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To fakt szczególny i moment niezwykle wzrusza
jący ~ dla artystów i dla publiczności . Oto znów we wła
snym teatrze, na normalnej scenie, z kanałem dla orkie
stry i na operowej widowni - po ośmioletniej , najdłuższej 
w historii tego teatru przerwie. Powracamy do miejsca, które 
jest nie tylko piękną architekturą. To nie tylko mury, ściany, 
wystrój i wyposażenie To swoisty „żywy organizm" - który 
w jakiś szczególny sposób „oddycha", na nas „spogląda", coś 
nam „mówi" i „przypomina", wchodzi z nami w szczególne 
relacje. To Pamięć i Historia. Pamięć twarzy- Halki , Fausta, 
Gisel\e i tylu innych bohaterów oper i baletów oraz występują
cych tu artystów - śpiewaków, tancerzy, dyrygentów, ale też 
- twarzy widzów, pań bileterek, szatniarek, kwiaciarek, oraz 
pamięć przeżywanych tu chwil wzruszeń i uniesień, zachwy
tów i rozczarowań . To historia zdarzeń wielkich i ważnych , 
premier i prawykonań , artystycznych kreacji, sukcesów 
i porażek, historia wrocławskiej sceny operowej oraz istotny 
wycinek dziejów wrocławskiej i polskiej kultury. Nie przy
padkiem więc na tę szczególną chwilę powrotu do własnej 
siedziby, na inaugurację sezonu, a zwłaszcza na Jubileusz 
60-lecia Opery Wrocławskiej - sięga się po Halkę Stani
sława Moniuszki, dzieło , które posiada szczególne znacze
nie w polskiej literaturze operowej i w historii tego teatru. 
Ale powrót do pięknie odnowionego, zmodernizowanego 
i nowocześnie wyposażonego teatru - to także otwarta 
karta Przyszłości. To oczekiwania, nadzieje, marzenia, 
a zapewne też - wyzwania, obawy i niepokoje. Dzisiejszy 
spektakl Halki - inny niż wszystkie dotychczasowe - chce 
być także pierwszą próbą odpowiedzi i zmierzenia się 

z tymi wyzwaniami. 
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Prawie nie pamiętamy już poprzedniej premiery w tym te
atrze (była to Carmen, w maju 1997 roku). Znacznie silniej utrwalo-
na w powszechnej świadomościi pozostaje właśnie historyczna, 
pierwsza polska Halka we Wrocławiu, z 8 września 1945 roku 
- choć wśród nas jest coraz mniej świadków tamtego wydarzenia. 
To przecież od tamtej premiery wszystko się zaczęło w powojen
nych dziejach Opery Wrocławskiej. Przyjęło się zresztą uważać ją 
za symboliczny początek polskiego życia kulturalnego na całych ów
czesnych Ziemiach Zachodnich - Ziemiach Odzyskanych. Okolicz
ności , w jakich doszło do jej realizacji i sam jej przebieg były wielo
krotnie opisywane. Przypomnijmy więc tylko pokrótce. Stanisław 

Drabik, wybitny polski tenor i reżyser operowy, człowiek niespożytej 
energii i nieugiętego charakteru, oddany sztuce operowej i wielki pa
triota, już pod koniec marca 1945 roku - gdy jeszcze broniła się 

Festung Breslau - powziął myśl o uruchomieniu polskiej opery we 
Wrocławiu i wystawieniu Halki na jej otwarcie. Z projektem zgłosił się 
w Krakowie do Bolesława Drobnera, mianowanego wtedy na przy
szłego prezydenta Wrocławia. W lipcu zjawił się we Wrocławiu, za
opatrzony w pismo Zarządu Związku Artystów Scen Polskich oraz 
z materiałami orkiestrowymi i partyturą Halki, mając już zapewnioną 
obsadę (z Franciszką Platówną na czele) i obietnicę wypożyczenia 
kostiumów (z teatrów w Krakowie i Katowicach). Tu - zastał morze 
ruin ... i ocalał,y jakimś cudem gmach Opery, w którym już 29 czerwca 
(55 dni po zakończeniu walk w mieście) odbył się koncert orkiestry, 
utworzonej (głównie z Niemców) przez innego polskiego muzyka przy
byłego z Krakowa, Stefana Syryłło, podobnie jak on owładniętego po
czuciem potrzeby wypełnian ia patriotycznych i zawodowych powinno
ści. Obaj szybko się porozumieli i nakreślili plan działania. Dyrekcję 
muzyczną objął Syry/ło, reżyserię i rolę Jonika - Drabik, baletmistrz Jan 
Fabian przygotował zespół taneczny (z niemieckimi tancerkami), 
a Maria Zabłocka - dekoracje (z materiałów znalezionych w magazy
nach teatralnych). Po długich staraniach Drabik uzyskał zezwolenie 
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władz miejskich na wystawienie Halki - ale bez pieniędzy, na 
własny kosz.t i ryzyko. Mimo to premiera odbyła się 8 września, 
powtórzona 9 i 1 O. Spektakl mzpoczął się o godz. 17 (by ludzie 
mogli wrócić do domów przed nocą). Widownia wypełniła się 
po brzegi , wielu stało w przejściach i pootwieranych drzwiach 
do foyer. Odegrano hymn narodowy i sprzed kurtyny padły zna-
ne i pamiętne słowa Stanisława Drabika: „Chcemy dotrzymać 
kroku Pionierom Kresów Zachodnich, by kiedyś nie powiedzia-
no, że polski' artysta nie zrozumiał swego zadania i nie spełnił 
swego posłannictwa wobec Ojczyzny". Po uwerturze i po kolej
nych numerach przedstawienia rozlegały się burzliwe oklaski. 
Na :koniec wybuchła owacja, która wstrząsała murami Opery. 
Wiwatowano na cześć wykonawców, były łzy wzruszenia i szlo
chy. W historycznej premierze wzięli udział: Franciszka Platówna 
- jako Halka, Maria Twardówna-Morbitzerowa - Zofia, Stanisław 
Drabik - Jontek, Antoni W61ak - Jontek, Henryk Paciejewski 
- Stolnik, Edmund Kossowski - Dziemba, Alfred Czopek - Dudarz. 
Dyrygował- Stefan Syryłło. Wieść o powstaniu Polskiej Opery we 
Wrocławiu - w zburzonym mieście, zaledwie cztery miesiące od 
zakończenia wojny - rozniosła się w kraju i dotarła za granicę. 
Wprawdzie status Opery pozostał nieustabilizowany aż do roku 
1949, ale dzięki energii i determinacji Stanisława Drabika i niewiel
kiego zespołu pozyskanych entuzjastów (przy skromnym tylko 
i doraźnym wsparciu finansowym ze strony państwa), wystawiane 
były kolejne premiery, odbywały się regularne przedstawienia. 
W spektaklach gościły gwiazdy polskiej wokalistyki: Ada Sari, Ewa 
Bandrowska-Turska, Antoni Wolak. Z czasem własny zespół wzbo
gaciła grupa utalentowanych śpiewaków: Halina Halska, Krystyna 
Jamroz, Władysław Szeptycki, Zygmunt Biliński, a wśród solistów 
baletu - Kazimiera i Zygmunt Patkowscy, Klara Kmitto, Henryk 
Tomaszewski. Przez pewien czas z Orkiestrą pracował Stanisław 
Skrowaczewski, debiutujący tu jako dyrygent. Koegzystencja Opery 
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z Orkiestrą Syryłły, a potem pod wspólną dyrekcją Kazimierza Wiłko
mirskiego, układała się harmonijnie, choć trwałą bolączką pozosta
wał nieuregulowany status. Kolejny ważny moment w historii Wro
cławskiej Opery wiązał się więc z jej upaństwowieniem - w 1949 
roku. Wtedy też oddano gmach opery do generalnego remontu , któ
ry trwał tylko pół roku (Opera występowała wówczas m.in. w Hali 
Ludowej) . Najpierw jednak Operę włączono do „kombinatu" Pań
stwowych Teatrów Dolnośląskich. Dzieliła wówczas scenę z teatrem 
dramatycznym. Pr1Zez chwilę groziło jej nawet przekształcenie 

