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Apoteoza niemoralności - czyli opera i operetka w jednym 

Piotr Deptuch 

Piękna Helena powszechnie uznawana jest za najsławniejsze dzieło Jacquesa Offenbacha, choć 

daleko jej do muzycznej głębi i psychologicznego wyrafinowania ostatniego operowego arcydzieła 

kompozytora, jakim są Opowieści Hoffmana. Trudno też wskazać na jakieś szczególne cechy, które 

odróżniałyby ją od innych popularnych utworów Offenbacha: Orfeusza w piekle, Życia paryskiego czy 

Wielkiej Księżnej Gerolstein. Na czym zasadza się więc popularność dzieła' Niewątpliwie na 

kontrowersyjności i ostrości ujęcia tematu . Piękna Helena od początku budziła skrajne emocje -

z zarzutami o wulgarność, tandetę i cyniczne schlebianie tanim gustom mocno kontrastowały 

zachwyty nad melodycznym urokiem i rytmicznym temperamentem. Nad wszystkim unosiła się 

jednak aura obyczajowego skandalu o silnie erotycznym wydźwięku oraz ingerencja cenzury, która 

zarzuciła dziełu niemoralność i antyklerykalność-cechy zogniskowane przede wszystkim w postaci 

Kalchasa. W osobach Heleny i Menelausa doszukano się tyleż wyrafinowanej, ileż zjadliwej parodii 

panującej podówczas pary cesarskiej : Napoleona Ili i Eugenii. Oziębłość tej ostatniej i niezliczone 

miłostki małżonka stanowiły w Paryżu tajemnicę poliszynela. 

Piękna Helena po raz pierwszy wykonana została 17 grudnia 1864 roku w modnym wówczas 

paryskim Theatre des Varietes, gdzie zaprezentowana została jako opera komiczna, a nie operetka -

jak się teraz często sądzi. Dzieło stanowiło niewątpliwy zwrot w karierze Offenbacha - trwający 

niemal 31 lat muzyczny podbój nadsekwańskiej stolicy przez utalentowanego syna żydowskiego 

kantora z Kolonii wydawał się być zakończony pełnym, choć ciężko zapracowanym sukcesem. 

Offenbach miał sławę, pieniądze i oczywiście talent, połączony z bajeczną wprost łatwością 

komponowania . Wystarczy wspomnieć tylko, iż Ili akt Pięknej Heleny powstał w rekordowym czasie 

72 godzin. Premierowe przedstawienia opery były znakomicie przygotowane pod względem 

muzycznym. Orkiestrę w stosunku do wcześniejszych, zminiaturyzowanych offenbachowskich 

zespołów znacznie poszerzono, a chór poddano cyklowi katorżniczych prób. Spektakle były też 

znakomicie śpiewane i brawurowo zagrane pod względem aktorskim. Na scenie w tytułowej roli 

królowała Hortensja Schneider, której rozbuchany sceniczny sex appeal rozbudzał namiętności 

męskiej części publiczności . Godnie jej partnerował Jose Dupuis-belgijski tenor liryczny, dla którego 

Offenbach w ostatniej chwili, niemal na kolanie skomponował sławne kuplety Parysa z I aktu. Trzy 

miesiące po premierze paryskiej Piękna Helena pojawiła się na afiszu sławnego Theatre an derWien -

tego samego, dla którego swoje dzieła stworzyli m. in. Mozart i Beethoven. Wiedeńska wersja dzieła 

(na której opiera się muzyczna warstwa prezentowanego spektaklu) wprowadziła szereg zmian . 

Przeredagowana została uwertura i znacznym skrótom uległo wiele fragmentów opery (scena gry 

z aktu 11, inicjalny chór z aktu Ili). Skreślona została niewygodna wokalnie kołysanka Parysa z li aktu 

i tzw. „trio patriotyczne" - groteskowy tercet Kalchasa, Menelausa i Agamemnona parodiujący 

tematy z heroicznych oper Rossiniego - sławnych w Paryżu, ale cokolwiek zapomnianych już 

w Wiedniu. Z biegiem lat do partytury dołączać zaczęto fragmenty skomponowane przez innyc h 

twórców- między innymi konwencjonalną, koloraturową arię Heleny z Ili aktu (ze względu na swój 

wtórny charakter pominiętą w niniejszej prezentacji), która zastąpiła oryginalne kuplety La vrai,je ne 

suis pas coupab/e z paryskiej wersji dzieła . Wiedeńską wersję Pięknej Heleny, znacząco różniącą się od 

idiomu francuskiej opera-bouffe, można już uznać za pierwowzór operetki w obowiązującym dziś 

znaczeniu tego słowa. 

