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W trakcie trwania spektaklu obow i ązuje całkowity zakaz fo to1rrafowania 
o ' 

wideofilmowania oraz rejes tracji dźwięku 1 

na zdjęci u: Krystyna Olczyk, Heruyk Walentynowicz 
fot. Wanda Cieś lakowa 

Córka źle strzeżona 
La Filie Mal Gardee 

Akcja dzieła rozgrywa się na wsi, w pobliżu Paryża. 

Balet ten jest jednym z najstarszych widowisk o tematyce wiejskiej 

sielanki. Prapremiera odbyła się 01.07.1789 r. w Bordeaux. Jego 

zabarwienie jest komiczne, a materia muzyczna oparta jest na tańcach 

i pieśniach ludowych pochodzących z końca 18-tego wieku. Jest to 

balet z akcją zręcznie skonstruowaną, posiadającą prostą treść o bardzo 

francuskim charakterze, która osnuta wokół miłości, przekazuje 

prawdę o życiu wyśmiewając słabości ludzkiego charakteru. 

Postaci Lisy i Colina pozwalają stworzyć role o ogromnej wyrazistości 

oparte na wysokiej technice tańca klasycznego. Wykonawcy tych ról 

powinni posiadać silną indywidualność- wszak cecha ta w balecie jest 

decydującym czynnikiem. 

Matka Simone jest postacią wręcz wymarzoną dla tancerza, ale ze 

względu na swoją groteskowość bardzo trudną, w której powinno się 

wykazać nie tylko kunsztem aktorskim, ale pełnym klasy humorem 

i dowcipem. 

Sceny zbiorowe urzekają plastyką ruchu, eksponując sielankowo -

pastoralny charakter dzieła . 

Ocena tego widowiska, tak jak w przypadku innych klasycznych 

baletów, zawsze będzie należeć do widza. 

W Operze na Zamku Córka źle strzeżona jest drugą realizacją -

pierwsza miała miejsce 26 maja 1976 roku na scenie Teatru Muzycz

nego przy ul. Potulickiej w choreografii E. Paplińskiego, scenografii 

I. Dobieckiego. Partie solowe wykonywali : Lisa - Janina Galikowska I 

Teatr Wielki Warszawa; Colin - Jurij Plavnik I Opera Bratysława; 

Simone - Piotr Hani I Teatr Muzyczny Szczecin; Alain - Henryk 

Walentynowicz I Teatr Muzyczny Szczecin. 

„ .. . prawdziwą kreację stworzył Piotr Han!, w bardzo trudniej charak

te1ystycznej roli wdowy Simone . ... dotrzymał mu kroku w stworzeniu 

komicznej postaci Alaina - Hemyk Walentynowicz - wywołując 

serdeczny aplauz .. . " 

Magda Rawika -" Głos Szczeciński" 23.07.76r. 

Henryk Walentynowicz* 

• Henryk Walentynowicz - - tancerz solista, choreograf, pedagog. Związany ze szczecińską sceną 

na zdjęciu: Heruyk Walentynowicz muzyczną w latach 1966-72 i 1974-91. Kierownik baletu OnZ w latach 1985-87 i 1995-96. 

fot. Wanda Cieślakowa Obecnie kierownik artystyczny i pedagog Studia Taneczno-Musicalowego Fundacji Balet. 







N atalia F edorowa CÓRKA ŹLE STRZEŻONA - PREMIERA W OPERZE 

Córka źle strzeżona to baletowa komedia, na której premierę zaprasza w kwietniu 
szczecińska Opera na Zamku. Wesołe przedstawienie ma przyciągnąć widzów w każdym 
wieku. O spektaklu rozmawiamy z Natalią Fedorową, kierownikiem baletu i choreogra
fem sztuki. 

O czym jest Córka źle strzeżona? 

Córka źle strzeżona to komiczny balet oparty na choreografii klasycznej z elementami 
pantomimy. Sztuka składa się_ dwóch aktów i trzech obrazów, a przedstawia wiejską sielankę_. 
Bardzo przyjemnie się_ją ogląda i od samego początku wiemy, że cała historia musi się_ dobrze 
skończyć. 

Balet opowiada historię miłości dwojga młodych łudzi. 

Tak, Lisa, córka wdowy Simone, właścicielki dobrze prosperującej farmy, jest zakochana 
w Colinie, młodym wieśniaku. Jej matka majednak wobec niej znacznie ambitniejsze plany. 
Chce ją wydać za syna najbogatszego gospodarza. Zakochani nie chcą jednak do tego 
dopuścić. Ostatecznie Lisa postawi jednak na swoim i matka pobłogosławi zakochanych. 

Sztuka powstała w XVIII wieku. 