w zespół pieśn i i tańca ... Na szczęście niebezpieczeństwo zaże
gnano. Pierwszym dyrektorem Państwowej Opery we Wrocławiu 
został Jerzy Garda, wybitny baryton światowej sławy, j,ego zastęp
cą, a wkrótce (po nagłej śmierci Gardy w 1951 roku) następcą 
- Adam Kopyciński, bardzo kompetentny dyrygent, związany 

z Operą, z przerwami, do 1977 roku (w latach 1961-1970 ponow
nie dyrektor). Rozpoczął się okres prawdziwego rozkwitu i świet
ności - w czym mieli swój udział również Jerzy Sillich (dyrektor 
w latach 1954-1957) i Kazimierz Wiłkomirski (wciąż współpracują
cy jako dyrygent i dyrektor w latach 1957-1960). Korzystnego 
wrażenia nie zmienia nawet pewna jednostronność repertuaru 
- głównie rodzimego, ale z wyraźnym ukłonem ku twórczości ro
syjskiej i radzieckiej . W 1951 r. głośna stała się prapremiera 
pierwszej po wojnie polskiej opery Bunt żaków Tadeusza Szeli
gowskiego oraz premiera zapomnianej opery Moniuszki Paria. 
(Nagroda na Festiwalu Muzyki Polskiej w Warszawie czy zdoby
cie „Proporca Przechodniego we Współzawodnictwie Międzyna
rodowym" - to znamienne dla owych czasów, acz niewątpliwe 
dowody uznania i osiągniętej pozycji Wrocławskiej Opery.) Jako 
jedna z nielicznych Opera Wrocławska wystawiła niemal cały 
dorobek sceniczny Stanisława Moniuszki . Sięgano również po 
zapomniane bądź rzadko pojawiające się na scenach opery 
polskie, jak Goplana i Janek Władysława Żeleńskiego , Maria 
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Romana Siatkowskiego, Manru Ignacego Jana Paderewskie-
go, Eros i Psyche Ludomira Różyckiego, ljola Piotra Rytla, 
dowskiej, Ryszarda Bukowskiego, Tadeusza Natansona (nieco 
póżniej). Szczególnym powodzeniem u publiczności cieszyły 
się zawsze opery włoskie, w tym zwłaszcza Verdiego (Traviata, 
Aida), Pucciniego (Tosca, Madame Butterfly, Cyganeria), Rossi
niego (Cyrulik sewilski), mając po kilka różnych inscenizacji, 
setki przedstawień, a wśród baletów - Jezioro łabędzie i Dziadek 
do orzechów Czajkowskiego, Giselle Adama, Fontanna Bach
czysaraju Asafiewa, Romeo i Julia i Kopciuszek Prokofiewa, Pan 
Twardowski Różyckiego. Ale też sięgano po dzieła rzadziej wyko
nywane, które bywały ewenementem w skali kraju, jak Zloty ko
gucik !Rimskiego-Korsakowa (1951 ), Żydówka Halevy'ego (1963). 
Liczba posiadanych pozycji w repertuarze pozwalała każdego 
dnia w miesiącu proponować widzom inny tytuł. To w tym okresie 
zaczął się kształtować stabilny trzon zespołu, który na wiele lat 
wyznacza/ obsadę wystawianych dzieł. Zaliczali się do niego, 
wśród śpiewaków - soprany: Salomea Bilińska, Maria Bosko, Ja
dwiga Czaplarska, Magdalena Dal, Ludwika Kaczkowska, Janina 
Romańska, Weronika Pelczar, Maria Tomczak, Halina Słoniowska, 
Danuta Paziukówna, mezzosoprany: Krystyna Jamroz, Janina 
Kozoń, Halina Szczegłowska, Wanda Szczepanik, Urszula Wal
czak, tenory: Adam Dachtera, Józef Widera, Władysław Szeptycki, 
Ludwik Mika, Janusz Zipser, barytony: Bernard Nowacki i, Tadeusz 
Prochowski, basy: Zygmunt Biliński, Piotr lkowski, Aleksander 
Majewski, Antoni Szczurowski, Janusz iemnicki, Antoni Bogucki; 
w balecie - primabaleriny: Klara Kmitto, Ruta Syldorf, Barbara 
Goślińska, tancerze: Maksymilian Mróz, Henryk Sawicki, Waldemar 
Karst, Bronisław Kropidłowski. Dołączyli nowi, młodzi dyrygenci: Jan 
Marynowski, Zygmunt Hassa, Oldrich Pipek, Andrzej Jurkiewicz. 
Wielokrotnie mieli okazję przejawić swój talent reżyserski, związani 
z Operą etatowo: Jan Popiel, Zygmunt Biliński, a zwłaszcza -wybitna 
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indywidualność i znakomity fachowiec Lia Rotbaum. Pewną 
cezurę stanowił rok 1970, gdy dyrekcję objął Bolesław Jankow-
ski (1971-1974). Zaczęła się w1edy w zespole Opery wymiana 
pokoleniowa. Debiutowały wówczas - śpiewaczki: Maria Łuka-
sik, Agata Młynarska , nieco później - Krystyna Tyburowska, Jo
lanta Żmurko, Ewa Godlewska, Mieczysław Milun, we wrocław
skim balecie - Maria Kijak, Beata Starczewska, Franciszek 
Knapik, Bogumił Śliwiński, Zbigniew Owczarzak. Pracę dyrygenta 
podjęli : Zofia Urbanyi, Lucjan Laprus, pracę choreografa - Teresa 
Kujawa. Ale to już wiąże się z kolejnym okresem ożywienia 