Piękną Helenę po śmierci Offenbacha poddawano wielu najróżniejszym przeróbkom 

i adaptacjom, z których ta najsławniejsza z 1931 roku wyszła spod pióra znakomitego wiedeńskiego 

kompozytora Ericha Wolfganga Korngolda, współpracującego wówczas ze sławnym reżyserem 

Maxem Reinhardem. W drugiej połowie XX wieku popularność antycznej satyry Offenbacha 

zaczęła nieco słabnąć . Ponowne zainteresowanie dziełem przyniosły dopiero lata osiemdziesiąte 

i dziewięćdziesiąte, kiedy nowe pokolen ie dyrygentów z Markiem Minkowskim na czele odkryło 

w muzyce paryskiego kosmopolity nowe pokłady temperamentu, rytmicznej werwy i muzycznej 

inteligencji. Nie bez znaczenia były też kreacje znakomitych solistek kreujących tytułową rolę, 

wśród których wymienić trzeba: Jessye Norman, Vesselinę Kasarovą, Dame Felicity Lott i ostatnio 

Stephanie D'Austriac. Piękna Helena, która fascynowała niegdyś nawet Fryderyka Nietzschego, 

znalazła w ten sposób na nowo klucz do wrażliwości współczesnego odbiorcy. 

Helena Trojańska - obraz Rossetiego 
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LIBRETTO 

AKT PIERWSZY 

Czasy współczesne. Bogaty kurort na słonecznej wyspie odwiedzają znani ludzie biznesu 

i polityki. Do tej grupy dołącza Kalchas, prebenda riusz. Licząc na wpływy towarzystwa, ma nadzieję, 

że podreperuje finanse nadszarpnięte przez zagraniczne wojaże. Najbardziej prestiżowa para 

wśród gości to Menelaos i jego żona Helena, której piękno traktowane jest niestety najczęściej 

powierzchownie. 

Wieczorem organizowany jest bankiet. Polityk Menelaos przygotował atrakcję - konkurs, 

w którym wygraną za odgadnięcie zagadki będzie kolacja z jego żoną. Niegdyś mąż już raz przegrał 

ją w jakiejś grze, zaś zgodnie z przepowiednią dziś zwycięzca ma przybyć po nagrodę. Uosobienie 

przepowiedni i wysłannik Najwyższego - Parys, w przebraniu kuriera przyjeżdża do hotelu. 

Przekupuje Kalchasa, by ten ułatwił mu „spotkanie" z wybranką. Helena oczarowana od początku 

tajemniczym gościem zaprasza go na wspomniane przyjęcie. Pojawiają się na nim inni 

nowobogaccy wczasowicze: brat Menelausa, Agamemnon; bracia Ajaksowie, Achilles i w końcu 

Orestes, żyjący w wyraźnym konflikcie ze swym ojczymem Agamemnonem i próbujący za wszelką 

cenę popsuć miłą atmosferę imprezy. Mężczyźni stają do konkursu, nie szczędząc sobie przy tym 

licznych uszczypliwości. Żaden z panów nie potrafi dać jednak właściwej odpowiedzi. W końcu 

Parys dołącza efo zgadujących i podaje rozwiązanie zagadki, po czym ujawnia, kim jest naprawdę. 