Córka źle strzeżona to jeden z najstarszych baletów, który dotrwał do naszych czasów. Sztukę_ 
można zakwalifikować jako baletową komedię o sielankowym wydźwięku, tak modnym we 
Francji tuż przed rewolucją. Pierwsze przedstawienie, odbyło się_ w Grand Theatre, Bordeaux, 
I lipca 1789. W pierwotnej wersji baletu libretto i choreografię_ opracował Jean Dauberval, 
a muzykę_ stanowiły ludowe pieśni francuskie. Od 1828 roku baletowi towarzyszy muzyka 
Louisa Josepha Ferdinanda Herolda. Do dziś Córka źle strzeżona jest bardzo popularnym 
przedstawieniem i wystawiano ją we wszystkich teatrach na całym świecie . Jest to wesoły 
balet na który można zaprosić widzów w każdym wieku. 

Dlaczego zdecydowała się Pani wystawić akurat ten balet? 

Z dwóch powodów. Po pierwsze chciałam mieć przedstawienie, które byłoby odpowiednie dla 
każdego widza. Próbujemy pozyskać widownię_ w każdym wieku, dlatego przedstawienie 
bawi. Nie może być smutne. Nie dysponujemy zbyt dużą sceną. Nie mamy tak naprawdę_ 
miejsca żeby wystawić Jezioro Łabędzie , natomiast znakomicie radzimy sobie z mniejszymi 
baletami. Publiczności bardzo podoba się_ Magia Czarów i Kopciuszek. 

Ile osób występuje w przedstawieniu? Jak długo trwają już przygotowania do premiery? 

W spektaklu bierze udział 20 artystów. Próby rozpoczęliśmy we wrześniu 2008 roku. 
9 



IO 

Czy partie taneczne stanowią duże wyzwanie dla artystów? 

Córka źle strzeżona na pewno jest dużym wyzwaniem dla solistów baletu. Długi czas 
pracowaliśmy nad doskonaleniem techniki. Będzie dużo skoków i obrotów. Zapewniam, że 
będzie to atrakcyjny spektakl. Jeś l i chodzi natomiast o choreografię zespołu to starałam się, 
żeby jak najbardziej oddawała klimat Francji i tamtej epoki. 

Jak współpracuje się Pani ze szczecińskim zespołem? 

Najbardziej podoba mi się w szczecińskim zespole chęć do pracy. Czuję, że spektakl tworzę 
z ludźmi, którzy są bardzo zaangażowani. Zawsze starają się jak najlepiej realizować moje 
uwagi . W ciągu tych kilku miesięcy, kiedy pracujemy razem, poczynili ogromne postępy. 

Widzę w ich oczach chęć i zapał do rozwijania się. 

Czy Pani występowała kiedyś sama w „Córce źle strzeżonej"? 

Tak. Występowałam kiedyś równ ież w tym balecie. Widziałam także wiele inscenizacji. 
Każdy choreograf stara się wprowadzić coś nowego do sztuki i ona ewoluuje z przedstawienia 
na przedstawienie. Ja na przykład zamierzam uwspółcześnić pantomimę. Chcę, aby była 
zbliżona do współczesnej gry aktorskiej. 

Czy Pani jeszcze występuje na scenie? 

Jeszcze w czerwcu ubiegłego roku tańczyłam w Jeziorze Łabędzim we Wrocławiu. 
W zasadzie kończę już tańczyć. Odkąd jestem kierownikiem baletu w Szczecinie staram się 
skupić na szkoleniu młodych tancerzy, którzy zachwycają widzów swoim tańcem. Marzy mi 
się, aby szczeciński balet stał się zespołem, który jest ważnym elementem polskiej sceny 
baletu. 

Czy balet jest wciąż popularny? 

Oczywiście. Na nasze przedstawienia baletowe, przychodzi zawsze wielu widzów. Mam 
nadzieję, że Córka źle strzeżona również spodoba się szczecinianom i chętnie odwiedzą nas 
całymi rodzinami . 

Wywiad z kierownikiem baletu i choreogra fem sztuki Natalią Fedorową przygotowany we współpracy 

z dziennikarzem HOT Magazine - Łukaszem Strykowskim. 
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STANISŁAW WOYKE 

Urodzony 18 stycznia 1928 roku w Maleninie. 

4 klasy szkoły podstawowej ukończył w 1939 r. 

w Tczewie. W czasie wojny po wysiedleniu do 

Warszawy ukończył szkołę podstawową. W roku 

1944 ukończył 4-tą klasę gimnazjum ogólno

kształcącego w ramach tajnego nauczania 

w Głownie koło Łowicza . W roku 1946 uzyskał 

maturę liceum ogólnokształcącego w Tczewie. 