artystycznego i oczekiwanego „odrodzenia" w Operze - za dyrek-
cji Roberta Satanowskiego (1977-1982), dyrygenta i1 jednego 
z najwybitniejszych ludzi opery w Polsce. Dokonana podczas ~o
lejnego remontu przebudowa widowni i zmiana jej dotychczasowej 
tradycyjnej kolorystyki miały praktyczne i zarazem symboliczne 
znaczenie. Zmienił się styl pracy i formy działalności . Dwudniowa 
inauguracja przyniosła trzy symboliczne premiery, obwieszczane 
uroczystymi fanfarami z tarasu Opery: Halkę Moniuszki, Fidelio 
Beethovena (po raz pierwszy po wojnie na wrocławskiej scenie) 
i Sonatę Belzebuba Edwarda Bogusławskiego (w Auli Leopoldyń
skiej) - dzieło specjalnie zamówione na otwarcie Sceny Kameral
nej. Halkę i Fidelio pokazano na specjalnych przedstawieniach stu
dentom. Podjęty został wspólnie z Kuratorium Oświaty i Wychowania 
cykl spotkań dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Kocham operę". 

W 1979 roku odbyło się dwutygodniowe włoskie „staggione" - ze 
spektaklami Don Pasquale Donizettiego i Gosi fan tufie Mozarta 
w reżyserii Franka de Quelle (współpracującego z mediolańską 
La Scalą). Repertuar przynosił zaległości ze światowej1 klasyki (m.in. 
Wesele Figara i Uprowadzenie z seraju Mozarta, Kalia Kabanova Ja
naćka) , kameralną operę barokową (La verita in cimento Vivaldiego, 
li geloso schernito i La finta Polacca Pergolesiego) i dzieła współcze
sne - z rewelacyjnymi Manekinami Zbigniewa Rudzińskiego do 
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libretta wg prozy Brunona Schulza w reżyserii Janusza Wiśniewskie
go. Kolejni dyrektorzy: Eugeniusz Sąsiadek ( 1982-1984) i Wiktor 
Herzig (1984-1989), z Markiem Traczem jako kierownikiem muzycz
nym - kontynuowali „linię" Satanowskiego, w coraz trudniejszych 
warunkach zewnętrznych i z różnym skutkiem. Pierwszy we Wrocła
wiu Król Roger Karola Szymanowskiego (1982) , prapremiery (lnge 
Henryka Czyża , 1983, Antygona Ryszarda Bukowskiego, 1985, 
Nowe wyzwolenie Krzysztofa Baculewskiego, 1986), atrakcyjna 
Włoszka w Algierze Rossiniego (1986), piękne autorskie spektakle 
baletowe Hanny Chojnackiej, zwłaszcza Flamenco - miłość i śmierć 
(1988) - to jaśniejsze punkty tego, generalnie przygnębiającego 
okresu. Poczucie narastającego kryzysu - artystycznego i material
nego (gwałtowna dekapitalizacja opery) - nie ustępowało, mimo 
realnych bądż tylko mniemanych wysiłków, działań i jednostkowych 
sukcesów w następujących po sobie krótkich kadencjach dyrektor
skich Sławomira Pietrasa (1989-1991), Marka Rosteckiego (1991-
-1993) i Mieczysława Dondajewskiego (1993-1995). Wyznaczały 
je takie ewenementy, jak - kontrowersyjna Traviata w reżyserii 
Adama Hanuszkiewicza, patriotyczna śpiewogra Krakowiacy i gó
rale Stefaniego, z tekstami Ernesta Brylla i kupletami Wojciecha 
Młynarskiego, z udziałem Maryli Rodowicz (1991), gwałtowne 
skurczenie się repertuaru do 1 O ty1ułów oraz budząca wielkie na
dzieje premiera Samsona i Dalili Saint-Saensa pod dyrekcja 
Mieczysława Dondajewskiego w reżyserii Roberta Skolmowskie
go. Ostatni, rozpoczęty w szczególnie dramatycznych okoliczno
ściach (po wielomiesięcznym strajku załogi) okres dyrekcji 
Ewy Michnik przebiegał dotychczas w wyjątkowych warunkach 
braku własnej siedziby i sceny. To okres zmagań z ogromnymi 
trudnościami, a jednocześnie niebywałego rozmachu i poniekąd 
wymuszonych, ale autentycznych i bezprecedensowych ewene
mentów artystycznych. Zapoczątkowane w 1997 r. gigantycz
ne superprodukcje w Hali Ludowej, kolejno: Aida, Carmen, 
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Nabucco, Trubadur, Carmina burana, Straszny dwór, Skrzypek 
na dachu - przy nowych możliwościach technicznych, zwłasz-
cza elektro-akustycznych, okazały się przedsięwzięciem w pełni 
wartościowym artystycznie i otworzyły operę przed nową, maso-
wą widownią. W tym samym miejscu od 2003 roku podjęta zosta-
ła bezprecedensowa, pierwsza polska realizacja we Wrocławiu 
tetralogii Pierścień Nibelunga Ryszarda Wagnera. Inne, użyte 

z konieczności, niekonwencjonalne i często zabytkowe wnętrza 
okazały się niejednokrotnie atutem spektaklu (La seNa padrona 
i Dyrektor teatru w Auli Leopoldyńskiej, Wesele Figara w Muzeum 
Narodowym). Ale niekonwencjonalne w fonmie przedsięwzięcia to 
także zamierzone, świadomie podejmowane eksperymenty arty
styczne uwieńczone sukcesami, jak Requiem Verdiego zainsceni
zowane w formie misterium w Katedrze św. Marii Magdaleny czy 
Tosca, której kolejne akty rozgrywały się w różnych wnętrzach 
i zakątkach miasta. W plenerze - na Odrze - zrealizowana została 
Gioconda Ponchiellego, jako superwidowisko, które obejrzało 

30 OOO widzów. W 2001 roku nastąpił częściowy powrót Opery do 
własnej siedziby- z premierą Wolnego strzelca Webera pod dyrek
cją muzyczną Tadeusza Strugały. Na scenie, na szczęście dość 
obszernej, musieli się pomieścić wykonawcy i publiczność. Od tej 
pory odbyło się wiele spektakli- premierowych (m.in. opera Antygo
na Zbigniewa Rudzińskiego) i prapremierowych (inscenizacja bale
towa Eweliny Sojeckiej - Synapsis oraz Absolutna przejrzystość 
- lliany Alvarado) oraz adaptowanych do nowych warunków - a tak
że koncerty i spotkania z artystami. Wiele z nich uwieńczonych zo
stało sukcesami. To także wartościowy i istotny wycinek całej, impo
nującej 60-letniej historii Wrocławskiej Opery . 

