczytne honorowe stanowiska, poprzez licznych domowników 
krewniaków, rezydentów, po służbę, parobków i należ<1q do dworu wieś. 

Do takich honorowych stanowisk i tytułów należą: m i e c z n i k - w da j 
Polsce urzędnik noszący miecz monarszy, od XVI wicku urząd tytularny koronn 
litewski, wojewódzki, ziemski bądź powiatowy: oraz c z c ś n i k - dawny uttęd
nik dworski mający pieczę nad jadlcm i piwnicami królewskimi, także litewski 
i ziemski, w konsrytucji z 1768 r. zajmujący miejsce po podstolim a przed łowczym. 

I wreszcie - całe obyczajowo-rodzajowe tło, tradycyjne staropolskie zwyGaje, 
zabawy. To \vszystko ukazane jest w operze Moniuszki w sposób niezwykle bo 
ty, barwny i reprezentatywny. Dziewczęta przy kominku zajęte wvszywanicm k 
ścielnych ornat, wigilijno-noworoczne wróżby, namiętne spory m~·śliwych po po
lowaniu, kulig i karnawałowe ta1ice - to sceny t\vorZ<JCC jedyny w swoim rodzaju. 
niepowtarzalny nastrój i obrazy o niezwyklej dynamice. 

A oprócz tego i na owym barwnym obyczajowym tle kompozytor kreśli \\}Ta

ziste postaci bohaterów, głosi przyświccaj<JCC im ideały, daje wzory postaw, opro
mieniając wszystko muzyb1 pcłm1 wigoru i niezapomnianego uroku. 

Dzisiaj - w bezprccedensmvych warunkach wrocławskiej Hali Ludowej, na ol
brzymiej przestrzeni scenicznej, przy niemal nieograniczonych możliwościach 
technicznych - arcydzieło Moniuszki prezentowane jest ze wszystkimi jego jawny
mi i ukrytymi walorami, a cały ów barwny sztafaż historyczny, patriotyczny i oby
czajowy - otrzvmuje kształt i postać, na jakie nie może sobie pozwolić żaden tta
dycyjny teatr operowy. 



Akcja rozgrywa są· pod koniec )(\!Jl lub na pocz;.1tku XVIII wieku. 

Fragment obrazu Wojciecha Kossaka 

Akt I. 
Odsłona 1 (prolog) 
Dwaj bracia, Stefan i Zbigniew, powracaj<] do domu po zwycięskiej wyprawie wo
jenne, żegnaj<] się ze swymi towarzyszami z pancernej chorągwi i składają „kawa
lerskie śluby"- postanawiaj<] nic żenić si ę , aby w razie nowej potrzeby każdej chwi
li byt' w gotowości na wezwanie Ojczyzny. 

Odsłona 2. 
Młodzi powracają pod dach rodzinny, radośnie witani przez domowników (tercet 
Cichy domku modrzewiowy). Raz jeszcze wznawiają swe „kawalerskie śluby''. Lecz 
oto przyby'Na do nich stryjenka - Cześnikowa, która zamyśla swatać ich z dwiema 
protegowanymi przez siebie panienkami (arietta Z tej strony Powi;'/a). Usłyszaw
szy zaś, że młodzierky niebawem wybi erają się w odwiedziny do starego przyjacie
la ich rodzica, Miecznika z Kalinowa, niepokoi się nic na żarty. Wszak Miecznik 
ma dwie piękne córki! Nuż się młodzi pokochają i z matrymonialnych projektów 
Cześnikowej nic nie wyjdzie? Usiłuje więc odwieść ich od zamiaru ;podróży, mó
wiąc, iż dwór \V Kalinowie jest przeklęt)' i kto- tam jedzie - zginąć może. Młodzi ry
cerze jednak ze śmiechem przyjmują jej słowa i ruszajq w drogi;. 

Akt Il. 

Sielską atmosferę starego szlacheckiego dworu w Kalinowie maluje pełen wdzięku 
chór zebranych przy kominku dziewcząt (Spod igiełek kwiaty rosm7). Jest właści
wie wigilia Nowego Roku - najodpowiedniejsza pora do wróżb. Dziewczęta przy
gotowują niezbędne akcesoria, zaś jedna z córek Miecznika, Jadwiga, w pełnej li
ryzmu dumce (Biegnie słuchać w lasy, knieje) daje wyraz swym dziewczęcym ma
rzeniom. Leje się wosk, zarysowują się kształty jakichś przyłbic i szyszaków, dioł 
palestrant Damazy, sfrancuziały elegant ubiegający się o rękę jednej z mieczni 
wien, skłonny byłby widzieć ram frak lub perukę. Na nic jednak konkury Damaze
go, bo oto Miecznik oświadcza mu jasno, jakich mężów pragnie dla S\\ych córek; 
charakteryzując przyszłych zięciów, kreśli Miecznik ideaJny obraz Polaka-obywate
la, rycerza i patrioty (aria-polonez Kto z mych dziewek, serce której). Przybywa 
Cześnikowa, która w obawie, by w młodych sercach zbyt rychło nic zbudziły 
uczucia. Oczernia bratanków, twierdząc, że są oni nader trwożliwi i zabobonni -
„istne dwie niewiasty". Lecz oto z gwarem i hałasem powraca z polowania myśli 

ska drużyna, której uczestnicy, a zwlaszcza stary klucznik Skołuba, spierają 1~ za. 
wzięcie o to, czyj celny strzał powalił potężnego odyńca. Okazuje się, że ugodzili 
go tak trafnie dwaj młodzi szlachcice, którzy jadąc bryb1 w stronę Kalinowa, wpa
dli przypadkiem na teren polowania. To Stefan i Zbigniew; oni też po chwili, wraz 
z nieodstępnym Maciejem, zjawiają się we dworze Miecznika, serdecznie przezeń 
witani. Hanna i Jadwiga, usłyszawszy, co mówi o obu młodziericach Cz "Śniko 
postanawiaj<] niewinnie zadrwić z gości i nastraszyć ich nocą, udając duchy praba
bek .. By ośmieszyć prawdopodobnych rywali, na podobny pomysł wpadł i Dama
zy; sekunduje mu Skołuba. Któremu nie w smak poszło, iż młodzieńc)' uprzedzili 
go w strzale do dzika. 