Studia medyczne w latach 1946- 1951 w Poznaniu 

- uzyskanie dyplomu lekarza w grudniu 1951 r. 

Żonaty - żona lekarka - 1 syn, - l wnuk. Po stu

diach praca w Zakładzie Anatomii Patologicznej 

w Szczecinie od stanowiska asystenta do profeso

ra zwyczajnego. W latach 1959- 60 stypendysta 

fundacji Rockefellera w Memoriał Hospital 

w Nowym Jorku. W latach 1990- 2001 Kierownik 

pracowni cytologicznej Ośrodka Onkologicznego 

w Kuwejcie. W dorobku naukowym przeszło I OO 

publikacji naukowych i kilka ks iążek na tematy 

cytodiagnostyki nowotworów. Główne kierunki 

zainteresowania w pracy zawodowej to patologia 

i cytodiagnostyka nowotworów. W roku 1998 

Doktorat h.c. Akademii Medycznej w Szczecinie. 

Laureat nagrody naukowej im. A. Jurzykowskiego 

w Nowym Yorku. Zainteresowania poza zawo

dowe - filatelistyka. 

"Pod koniec pracy zawodowej odczuwam żal, że 

zostałem tylko patologiem, a nie „prawdziwym" 

lekarzem o czym marzyłem od lat chłopięcych." 
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LAUDACJA 
Prof. dr hab. med. Wenancjusz Domagała 

Laudacja wygłoszona dnia 9 października 1998 r. na Uroczystości nadania panu Prof. dr hab. med. Stanisławowi 

Woyke tytułu doktora honoris causa Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie . 

"Jeśli w życiu bogactwo jest dobrem pożądanym -
cóż cenniejszego niż Mądrość, która wszystko sprawia? 

Jeśli rozwaga jest twórcza -

któreż ze stworze/z bardziej twórcze niż Mądrość ? (...) 

A jeśli kto jest żądny wielkiej wiedzy -

ona zna przeszłość i o przyszłości wnioskuje, 

zna zawiłości słów i rozwiązania zagadek, 

wiedza wyprzedza znaki i cuda, 

następstwa chwil i czasów. 

Postanowiłem więc wziąć ją za towarzyszkę życia , 

wiedząc, że mi będzie doradczynią w dobrem, 

a w troskach i w smutku pociechą. " 

(Księga Mądrości 8,5-6; 8, 8-9). 

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie, 
Magnificencjo Panie Rektorze, 
Panie Ministrze, 
Panie i Panowie. 

Poczytuję sobie za wielki zaszczyt i ogromny przywilej , że danym m1 Jest dzisiaj 
przedstawić państwu sylwetk(( uczonego, lekarza i nauczyciela niezwykłej miary. Przytoczony 
przez mnie przed chwilą cytat z Księgi Mądrości wg Biblii Tysiąclecia właściwie w sposób 
pełny opisuje wybory życiowe pana profesora Stanisława Woykego a w szczególności owo: 
„Postanowiłem więc wziąć ją (tzn. wiedzę) za towarzyszkę życia" . Tak, mówić dziś będziemy 
o człowieku, który nie tylko postanowił ale i wziął wiedz(( za towarzyszkę życia. 

A konsekwentne dotrzymanie wierności temu postanowieniu, miało brzemienne w skutki 
konsekwencje i dla Niego i dla otoczenia w Szczecinie ale również dla całego Kraju, a nawet 
dla społeczności międzynarodowej. 

Prof.. Stanisław Woyke urodził si(( w Maleninie koło Tczewa. Studia medyczne ukończył 
w Akademii Medycznej w Poznaniu uzyskując w 1951 r. dyplom lekarza. W 1960 r. uzyskał 
stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 1963 r. doktora habilitowanego. W 1972 r. 
otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1979 r. profesora zwyczajnego. Od 
ukończenia studiów pracował w Zakładzie Anatomii Patologicznej Pomorskiej Akademii 
Medycznej. W latach 1970 - 1983 był kierownikiem Samodzielnej Pracowni Mikroskopii 
Elektronowej a w latach 1983 -1992 kierownikiem Zakładu Patomorfologii Nowotworów 
Instytutu Patologii PAM. W łatach I 973-78 pełnił obowiązki Dziekana Wydziału Lekarskiego 
PAM. 