. . . 
A przecież historii tego teatru, wybudowanego w 1841 roku 

- któremu z takim pietyzmem przywrócono historyczny blask - trzeba 
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dziś oddać i to, że ma on za sobą znacznie dłuższą, bo po-
nad stuletnią przeszłość, jednej z czołowych niemieckich scen 
operowych w XIX i XX wieku; kontynuowała ona zresztą tra
dycje istniejącego tu od 1755 roku stałego teatru operowego, 
a najwcześniejsze tradycje operowe Wrocławia sięgają połowy 
XVI! stulecia. Ową chlubną przeszłość Wrocławskiej Opery 
- najpierw habsburską, potem pruską i niemiecką -wyznaczają 
takie fakty, jak działalność teatru jezuickiego na Uniwersytecie 
ufundowanym przez cesarza Leopolda w 1702 roku, barokowy 
Teatr Włoski Antonio Bioniego, działający w latach 1725-1734, 
otwarcie wspomnianego stałego teatru miejskiego w 1755 roku, 
zwanego potocznie „Kalte Asche" (u zbiegu ulic Oławskiej1 , dzi
siaj Kazimierza Wielkiego i Piotra Skargi1), gdzie wystawiono naj
ważniejsze opery Mozarta jeszcze za życia kompozytora i tuż po 
jego śmierci; teatr ten w 1797 roku otrzymał przywilej teatru kró
lewskiego, a u progu XIX wieku przez dwa lata jego dyrektorem 
muzycznym był Carl Maria von Weber, „ojciec niemieckiej opery". 
W póżniejszym okresie, już na scenie obecnego teatru, gościli we 
Wrocławiu słynni europejscy śpiewacy, jak Wilhelmina Sctiroeder
-Devrient, Jenny Lind, Desire Artot, Marcelina Sembrich-Kochań
ska, Leo Slezak, Ludwik Barnay, dyrygenci: Ferenc Liszt, Hans 
von Bulow, Richard Strauss, Bruno Walter, Wilhelm Furtwangler. 
Premiery wielu dzieł światowego repertuaru odbywały się wkrótce 
po ich pierwszych prezentacjach. Szczególne miejsce zajęła tra
dycja wykonywania dzieł Richarda Wagnera i Richarda Straussa. 
A od końca XIX wieku i w pierwszych dekadach XX Opera we Wro
cławiu wyróżniała się wśród innych scen niemieckich ilością pre
zentowanych dzieł kompozytorów słowiańskich. Tutaj m.in. odbyła 
się w 1917 roku prapremiera opery Eros i Psyche Ludomira Różyc
kiego. Tadeusz Kaczyński podaje też, że w 1899 roku we Wrocławiu 
wykonana została Halka Moniuszki (w języku niemieckim), ale ta 
informacja pozostaje niepotwierdzona. 

OJ 
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Najsłynniejsza i najpopularniejsza pol
ska opera, inaugurująca polską scenę operową 

we Wrocławiu, należy bez wątpienia do najczę
ściej wystawianych dzieł w tym teatrze. W 1990 
roku , na 45-lecie Opery Wrocławskiej i 20 rocz
nicę śmierci Stanisława Drabika zapowiadano 
1300. Halkę. Do spektaklu jednak nie doszło 

i od tamtej pory była nieobecna. Miała też wśród 
wszystkich wystawianych tu dzieł najwięcej 

premierowych realizacji. Było ich aż 13, jeśli 
uwzględnić dwa wznowienia (z nowym opraco
waniem choreograficznym i muzycznym) oraz 
jedno wykonanie estradowe. Wysokiej liczbie 
premier i spektakli odpowiadała mnogość i róż
norodność artystycznych kreacji. Szczególną 

uwagę kierowano zawsze na postać tytułowej 
bohaterki. Wrocławskie Halki niejednokrotnie 
prezentowały najwyższy poziom. Juipierwsza, 
historyczna i pionierska Halka z 8, 9 i 1 O wrze
śnia 1945 roku, FRANCISZKA PLATÓWNA 
(1894-1974) - to w owym czasie wciąż jeden 
z najpiękniejszych polskich sopranów drama
tycznych, artystka w pełni sil, która miała za 
sobą olbrzymie doświadczenie właśnie w tej 
roli , jako primadonna Opery Lwowskiej i Opery 
Warszawskiej. Absolwentka Konserwatorium 
w Krakowie i Szkoły Operowej w Wiedniu, 
wkrótce sama, jako pedagog Średniej Szkoły 
Muzycznej i Wyższej Szkoły Muzycznej we 
Wrocławiu, kształciła młodych wokalistów, 
w tym - Halinę Słoniowską, niewątpliwie 

najwybitniejszą wrocławską Halką i jedną 

15 



16 

z najznakomitszych wykonawczyń tej parti i, w powojennej 
Polsce. Od 1992 roku w Państwowej Szkole Muzycznej 
11 stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu organi
zowany jest Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Franciszki 
Platówny dla uczniów klas śpiewu solowego. Drugą chrono
logicznie wrocławską Halką była HALINA HALSKA (1919-
-1966). Urodzona w Grodnie. Zadebiutowała we Wrocławiu 
w 1946 roku w swej popisowej roli Madame Butterfly, od razu 
robiąc furorę, zachwycając swym srebrzystym sopranem 
i zdobywając wielką sympatię publiczności. Ale już w czerw-
cu 1947 roku1 z powodzeniem wystąpiła w Moniuszkowskiej 
Halce, drugiej inscenizacj i' Stanisława Drabika, a także 
w trzech kolejnych - w 1951, 1954 i 1959 - budząc coraz 
większe uznanie dla swego mistrzowskiego śpiewu i pogłę
bionego wyrazu artystycznego wykonywanej partii. Pamięć 
oprzedwcześniezmarłej, utalentowanej artystce odżywa dzięki 
organizowanym od 2001 roku Ogólnopolskim Konkursom Wo
kalnym im. Haliny Halskiej, dla głosów sopranowych. HALINA 
SŁONIOWSKA (1930-1991) - debiutowała w Operze Wro
cławskiej w 1957 roku w rol i Aidy. Dopiero po blisko sied
miu latach, w 1963 roku wystąpiła na scenie po raz pierw
szy jako Halka (w kontrowersyjnej inscenizacji Zygmunta 
Bilińskiego z 1959 r.), za to od razu z olbrzymim sukcesem. 
Już niebawem została zaproszona do udziału w uroczystym 
premierowym przedstawieniu Halki podczas otwarcia odbudo
wanego gmachu Teatru Wielkiego w Warszawie (1965), z któ
rym następnie przez wiele lat współpracowała, nagrała płytę, 
występowała w Europie i Ameryce. We Wrocławiu zachwycano 
się jej niezwykle wnikliwą, bogatą psychologicznie i1 muzycznie 
kreacją Halki w kolejnych inscenizacjach Marka Okopińskiego 
(1965) i Zygmunta Bilińskiego (1970). Artystka pozostawała 