Akt III. 

Gościom przvgotowano nocleg w wieży zamkowej. Skoluba sugestywnie opisu1e 
I kliwemu Maciejowi niesamowite zjawiska, jakie tu się rzekomo nocą wydarzają 
aria Ten zegar stary). Istotnie, wnet ro wyjściu Skoluby wiszące na ścianie portre-

ty prababck Miecz.nika zaczynają się poruszać, za jednym bowiem ukryła się Han
na - za drugim Jadwiga. Przerażo ny Maciej zryw·a się do ucieczki; Stefan i Zbi
gniew, którym przygotowano nocleg w s<1sicdnicj komnacie, śmieją si<; z jego za
bobonnych obaw; w ko1icu Zbigniew zabiera Macieja do swego pokoju, a Stefan 
pozostaje w narożne) k mnacic z zegarem i portretami. Słodkie marzenia opano
wują jego dusz';' i spędzają sen z powiek. i\i1arzą mu się błękitne oczy Hanny, z ko
lc:i znów melodia starego kuranta, którego mechanizm uruchomi! ukryty w zega
rze Damazy, zwraca mvśl Stefana ku nieżyjącemu już ojcu i matce (aria Cisza do
koła ). 

Pojawia się Zbigniew, którego też sen się nie ima, i on bowiem zdążył już zakochać 
się w Jadwidze. Daremnie obaj bracia nawzajem przypominają sobie swoje ,.kawa
lerskie śluby", nic wieclz.1c, że przys luchuj~1 się im skryte za obrazami obie panny 
(kwartet Ni bole.~'ci, ni rozkoszy). Po chwili jednak spostrzegaj<1 jakiś ruch za obra
zami na galerii i na pół źli, na pól rozbawieni wybiegaj<] na poswkiwanie sprawców 
tych figlów, na straży zaś w komnacie zostawiaj<] Macieja. Starowina zapada 
drzemkę, a Damazy uznaje rę chwilę za najodpowiedniejszą, aby po cichu wy

mknęć się z zegara. Jednak Maciej budzi się i, dz\voniąc wpra\\'dzie zębami ze stra
chu. przylapuje nocnego gościa. Stefan i Zbigniew powracają i rrzckonani, że Da
mazy chcial z nich zadrwić, żądają od niego satysfakcji. Aby ocalić swą skórę, Da

azy opowiada, że skorzystał z obecności młodych rycerzy, aby zbadać prawclzi
oś legendy gloszącej, że na kalinowskim dworze ciąży kląrwa za popełnione 

w nim niegdyś haniebne czyny, czego jakoby dowodem ma być nazwa „strasznv 
dwór". \Xlybieg Damazego udaje się podwójnie, gd)r.i. Stefan i Zbigniew, usłyszaw
szy jego opowieść, nic tylko zapominaj;] o ukaraniu go, ale post.111awiai<1 natych-
miast opuścić dwór Miecznika. ~ 

AktN. 

Bracia oznajmiają o swym postanowieniu wyjazdu, nic chq jednak rodal' powo
dów rej nagiej decyzji . Zirytowany Miecznik zaczrna jui podejrzewa(' ich o tcho
rzosrwo, czym oburzony Maciej rowrarza mu opowiadanie D~unazegu„ Postana
wia więc i\iliecznik sam opowiedzieć mlodzicricom prawd ę o „strasznym dworz ". 
Przeszkadza mu jednak nadjeżdżający z szumem i wrzaw~] kulig, w którym też od
najduje się przebran)' Damazy. Pytany surowo przez .\iliecznika, czemu ośmil· lil się 

rzucić kalumnię na jego dom, wykręca się jak może , t"lvierdząc, że kierowab nim 
miłośćcło jednej z córek Miecznika - tu jednak groźna postawa Stefana 1 Zbignie
wa nie pozwala mu wvm i cnić imienia Hanny lub Jadwigi. W korirn, ośmieszon) 
musi uchodzić, a Miecznik opowiada historię swojego pradziada, który miał dzil"
więć córek rak pięknych, że każdy zajeżdżaj~1cy do Kalinowa mlodzicniec z miejsca 
oświadczał się o rękę które jś z nich, a wówczas zazdrosne marki podrasraj;1cych pa
nien z sąsiednich majątków nazwały KalinÓ\v „strasznym dworem". Teraz wi ' 1; 

Stefan i Zbigniew przepraszają Miecznika za swe podejrzenia i prosz<], ab) chciał 
uznać ich za zięciów, a wzruszon)' Miecznik hłogoslawi zakochane pary. 

[Wg Przewodnika opero\H'f'J! J . Ka1iski cgo, Kraków 
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Alfred Wierusz-Ko1valski. „Litewska sanna " 
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