Prof. Woyke jest wybitnym pedagogiem. Cieszył się zawsze sympatią i uznaniem 
studentów. W roku 1976 studenci w drodze ankiety wybrali go „Najlepszym Dziekanem 
Wydziału Lekarskiego w Polsce". Promował 8 doktorantów, spośród których 3 uzyskało tytuł 
profesora. Prof. Woyke jest autorem lub współautorem ponad 120 publikacji drukowanych 
w naukowych czasopismach polskich oraz w bardzo dobrych czasopismach zagranicznych 
głównie amerykańskich. Jest autorem 6 monografii oraz 5 rozdziałów w monografiach 
i podręcznikach. Cztery z tych monografii stanowią pierwsze w j. polskim pozycje dotyczące 
nowoczesnej cytodiagnostyki nowotworów, które przez dziesięciolecia stanowiły podstawę 
wykształcenia cytopatologów polskich . Profesor jest również współautorem (z Leopoldem 
Kossem i Włodzimierzem Olszewskim) wydanej w USA, znakomitej monografii n.t. biopsji 
aspiracyjnej cienkoigłowej . (Aspiration Biopsy. Cytologie lnterpretation and Histologie 

Bases, N .Y. 1984, sec. ed. 1992). 
Głównym celem pracy naukowej prof. Woykego było wczesne i ścisłe rozpoznanie 

nowotworu jako najprostsza droga do skutecznego leczenia. Terenem działalności naukowej 
Profesora jest więc patomorfologia, a w szczególności histopatologia, cytodiagnostyka 
i ultrastruktura nowotworów, a większość prac naukowych dotyczy metod i kryteriów 
rozpoznawczych dla praktycznych celów patomorfologicznej diagnostyki onkologicznej. 
Prof. dr hab. med. Leszek Wożniak z AM w Łodzi pisze w swojej opinii: „Profesor Stanisław 
Woyke jest w polskiej patomorfologii postacią wyjątkową. Można go nazwać twórcą polskiej 
cytodiagnostyki onkologicznej, gdyż od zarania swej pracy naukowej i praktycznej 
działalności lekarskiej doskonalił tę słabo rozwiniętą w naszym kraju dziedzinę patologii . 

Profesor Woyke jest świetnie wykształconym patologiem. Był uczniem i współpracown
ikiem wybitnego anatomopatologa polskiego prof. Kazimierza Stojałowskiego, który 
doceniał rolę precyzyjnej diagnozy w walce z chorobami nowotworowymi. Profesor Woyke 
kształcił się także pod okiem mistrza nad mistrze, prof. Józefa Laskowskiego, który będąc 
niezrównanym histopatologiem trochę nie doceniał cytodiagnostyki. Stanisław Woyke 
ujawnił więc wielką intuicję poświęcając swój talent, cytologii onkologicznej. Zdobył on 

w tym zakresie gruntowne wykształcenie za granicą, pracując w USA pod kierunkiem 
prof. Leopolda Kossa na rocznym stypendium Fundacji Rockeffelera. Prof. Woyke stworzył 
w PAM ośrodek cytodiagnostyki nowotworów, który wkrótce osiągnął bardzo wysoki 
poziom, nie spotykany nigdzie w Polsce. Dopiero dzięki pracom Stanisława Woykego i jego 
współpracowników diagnostyka cytologiczna osiągnęła wysoki poziom, dorównujący 
poziomowi krajów rozwiniętych na zachodzie. Wszyscy cytopatolodzy polscy są bez
pośrednimi lub pośrednimi uczniami prof. Stanisława Woykego. W łódzkich, warszawskich , 
poznańskich, krakowskich, białostockich, śląskich i innych zakładach patomorfologii pracują 
cytolodzy kształceni przez uczniów i współpracowników Profesora". Prof. Woyke nie tylko 
rozwinął w Polsce pionierską działalność w zakresie diagnostyki cytologicznej ale wytrwale 

i konsekwentnie propagował tę ważną metodę diagnostyczną w kraju i za granicą poprzez 
publikowanie prac naukowych i monografii, poprzez wykłady na licznych kongresach 

naukowych oraz kształcenie rzeszy cytopatologów. 
Wymienione osiągnięia stawiają prof. Woykego w rzędzie uznanych światowych 

autorytetów naukowych w dziedzinie cytodiagnostyki nowotworów. Wyniki jego badań 
pozwoliły zwiększyć skuteczność działań diagnostyczno-leczniczych w walce 

z nowotworami. 
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Prof.. dr hab. med. Jerzy Stachura z Collegium Medicum UJ podkreśla w swojej opinii, że: 
„Profesor Woyke wprowadził w Polsce biopsję aspiracyjną cienkoigłową na długo przedtem 
zanim środowisko medyczne nie tylko w Polsce ale i w wielu krajach świata zdało sobie 
sprawę z jej znaczenia w diagnostyce nowotworów. 