wierna Wrocławskiej Operze, czynna jako śpiewaczka niemal 

I • 

do swoich ostatnich dni. Jej ostatnia rola - to Cześnikowa 
w Strasznym dworze (1989). Jak dotąd, ostatnią wybitną wro
cławską Halką, taką, która utrwaliła się głęboko w pamięci i kro
nikarskich annałach, jest AGATA MŁYNARSKA. Absolwentka 
wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Eugeniusza 
Sąsiadka, triumfatorka Międzynarodowego Konkursu Wokal
nego w Barcelonie w 1975 roku, w latach 1974-1996 była 
jedną z czołowych solistek Opery Wrocławskiej. Zarówno 
w inscenizaoji otwierającej okres dyrekcji Roberta Satanow
skiego, w reżyserii Sławomira Żerdzickiego w 1977 roku, 
jak i w jubileuszowej, na 40-lecie Opery w 1985 roku - Marii 
Fołtyn, pod batutą Antoniego Wicherka - Agata Młynarska 
zachwycała szlachetnością swego głosu, przekonywającą 
ekspresją i naturalnością kreowanej postaci nieszczęśliwej 
góralki. Artystka wystąpiła w roli Halki1 blisko 400 razy, m.in. 
w USA. Oczywiście , wśród niezliczonej liczby przedstawień 
Halki było znacznie więcej artystycznie udanych, cieka
wych, a nawet wybitnych kreacji tytułowej bohaterki. Wiele 
śpiewaczek Opery Wrocławskiej jak: LILIANA ZAMORSKA 
(1947), DONATA GOŁKOWSKA (1951), ALICJA DAN
KOWSKA (1951), HELENA ZAWIERSKA (1951), LUDWI
KA KACZKOWSKA (1959, 11965, 1970), ZOFIA KONRAD 
(11959, 1965, 1970), MARIA BOSKO (1965, 1970), KRY
STYNA CZAPLARSKA (1965, 1970), MARIA ŁUKASIK 
(1985), JOANNA MIKA-CORTES (1985), na taką pamięć 
zasługuje. Od 1990 roku, niestety, Halka zamilkła na sce
nie Opery Wrocławskiej, zdjęta z repertuaru. Raz tylko, już 
za dyrekcji Ewy Michnik, przygotowano wersję koncerto
wą - na jubileuszowe uroczystości z okazji 50-lecia Opery 
i na XXV Festiwal Moniuszkowski w Kudowie. 
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Stan isław Moniuszko, kompozytor tak często obec-
ny w repertuarze Opery Wrocławskiej w przeszłości, to po-
stać, która zajmuje trwałe i wyjątkowe miejsce w dziejach 
polskiej opery i w polskiej kulturze. Dla swych współcze
snych, w czasach narodowej niewoli - był przede wszyst-
kim wyrazicielem i piewcą narodowych tradycji, krzepicielem 
dusz i serc, budzącym dumę twórcą opery narodowej i au
torem niezliczonych swojskich pieśni, śpiewanych po do
mach. Również póżniej popularność i znaczenie jego muzyki 
nie zmniejszyła się, a nawet zyskała nowe impulsy i nowe 
możliwości. Twórczość jego nie zdobyła wprawdzie rangi 
i pozycji światowej , ale nie odmawia się jej wysokich wartości 
artystycznych i docenia się jej historyczną rolę w powstaniu 
kierunków narodowych w muzyce XIX wieku. Niezaprzeczal
nie jest głównym , obok Fryderyka Chopina przedstawicielem 
i wyrazicielem polskiego stylu narodowego w muzyce. Dzisiaj 
- kwestionuje się wiele z tych wartości, zarzuca się im ana
chroniczność, a przede wszystkim - drastycznie zmniejszyła 
się znajomość muzyki Stanisława Moniuszki w polskim społe
czeństwie, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń. Jest to nie
wątpliwie w jakimś stopniu skutek gwałtownych i radykalnych 
zmian we współczesnym świecie - zmian cywilizacyjnych, spo
łecznych, ekonomicznych, przewartościowania się priorytetów, 
a w konsekwencji - zmian w mentalności'. zainteresowaniach 
i upodobaniach. Dezaktualizują się heroiczne wzorce, na
sze rozmaite historyczne kompleksy, tradycyjne cnoty i ideały. 
W świecie literatury dotyka to na przykład Sienkiewicza, a w mu
zyce - właśnie Moniuszki, utożsamianego z tradycjonalizmem 
i „polskim zaściankiem". Przede wszystkim wynika to z zaniedbań 
- w edukacji, zwłaszcza muzycznej. Ale także - zależy od form, 
w jakich się tę twórczość prezentuje. Świadectwem - znaczna 
popularność ekranizacji Trylogii Sienkiewicza, ostatnio Ogniem 
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i mieczem, a na terenie opery- choćby sukces wrocław
skiej superprodukcji Strasznego dworu w Hali Ludowej 
czy Halki zaprezentowanej w podkrakowskim plenerze 
na Skałkach Twardowskiego. Może więc i obecna, nie
konwencjonalna inscenizacja opery Moniuszki znajdzie 
drogę do współczesnego widza i słuchacza . 

• * . 

Stanisław Moniuszko, przystępując w 1846 roku do 
stworzenia swej opery, posiadał już głęboką świado
mość roli i zadań, jakie ma do wypełnienia jako kom
pozytor. Miał już za sobą spory dorobek pieśni, utwo
rów religijnych, drobnych utworów instrumentalnych. 
Opera uważana była wówczas za najpełniejszą, 

najdoskonalszą i najbardziej atrakcyjną formę, 

w jakiej może się wypowiedzieć kompozytor i do
trzeć do odbiorcy. Moniuszko od najwcześniejszych 
lat interesował się teatrem. Zainteresowania te po
głębił w okresie berlińskich studiów. A gdy osiadł 

w Wilnie, komponował również dla sceny - operetki, 
krotochwile, muzykę do dramatów. Myślał i marzył 
jednak o stworzeniu większego dzieła operowego, 
które zaspokajałoby jego ambicje kompozytorskie 
i w którym mógłby pełniej wykorzystać swój poten
cjał twórczy. Temat znalazł w poemacie Halka (lub 
Halszka) Włodzimierza Wolskiego, dość radykalne
go w poglądach społecznych poety z kręgów war
szawskiej cyganerii. Bardzo romantyczny i mroczny 
poemat Wolskiego, z uwagi na drastyczność scen 
i antyszlacheckie ostrze społeczne , poddany został 
bezlitosnej cenzurze i nigdy nie ukazał się drukiem. 
Zmodyfikowany i przykrojony do potrzeb sceny, 
posłużył jednak jako libretto operowe dla dzieła , 

które przyniosło sławę Moniuszce, uznane już 

przez premierową publiczność 1 stycznia 1858 
roku w Warszawie za najwybitniejszą polską ope
rę narodową. Wystawiane od tej pory niezliczoną 
ilość razy na scenach polskid1, a także wielu za
granicznych, pozostaje niezmiennie symbolem 
naszych operowych tradycji. 
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Halka jest obecna na scenach polskich oper 
bardzo często . Widzieliśmy bardzo wiele pięknych 

przedstawień. Ale mam wrażenie, że ta ilość insce
nizacji i ta wierność tradycji powoduje powolutku coś 
takiego, że cieszymy się muzyką. ale teatralne losy 
i sprawy bohaterów nas stosunkowo mało obchodzą. 
Znamy tę całą historię, wiemy jak i co się potoczy, wie-
my kto o kogo jest zazdrosny, kto kogo zdradził, kto 
popełnia samobójstwo. Słowem , wpadamy w pewną ru
tynę . Otóż zależy mi, ażeby przy tej inscenizacji - którą 

zrealizowaliśmy razem z panią dyrektor Ewą Michnik, 
panią Barbarą Kędzierską, scenografem i z panią Iriną 
Mazur, choreografem - spróbować spojrzeć w taki spo
sób, żeby na nowo przeżyć losy bohaterów. Żebyśmy nie 
tylko je rozumieli , ale żeby one nas również wzruszały. 

Żebyśmy się z tymi postaciami w sposób godny współ
czesnego teatru operowego identyfikowali. Tym bardziej, 
że wydawało się jeszcze przed paru laty, że sprawy 
podziału społeczeństwa są passe - przecież chodziło 

o przełom XVIII i XIX wieku. A tymczasem, oto minęło już 
trochę lat naszego współczesnego kapitalizmu i okazuje 
się , że rozwarstwienie społeczeństwa wraca, że dzisiaj 
bardzo dobrze rozumiemy tę przepaść, która zaczyna 
dzielić establishment od prostego człowieka. A zatem, 
ponieważ problem tej przepaści społecznej ludzie dzisiaj 
dobrze rozumieją. trzeba i warto spojrzeć na tę historię od 
nowa i spróbować ją przeżyć „jakby dzisiaj". W związku 
z tym moja inscenizacja idzie w tym kierunku, żeby wszyst
kie relacje ułożyć w sposób najbardziej współczesny. 

Również w scenografii przenosimy akcję do takiej współ
czesności, która jest pojemna. To nie jest nasze „dzisiaj" 
- nie bawimy s ię w jakieś rekwizyty typu: komórka, kom-
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putery. Nie na tym polega ta współcze
sność. To jest współczesność, która 
mogła się zdarzyć dzisiaj, ale mogła 
się dziać również jakiś czas temu. 
Chodzi tylko o to, że nie są to: staro
polskie stroje ani ludowe stroje gó
ralskie. Jest to wszystko przesunięte 
do ogólnego, uniwersalnego świata, 

który - tak myślę - dzisiaj lepiej od
czytamy. No i mam nadzieję , że losy 
Halki, Janusza, Stolnika, Zofii w tym 
przedstawieniu będą nas obchodzić 
i wzruszać. Będziemy ich znowu jak
by głębiej rozumieć . 
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W rezydencji Stolnika goście hucznie świętują zaręczyny po
tomków dwóch, należących dziś do establishmentu rodów. 
Znajdujący się w kłopotach finansowych , Janusz, zaślubić 
ma Zofię, córkę bogatego Stolnika, choć w jego sercu wciąż 
żywe jest gorące uczucie do Halki - młodej dziewczyny z jego 
rodzinnej wsi. Gdy Halka, nie wiedząc nic o zaręczynach, zja
wia się nieoczekiwanie w ogrodzie rezydencji Stolnika (pieśń 
Jako od wichru), w sercu Janusza niepokój i gniew splatają się 
z tkliwymi wspomnieniami niedawnych miłosnych przeżyć 

(aria Skąd tu przybyła mimo mej wo/1) . Lękając się jednak, by 
o romansie nie dowiedziała się rodzina narzeczonej, Janusz 
czułymi słowami uspokaja Halkę, obiecując, że niebawem się 
z nią spotka . Pocieszona Halka oddala się. Tłum gości wylega 
do ogrodu. I akt kończy się pełnym temperamentu tańcem . 

Janusz nie przyszedł do czekającej nań Halki. Ta, zrozpaczona, 
powtórnie pojawia się przed rezydencją Stolnika (aria Gdyby 
rannym słonkiem), a w ślad za nią nadchodzi zakochany w niej 
bez wzajemności, Jontek. Na próżno usiłuje on przekonać zroz
paczoną dziewczynę o daremności jej uczuć (aria I ty mu wie
rzysz) . Halka nie słucha - nie chce uwierzyć w okrutną prawdę, 
póki sam Janusz nie powie jej o tym. Słysząc hałas u wejścia, 
Janusz wychodzi przed dom, a za nim Zofia i tłum gości. Jontek, 
w słowach pełnych gryzącej ironii prosi Janusza o litość nad nie
szczęśliwą dziewczyną, nie wspominając zresztą nic o stosunku 
łączącym tych dwoje. Jednak z jego słów niektórzy zaczynają 
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się domyślać prawdy. Widząc zmieszanie Janusza i niepokój 
Zofii, Dziemba, zaufany Stolnika, każe parę intruzów wygnać 
za bramę. 

li 
W rodzinnej wsi Halki i Jonika, w dzień świąteczny mieszkańcy 
odpoczywają po całotygodniowej pracy, niektórzy tańczą we
soło . Pogodną atmosferę mąci pojawienie się Jonika i Halki , 
której wiadomość o zdradzie ukochanego Janusza pomiesza
ła zmysły. W obłędzie wciąż myśli o niedawnych chwilach mi
łości, nie wiedząc, że niebawem tu właśnie we wsi odbyć się 
ma ślub Janusza ze Stolnikówną. Ludzie ze zgrozą słuchają 
opowiadania Jonika o tym, jak niegodnie potraktowano jego 
i Halkę u Stolnika. 

Zbliża się pora ślubu Janusza i Zofii. Z rozpaczą myśli o tym 
Jontek, niepokojąc się, iż obłąkana Halka koniecznie chce 
przybyć do kościoła. W sercu Jonika budzą się wspomnie
nia dawnych dni, szczęśliwie przeżywanych z Hałką (aria 
Szumią jodły). Do kościoła wchodzi już orszak weselny. 
Zebrali się mieszkańcy i wraz z Dziembą, kurtuazyjnie acz 
niechętnie, składają państwu młodym życzenia. Jontek, 
pragnąc uleczyć Halkę z beznadziejnej miłości, pokazuje 
jej przez otwarte drzwi kościoła Janusza klęczącego obok 
przybranej w biały welon Zofii. W pierwszej1 chwili zrozpa
czona Halka chce podpalić kościół, by zemścić się za swą 
krzywdę. Po chwili jednak zmienia decyzję i odrzuca za
pałki, niechaj jej ukochany Janusz z małżonką żyją szczę
śliwie - ona sama tylko odejdzie z tego świata (cavatina 
O mój maleńki) . Biegnie na wzgórze poza kościołem i ze 
zwieszającej się ponad rzeką skały rzuca się w wodę. 