To jego wysiłki sprawiły, że poziom cytodiagnostyki opartej o punkcję cienkoigłowąjest 
w Polsce wyższy niż w wielu krajach Europy i USA .. Prof. Woyke stworzył w Pomorskiej 
Akademii Medycznej nowoczesny ośrodek histopatologii, cytodiagnostyki i badania 
ultrastruktury nowotworów z zespołem naukowców- patomorfologów, który śmiało można 
nazwać szkołą prof. Woykego". 

Profesor udowodnił, że najlepszym sposobem uzyskania postępu cywilizacyjnego jest 
inwestowanie w naukę, a zwłaszcza kształcenie zdolnych ludzi . Prof. Woyke zgromadził 
i przez wiele lat kierował , inspirował i ożywiał pracę Zespołu złożonego z wybitnych 
patomorfologów do których należą m.in.: dr hab. med. Maria Chosia (obecnie w Zakładzie 
Patomorfologii Wydziału Lekarskiego PAM), prof. dr hab . med. Bogdan Czerniak, (obecnie 
w M.D.Anderson, Houston, Texas, USA), dr hab . med. Wojciech Gorczyca (obecnie w New 
York Medical College, New York, USA), dr n. med. Krystyna Kotańska (obecnie w Zakładzie 
Patologii, Radiurnhospital, Oslo, Norwegia) , prof. dr hab. med . Jan Lubiński (obecnie 
kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Wydziału Lekarskiego PAM), prof. dr hab . 
med. Włodzimierz Olszewski (obecnie kierownik Zakładu Patologii Nowotworów Instytutu 
Onkologii w Warszawie) . Również ja miałem szczęście pracować w tym Zespole i być - co 
prawda najsłabszym- ale myślę, że jednym z potrzebnych jego ogniw. 

Mógłby ktoś zapytać jak to się_ stało. że jeden człowiek był w stanie zgromadzić, 
wykształcić i wychować tylu wybitnych przedstawicieli nauki , z których każdy pomnaża 
posiadane talenty pracując dla dobra nauki i chorych? Odpowiem prosto słowami Hugona 
Kołłątaja: „Obcowanie z uczonym więcej uczy niż czytanie licznych ksiąg". A sławny 
kaznodzieja Piotr Skarga dodaje: „Rychlej się nauczy uczeń od mistrza, na którego robotę_ 
patrzy, niż u tego, który o robocie mówi". A myśmy mieli szczę_ście nie tylko patrzeć na robotę_ 

mistrza ale z tym mistrzem codziennie, razem przez wiele lat pracować . W tym zespole 
kierowanym przez Profesora ciągle trzeba się_ było uczyć nowych rzeczy: najpierw diagnostyki 
cytologicznej, później ultra-sktruktury, następnie immunocytochemii i biologii molekularnej . 
Dlaczego? Po prostu dlatego, że Profesor - który wziął wiedzę za towarzyszkę życia - sam 
uczył się ciągle nowych rzeczy. Przez te wszystkie lata owładnięty był jedną myślą: jak 

udoskonalić diagnostykę morfo logiczną nowotworów. Odpowiedź była jedna. Stosować nowe 
narzędzia do rozwiązywania trudnych problemów diagnostycznych. A to jest proces bolesny. 
Już , już człowiek opanował jakąś technikę_, już jest w niej bardzo dobry, a tu trzeba się 
przestawić i znowu uczyć od nowa. Po co? Mówi Św. Bernard: 

„ Są którzy chcą umieć, aby umieć i to jest ciekawość; 

są którzy chcą umieć, aby ich znano i to j est próżność: 

są którzy chcą umieć, aby naukę przedawali, i to jest brzydki handel; 

są którzy chcą umieć, aby nauką bliźnim pożytek przynosili, i to j est roztropność" 

I tu myślę, zbliżamy si(( do istoty fenomenu profesora Woykego. „Nie ten jest uczony, kto 
wie wiele, ale ten kto wie rzeczy potrzebne:" mówi św. Ignacy. Otóż, stałą troską Profesora 
było aby prowadzone przez Niego i przez nas badania naukowe miały zastosowanie 