Streszczenie opracowane na podstawie tekstu J. Kańskiego 
w Przewodniku operowym 

• J 
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------spiotv 
10perv wroctawskiei 

Dyrektor 
Ewa Michnik 

Zastępca dyrektora 
ds. finansowych 
Kazimierz Zalewski 

Zastępca dyrektora 
Janusz Sloniowski 

Kierownik muzyczny 
Tomasz Szreder 

Dyrygenci 
Ewa Michnik 
Tomasz Szreder 
Tadeusz Zathey 

Scenograf 
Małgorzata Słoniowska 

Reżyser świateł 

Bogumił Palewicz 

Główna księgowa 
Urszula Saj 

Główny specjalista 
ds. prawnych 
Marzena Malinowska 

Główny specjalista 
ds. marketingu 
Marek Pieńkowski 

Kierownik działu 
koordynacji 
pracy artystycznej 
Krystyna Preis 

Główny specjalista 
ds. impresariatu 
Paweł Marzec 

Główny specjalista 
ds. wydawnictw 
Beata Smolińska-Pelczar 

Kierownik działu 
promocji i obsługi widzów 
Teresa Walas 

Inspicjenci 
Adam Frontczak 
Julian Żychowicz 
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SOLIŚCI ŚPIEWACY 

Soprany 
Aleksandra Buczek 
Wioletta Chodowicz 
Ewa Czermak 
Aleksandra Lemiszka 
Jolanta Żmurko 
Ewa Vesin 

Mezzosoprany 
Barbara Bagińska 
Dorota Dutkowska 
Elżbieta Kaczmarzyk-Janczak 
Agnieszka Rehlis 

Tenory 
Taras lvaniv 
Andrzej Kalinin 
Edward Kulczyk 
Pavlo Tolstoy 

Barytony 
Mariusz Godlewski 
Jacek Jaskuła 
Zygmunt Kryczka 
Maciej Krzysztyniak 
Jacek Ryś 

Basy 
Wiktor Gorelikow 
Vladimir Pinchuk 
Janusz Zawadzki 
Radoslaw Żukowski 

Pedagog wokalny 
Ewa Czermak 
Jolanta Żmurko 

Konsultant wokalny 
Dariusz Grabowski 
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Korepetytorzy solistów Współpraca Współpraca Kazimierz Bujaczek 
Barbara Jakóbczak-Zathey Andrzej Kowalczyk Grzegorz Jerzak Paweł Spychała 
Bułat Kazanskiy Edward Mirek Krzysztof Orszulik 
Maria Rzemieniecka Puzony 
Justyna Skoczek Altówki Flety Kazimierz Puchalski 

Andrzej Jakimowicz Tadeusz Witek Paweł Maliczowski 
Andrzej S~ykuła Małgorzata Wiktor Rakowski 

ORKIESTRA Romuald Za rejko Danielewicz-Borzęcka Tomasz Ożóg 
Marek Kamiński Albert Nawarecki 

Inspektor orkiestry Elżbieta Siedlecka Joanna Zalipska Współpraca 

Lech Stasiak Barba.ra Ża.rejko Fryderyk Mizerski 
Włodzimierz Górecki Oboje 

I skrzypce Konrad Wojtowicz Tuba 
Stanisław Czermak Współpraca Danuta Szermińska Grzegorz Pastuszka 
(I koncertmistrz) Katarzyna Boczkowska Krzysztof Olearczyk 
Igor Solonenko K.rzysztof Król Perkusja 
(z-ca koncertmistrza) Ma.rianna Piecha Rożek angielski Zbigniew Wojciechowski 
Tomasz Stocki Wioletta Suszko Mirosław Wiącek Jarosław Paszko 
(z-ca koncertmistrza) Ka.rol Papała 
Jan Szczerek Wiolonczele Klarnety 
Hen.ryk Kozioł Sa kia Szreder Jadwiga Rymarczuk Współpraca 

Dagmara Kamińska (koncertmistrz) Roman Astriab Magdalena Galin 
Artu.r Hylewski Krystyna Marche! Rafał Dynda Grzegorz Szymański 
Bartosz Senczak (koncertmistrz) Marcin Wróbel 
Anna Majewska Dariusz Piecha Harfa 
Joanna Kamińska Anna Dynda Fagoty Elżbieta Marczak-Wilkosz 

Maria Palmowska-Szwechłowicz Andrzej Kuprianowicz 
Współpraca Józef Czichy 

CHÓR Natalia Majewska Współpraca Dariusz Bator 
Andrzej Ma.rchel Katarzyna ł.azorko Sylwester Janiak 
Jacek Marcinów Robert Stencel Kierownik chóru 
Magdalena Wąsik Agnieszka Stroińska Waltornie dr Małgorzata Orawska 

Sławomir Wagner 
II skrzypce Kontrabasy Adam Wolny Korepetytor chóru 
Rafał Dudzik Ireneusz Szykuła Marian Sadło Magdalena Jaszczak 
Ilona Borek Wiesław Kaczmarczyk Jerzy Porębski 
Dorota Mirek-Cwalina Krzysztof Kafka Krzysztof Proskień Inspektor chóru 
Kata.rzyna Łozowska Dariusz Kaczorowski Sławomir Trojanowski Marek Klimczak 
Andrzej Tom Lucjan Wysłucha 
Agnieszka Cielek Soprany 
lrena Burmecha Trąbki Alicja Grabowy 
Grażyna Starczyńska Mirosław Wenc Agnieszka Józefczyk 
Estera Piec A.rkadiusz Tabiś Maria Kamyczek 
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Jolanta Kołodziejska Tenory E3 Pedagog baletu 
Katarzyna Kozdrowska Ivan Andrunyk Ałła Abesadze 
Beata Andrzej Antosik 
Marciniak-Kozłowiec ka Piotr Bunzler 

] 
Korepetytor baletu 

Anna Michalak Ryszard Mraz [ Stanisław Gal 
Katarzyna Słowińska Tomasz Potkowski 
Edyta Urszulak Bolesław Slowiński 

G3 
Inspektor 

Małgorzata Rafał Wróblewski Dariusz Raczycki 
Wałczyk-Cegiełkowska Radosław Zawadzki 
Dorota Wittenbeck I tancerze 
Beata Wiszniewska Współpraca Nataliya Fedorova 

Jakub Bieszczad Rostyslav Bilyak 
Współpraca Jarosław Królikowski 
Dorota Bronikowska Paweł Melka Soliści 

Agnieszka Czekalska Tomasz Tracz Oleksandr Apanasenko 
Grażyna Czopowska Robert Wajler Elżbieta 

Aleksandra Markowska Rafał Wołniewski Lejman-Krzy ztyniak 
Kinga Pacek Bożena Klimczak 
EwaPilinko Basy Marta 
Ewelina Prucnal Andrzej Adrianowicz Kulikow ka de NaJęcz 
Dorota Strzyżewska Mieczysław Chodaczek Pawel Oleksiak 
Maria Tom Marek Ciepły Piotr Oleksiak 
Agnieszka Zdanikowska Marcin Grzywaczewski Anna Szopa 

Marek Klimczak Paulina Woś 
Alty Marek Klosowski 
Urszula Czupryńska Gabriel Kozłowski Koryfeje 
Beata Gąsior Jerzy Szlachcic Anna Gancarz 
Jolanta Górecka Agata Gawrońska 
Joanna Grabowska-Piekarska Współpraca Liliyalvanova 
Beata Kaczmarska Tomasz Bykowski Jarosław Józefczyk 
Halina Majos Wojciech Dereń Konstantin Kouchtchenko 
Jolanta Michalak-Lechowska Krzysztof Marusieński Kamila Packa 
Jolanta Serednicka Marian Szpak Dariusz Raczycki 
Ewa Wadyńska-Wąsikiewicz Michał Tomasiewicz 
Anna Wojciechowska Andrzej Zborowski Zespól 
Ewelina Woroniecka Mariusz Drozdowski 

Tomasz Kęczkowski 
Współpraca BALET Daria Korneluk 
Viktoria Andrunyk Dominika Królak 
Elżbieta Mach Kierownik baletu Katarzyna Szczepanik 
Anna Molenda-Dębska Maria Kijak Beata Zyża 
Ewa Sobieralska 
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KIEROWNICTWO 
TECHNICZNE 

Asystent scenografa 
ds. technicznych 
Jan Romanowski 

Kierownik zespołu 
eksploatacji sceny 
PiotrKejna 

Kierownik magazynu 
kostiumów 
Krystyna Cichosz 

Kierownik sekcji oświetlenia 
Sławomir Daszkowski 

Kierownik sekcji 
elektroakustyki 
Jerzy Gałek 

Kierownik zespołu pracowni 
dekoracji i kostiumów 
Zbigniew Francuz 

Kierownik pracowni malarskiej 
Elżbieta Kocowska 

Kierownik pracowni 
krawieckiej męskiej 
Waldemar Krawczyk 

Kierownik pracowni 
krawieckiej damskiej 
Zofia Dudek 

Brygadzista pracowni 
modystycznej 
Romana Mysza 

(fil •1 Uli I I I 
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Kierownik pracowni 
perukarskiej 
Grażyna Matuszak 

Brygadzista pracowni 
szewskiej 
Bogusław Nowicki 

Redakcja programu 
zimierz Kościukiewicz 

W programie wykorzystano 
projekty kostiumów 
i scenografii 
Barbary Kędzierskiej 

Projekt okładki 
- wykorzystano plakat 
Andrzeja Pągowskiego 
PALMApress - Marta Płonka 

Opracowanie graficzne 
PALMApress, Wrocław 

Wydawca 
Opera Wrocławska 
ul. Świdnicka 35 
50-066 Wrocław 

www.opera.wroclaw.pl 
e-mail:opera@opera.wroclaw.pl 
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Mecenat 

SEJMIK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

Mecenat 
Samorządu 
Wrocławia 



Mecenat 

Program operacyjny Mini1sterstwa Kultury 
Promocja twórczości 

Złoty sponsor 
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PKO BANK POLSKI 

Sponsorzy 

ADB 

_ Q._ 
Qubus Hotel® 

**** WROCŁAW 



Patroni medialni Patroni medialni 

TVP 3 P LAY B ILL 

SCENA POLSKA 

WROCŁAW 

ams :;p. www.thevisitor.pl 

SITOR 



Sponsorzy wspomagający 

ORBIS 
HOTEL MONOPOL 
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ORBIS 
HOTEL WROCŁAW 

POLSKIE LINIE LOTNICZE 

'•"• TAllGPIAST 

Sponsorzy wspomagający 

JMP. 
FLOWERS 

CUKIERNIA 
Ća'iolln & cSimon 
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Sponsorzy wspomagający 

ART & PROPAGANDA 

X ee·1e1QD 
www.eBilet.pl 

Partner internetowy 

Współpraca 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

Wydawnictwa Opery Wrocławskiej 

I. Paderewski MANRU - CD G. Puccini CYGANERIA- CD 

W przygotowaniu: 

TRAVIATA 
G. Verdi 
HALKA 

G. Puccini TOSCA- CD 

I St. Moniuszko 
G. Verdi NABUCCO- CD [~ _____ _J 

Opera Wrocławska 
1945-1995 Opera Wrocławska 

1995-2001 

Tradycje i dzień dzisiejszy 
Opery Wrocławskiej 

Na łamach prasy 
2002 

G. Verdi NABUCCO - Video 

Na lamach prasy 
2003 Na łamach prasy 

2004 

160-lecie gmachu opery 
i 55-lecie polskiej sceny 
operowej we Wrocławiu 

Do nabycia podczas pektakli 
i w kasie Opery 
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INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

Dyrek/or 

EWA MICHNIK 

Stanisław Moniuszko (1819-1872) 

HALKA 
10 września 2005 godz. 19.00 

Obsada 
Halka Tatiana Borodina 
Jontek Oleh Lykhach 
Stolnik Radosław Żukowski 
Zofia Dorota Dutkowska 
Janusz Mariusz Godlewski 
Dziemba Zygmunt Kryczka 
Dudarz Jacek Ryś 
Góral Rafał Majzner 
Goście Stolnika Andrzej Kalinin 

Rafał Majzner 
Janusz Zawadzki 

Orkiestra, chór i balet 
Opery Wrocławskiej 

Dyryguje Ewa Michnik 
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INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

Mazur 
Nataliya Fedorova 
Katarzyna Szczepanik 
Marta Kulikowska de Nałęcz 
Paulina Woś 
liona Horda 
Anna Szopa 
Bożena Klimczak 

~ Oleksandra Perun 

Rostyslav Bilyak 
Paweł Oleksiak 
Piotr Oleksiak 
Oleksandr Apanasenko 
Tomasz Kęczkowski 
Jarosław Józefczyk 
Konstantin Kouchtchenko 
Dariusz Raczycki 

L----J Tańce góralskie 8 Marta Kulikowska de Nałęcz 
Anna Gancarz 
Katarzyna Szczepanik 

, Agata Gawrońska 
Paulina Woś 8 Oleksandra Perun 

Natalia Tsymbala 
liona Horda 

b 

Piotr Oleksiak 
Rostyslav Bilyak 
Volodymyr Mazur 
Oleksandr Harbarchuk 
Jarosław Józefczyk 
Tomasz Kęczkowski 
Oleksandr Apanasenko 
Konstantin Kouchtchenko 
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