w praktyce, aby prowadziły do wczesnego i bardziej precyzyjnego rozpoznania nowotworów. 
Najlepszą metodą takiego rozpoznania było badanie cytologiczne . I gdy nikt z patologów 
jeszcze nie wierzył w taką możliwość, Profesor już wprowadził w Szczecinie biopsję 
aspiracyjną cienkoigłową do diagnostyki nowotworów we wczesnych latach siedem
dziesiątych . A trzeba jasno powiedzieć , że w tamtym czasie ta metoda diagnostyczna - dzisiaj 
powszechnie stosowana- nie była w użyciu nawet w USA. Dopiero dzisiaj, z perspektywy lat 
można ocenić jak prekursorskie to były działania. Bo gdy w prawie dziesięć lat póżniej 
wprowadzono w medycynie ultrasonografię_ i komputerową tomografię, które umożliwiły 
pobranie materiału igłą pod kontrolą, praktycznie z każdego miejsca organizmu, patolodzy 
w Szczecinie i w Polsce umieli już rozpoznawać nowotwory punkcją cienkoigłową. Gdyby 
nie to doświadczenie tych nowoczesnych urządzeń nie możnaby w pełni wykorzystać do 
diagnostyki nowotworów być może do dzisiaj - z oczywistą szkodą dla chorego.Nie ma 
większej radości dla ucznia niż wychwalać swego mistrza i to wychwalać publicznie . ~łaśnie 
to robię i mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy, ponieważ jak powiedział Seneka: „Zywoty 
wielkich mę_żów są najlepszą nauką dla wszystkich". I dla Ciebie, który właśnie rozpoczynasz 
studia medyczne i dla Profesorów i dla Panów Rektorów, nawet dla Pana Ministra i oczywiście 
dla mnie. Wszyscy możemy się dużo nauczyć od Profesora Woykego. Ale pamię_taj : weż-jak 
On - wiedzę_ za towarzyszkę życia i bądź konsekwentny. 

Bez odrobiny przesady można powiedzieć , że prof. Woyke, uczony o światowej sławie 
i olbrzymim autorytecie naukowym, który odegrał tak wielką rolę w rozwoju wczesnej 
diagnostyki morfologicznej nowotworów, rozsławił Pomorską Akademię Medyczną w kraju 
i na świecie . Jest wybitnym naukowcem, przyjacielem studentów i młodych pracowników 

nauki a jednocześnie człowiekiem skromnym i prawym. 
Gdy wjeżdżając do Szczecina od strony Odry patrzymy na panoramę_ naszego miasta 

wystrzela w gór(( tylko jedna smukła wieża znacznie powyżej nieco pofałdowanego poziomu 
dachów różnych innych budynków. Jest to wieża Rektoratu Pomorskiej Akademii Medycznej . 
Tak właśnie moim zdaniem - wybija się_ sylwetka prof. Woyke jako naukowca, lekarza 

i nauczyciela ponad poziom nas wszystkich, którzy współtworzymy Pomorską Akademię_ 
Medyczną, a jest w niej przecież niemało postaci wybitnych. 

Dlatego z ogromnym wzruszeniem wraz z recenzentami dorobku naukowego i zasług 
prof. Stanisława Woykego, prof. Leszkiem Woźniakiem z AM w Łodzi oraz z prof. Jerzym 
Stachurą z Collegium Medicum UJ, zwracam się_ do J.M. Pana Rektora z prośbą o nadanie 

tytułu doktora honoris causa panu prof. dr hab. med. Stanisławowi Woyke . 
Jestem przekonany, że nadanie tego najwyższego naukowego wyróżnienia przyda 

splendoru naszej zasłużonej Uczelni i całej nauce polskiej. 
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PIERWSZA W HISTORII płyta CD z nagramem opery PARJA -

Stanisława Moniuszki (DUX 0686/0687 2008). 

W nagraniu udział wzięli artyści: Katarzyna Hołysz, Tomasz Kuk, 

Andzej Lampert, Janusz Lewandowski oraz Leszek Skrla. Towarzyszyli 

im Orkiestra oraz Chór Opery na Zamku w Szczecinie pod 

kierownictwem Warcisława Kun ca. 

Album 30 lat Opery na Zamku stanowi 

udokumentowanie 30 letniego okresu działal

ności naszej Opery w siedzibie na Zamku 

Książąt Pomorskich w Szczecinie. Znajdą 

w meJ Państwo wiele unikalnych zdjęć, 

reprodukcje archiwalnych plakatów oraz 

informacje z ostatnich 3 dekad dziejów Opery 

na Zamku. To niezmiernie interesująca 

propozycja dla miłośników sztuki operowej. 

D<ifrrk{ rlo Ot_<!,rbrfw_ 
„ . .-.. 

Płytę oraz album można nabyć za pośrednictwem naszej strony internetowej: 

www.opera.szczecin.pl oraz w siedzibie Opery na Zamku. 
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Louis Joseph Ferdinand Herold - urodził się w 1791 roku w Paryżu. Początkowo 
kształcił się pod kierunkiem ojca, potem również ojca chrzestnego, który w paryskim 
konserwatorium prowadził klasę fortepianu. Następnie uczył się także gry na skrzyp
cach i kompozycji. Był niezłym pianistą i podczas swego debiutu kompozytorskiego 
w Paryżu w Theatre Italien sam wykonał swój koncert fortepianowy. Za inną 
kompozycję zdobył nagrodę i stypendium do Rzymu, skąd po roku przeniósł się do 
Neapolu. Tam poznał m.in. Giovanniego Paisielła. Na dworze króla Neapolu objął 
stanowisko nauczyciela muzyki. W tamtym okresie napisał kilka utworów instrumen
talnych i swoją pierwszą operę. Z Neapolu przeniósł się do Rzymu, a potem do 
Wenecji, skąd wyjechał do Wiednia. Po powrocie do Paryża objął posadę maestra 
i pierwszego pianisty w Theatre ltalien i zaczął wystawiać swe opery, które odniosły 
spory sukces. Otrzymywał prestiżowe okolicznościowe zamówienia, natomiast kilka 
kolejnych oper z powodu marnych librett szybko zeszło z afisza. W 1826 roku wielkim 
sukcesem okazała się opera Marie. W tym samym roku Herold otrzymał stanowisko 
chef du chant (główny korepetytor solistów) i zajął się pisaniem muzyki baletowej dla 
Opery Paryskiej. Dla Opera Comique napisał jeszcze dwa dzieła, niezwykle ciepło 
przyjęte i wielokrotnie wystawiane Zampa i Le pre aux clercs ( 1200 wystawień w XIX 
wieku!). Zmarł w 1833 roku na gruźlicę. 
Dziś jego twórczość popadła w zapomnienie, znany jest tylko jako autor muzyki do 
Córki źle strzeżonej. 

Natalia Fedorowa - związana z Operą na Zamku od 2008r. na stanowisku 
kierownika baletu. 
Absolwentka Akademii Choreograficznej im. A. J. Waganowej w Sankt-Petersburgu 
oraz kijowskiego Wydz. Choreografii Prywatnego Wyższego Zakładu Nauczania 
Uniwersytetu w Charkowie (specjaloność choreografia, kwalfikacje baletmistrza -
inscenizatora klasycznej choreografii). 
Początkowo związana z Państwową Operą we Lwowie, gdzie do 1992 r. była 

I tancerką. Kreowała klasyczne partie w baletach: Giselle A. Adama, Coppelia 
K. Delibes'a, Córka źle strzeżona P.L. Hertela, Peer Gynt E. Griega, Esmeralda 
C. Pugni, Stworzenie świata A. Petrova i wielu innych. 
W 1992 r. podjęła pracę w Operze Wrocławskiej w charakterze I tancerki. W jej 
dorobku artystycznym na tej scenie znajduje się ponad 20 pierwszoplanowych partii 
baletowych, spośród których warto wymienić : Odetta-Odylia (Jezioro Łabędzie), 
Primabalerina (Sylfidy), Klara (Dziadek do orzechów), Juli a (Romeo i Julia), tytułowe 
partie w Giselle i Kopciuszku, Paquita i inne. 
Realizowała przedstawienie baletowe w Operze Wrocławskiej pod tytułem Sylfidy, 
na muzykę Fryderyka Chopina. W 2005 roku ułożyła choreografię do Wieczoru 
nowych choreografii w Operze Wrocławskiej pod tytułem Taniec ze śmiercią na 
muzykę Piotra Czajkowskiego. 
W 1998 r. otrzymała nagrodę publiczności, Złotą Iglicę. W 2001 r. została 
uhonorowana odznaką Zasłużony Działacz Kultury, a w 2005 r. otrzymała Srebrny 
Krzyż Zasługi. W latach 1993 - 2005 współpracowała z Operą Nova w Bydgoszczy, 
z Teatrem Wielkim w Poznaniu, z Operą Śląską w Bytomiu. Odbyła Tournee po 
Anglii, Belgii, Holandii i Niemczech. 
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Ryszard Kaja - malarz, grafik, scenograf . Studiował w Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych w Poznaniu (dzisiejsza ASP) , w 1984 uzyskał dyplom z malarstwa 
w pracowni malarstwa doc. Norberta Skupniewicza. Pracował jako główny scenograf 
Teatrze Wielkim w Łodzi (1999-2000), w 1994 jako scenograf w Operze na Zamku 
w Szczecinie, w latach 1995-2000 jako główny scenograf w Teatrze Wielkim 
w Poznaniu. Jest twórcą ponad 150 scenografii do spektakli teatralnych, baletowych , 
operowych i telewizyjnych, kilku filmów, pracował na większości scen operowych 
kraju, oraz często za granica m.in we Francji , Niemczech, Brazylii, Argentynie, 
Izraelu, Egipcie. Projektował scenografię (kostiumy i dekoracje) między innymi do 
takich spektakli, jak: Bal maskowy, Ernami, Falstaff i Rigoletto G. Verdiego czy 
Czarodziejski Flet Mozarta i wiele innych. Stworzył wizje plastyczne między innymi 
do następujących baletów: Dziadek do orzechów, Jezioro łabędzie P .. Czajkowskiego, 
Makbeth Ennio Morricone. Wielokrotnie nagradzany za swe realizacje między innymi 
kilkakrotnie nagroda złotej maski . Na podstawie Hrabali powstała plastyczna 
koncepcja filmu animowanego Marchenbilder - obrazki z bajek (współrealizacja 
z Markiem Skrobeckim, (nagroda za najlepszy polski animowany film autorski w l 998 
roku, a na Festiwalu OFAFA w Krakowie zdobyły Dyplom Honorowy "Złota 

Kreska".) Tworzy malarstwo olejne, prace na papierze w technikach mieszanych, 
monotypie, rysunki tuszem i inne, projektuje ilustracji książkowe, programy teatralne, 
katalogi i przede wszystkim plakaty. 

liona Binarsch - projektant kostiumów, scenograf. Związana z teatrem od wielu lat. 
Odnajduje inspirację w niemal każdym rodzaju teatru: dramatycznym, lalkowym, 
operowym, w teatrze tańca i telewizji. 
Jedna z pierwszych propozycji zawodowych, jaką otrzymała, dotyczyła przygoto
wania dekoracji wnętrz i kostiumów do filmu w reżyserii Tomka Tryzny Czy można 
się przysiąść?(l 998). Od tamtego czasu łączyła studia z pracą, przygotowując kolejne 
realizacje dla teatru i telewizji. Jej praca dyplomowa - kostiumy i scenografia do 
sztuki A. Jarry'ego Ubu król zdobyła Główną Nagrodę w IV edycji Konkursu 
im. Zenobiusza Strzeleckiego przyznawaną przez Międzynarodową Organizację 
Scenografów, Techników i Architektów Teatru w Ogólnopolskim Konkursie na 
Najlepszy Dyplom ze Scenografii (2001 ). Rok wcześniej została stypendystką 

Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Pracowni Szkła i Projektowania Biżuterii. 
W teatrze dramatycznym uznanie przyniosły jej m.in. kostiumy do spektaklu Iwona, 
księżniczka Burgunda W. Gombrowicza w reżyserii Artura Tyszkiewicza, za które 
w 2006 r. otrzymała nagrodę na XXXI Opolskich Konfrontacjach Teatralnych. 
Uhonorowana wieloma nagrodami Ministra Kultury. 
Projektantka kostiumów do poetyckiego przedstawienia Umarli ze Spoon River 
w reż . Jolanty Ptaszyńskiej (Teatr Telewizji, TVP 1, 2007). Projektantka kostiumów 
do Napoju miłosnego G.Donizettiego (2007) i Otella G.Verdiego (2008) -
superprodukcji w ramach Letniego Festiwalu Operowego na Wodzie. 
Współpracowała także z Polskim Teatrem Tańca realizując spektakle ... a ja tańczę 
(2003) oraz I Tu (2002). 
Prace Ilony Binarsch były eksponowane na wielu wystawach. 
W 2006 r. artystka otrzymała Stypendium Artystyczne Miasta Poznania za osiągnięcia 
w dziedzinie projektowania scenografii i kostiumów. 
W 2007 r. w przygotowała scenografię i kostiumy do spektaklu Historia de un Amor 
w Guanajuato (Meksyk) . 
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Fundacja Balet zaprasza do Studia Taneczo-Musicalowego. 
www.fundacjabalet.pl 35 
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KIEROWNICTWO OPERY A ZAMKU 

dyrektor 
WARCISŁAW KUNC 

z-ca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych 
SZYMON RÓŻAŃS.KJ 

główna księgowa 

ANNA JURGIEL-SOBÓTKA 

kierownik muzyczny 
PIOTR DEPTUCH 

kierownik chóru 
MAŁGORZATABORNOWSKA 

kierownik baletu 
NATALIA FEDORO WA 

kierownik sekcji koordynacji pracy artystycznej 
DOROTA KRUPSKA 

kierownik działu technicznego 
TERESA SUPERSON 

kierownik produkcji 
DOROTA KOWALCZYK 

kierownik sceny 
PIOTR PUDŁO 

kierownik pracowni oświetleniowa-akustycznej 
KRZYSZTOF STEFAN 

kierownik działu administracyjno-gospodarczego 
ZDZISŁAWA DANUTA MURAWSKA 

kierownik działu promocji 
JOLANTA SZYB TOWICZ-GRUDZIŃSKA 

zdjęcia do programu 
PRZEMYSŁA W PIELECKI 

opracowanie graficzne programu 
MARIUSZ NAPIERAŁA 

okładka - projekt plakatu 
RYSZARD KAJA 

Egzemplarz bezpłatny 
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