Kalchas, usiłując dotrzymać słowa danego Parysowi szykuje podstęp, by wydelegować Menelaosa 

na Kretę. Helena orientuje się, podobnie jak wszyscy oprócz męża, że pomysł z wyjazdem stanowi 

fortel. Niemniejjednak-zauroczona Parysem - godzi się na taką sytuację. Gdy mąż wyjedzie, będzie 

czekać na młodzieńca w swoim apartamencie. 
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AKT DRUGI 

Apartament Heleny. Piękność przygotowuje się do spotkania. Rozgoryczona faktem, że została 

potraktowana przedmiotowo, usiłuje zbyć Parysa, kiedy ten zjawia się po swą nagrodę. Jednak jego 

inteligencja i umiejętność gry powoduje, że Helena po raz kolejny ulega jego wdziękom . Zaraz po 

wyjściu młodzieńca Helena przeżywa atak pijanych polityków, którzy jeszcze nie tak dawno kłaniali 

jej się z uśmiechem; teraz zaś rozpoczynają prymitywne umizgi. Agamemnon próbuje napastować 

Helenę. W ostatniej chwili powstrzymuje go nadbiegający Kalchas. W tym całym zamieszaniu 

Orestes- prowokator- demaskuje go, wyjmując z jego kieszeni list od Parysa. Spisek wychodzi na 

jaw. Helena jeszcze bardziej poirytowana tak instrumentalnym traktowaniem w rewanżu zaczyna 

realizować swój plan: blefuje, że jest zakochana w Kalchasie i chce spędzić z nim wakacje oraz, że 

podczas kolacji z Parysem ma zamiar definitywnie zakończyć znajomość z młodzieńcem. Kalchas 

wybiega więc, by go sprowadzić, Helena zaś udziela przyjaciółce wskazówek: Bakhis ma skusić 

Parysa i przyprowadzić go do łóżka Heleny. Po wyzwoleniu w nim namiętności ma sprowadzić 

Kalchasa do sypialni i, przekonując, że obok czeka Helena, położyć go do łóżka . Zamiarem 

najpiękniejszej z kobiet jest, by oczom opinii publicznej ukazać rozpustne poczynania Kalchasa 

z Parysem . Plan niemalże udaje się : Helena tańcem kusi kochanka, a ten spragniony miłosnego 

spotkania wchodzi za nią do łóżka. Rzeczywistość wokół nich staje się jakby upajającym i słodkim 

snem. Tymczasem w sypialni zamiast oczekiwanego Kalchasa zjawia się mąż Heleny, Menelaos, 

szalejący z wściekłości. W apartamencie pojawiają się wszyscy uczestnicy bankietu; nie mogą 

nacieszyć się tak hucznym skandalem . 

AKT TRZECI 

Blask pięknego kurortu powoli blednie. Goście wyczerpani nocnymi hulankami, bez radości na 

twarzach, za to doszczętnie spłukani, wymigują się od uiszczenia rachunków hotelowych. Ich szare 

oblicza nie budzą podziwu, respektu, ani nawet szacunku . Tymczasem na plaży Kalchas i Fil oko mes, 

jego asystent, udzielają sobie rozgrzeszenia . Orestes, zniesmaczony postawą gości, upija się, 

bezradny. Gdy wszyscy są już gotowi do wyjazdu, nagle pojawia się Parys . Ponownie doprasza się 

o swoją nagrodę - Helenę . Zatrzymuje całe towarzystwo z wyższych sfer, pokazując zdjęcia 

przedstawiające szacownych gości podczas hulaszczej zabawy. Ma dla nich propozycję: n'ie 

przekaże zdjęć do publikacji prasie, jeśli otrzyma Helenę. Najpiękniejsza z kobiet zostaje więc 

wystawiona jako towar do przetargu, a panowie politycy skaczą sobie do gardeł, by uratować własną 

skórę. Chcą, by Menelaos wyrzekł się żony. Oburzony polityk pod presją zebranych wykrztusza 

z siebie niejednoznaczną odpowiedź . Wszyscy biorą to za zgodę . Kiedy Helena rozpacza wśród 

cieszącego się tłumu, Parys czyni prawdziwe wyznanie: wszystko było tylko grą. Chciał zadrwić sobie 

z hipokryzji oraz ukazać sprzedajność i brak zasad tak zwanych ,,,,przyzwoitych ludzi". Tylko on -

hedonista, bez cienia skrupułów pragnie, by wszyscy zrozumieli, czym jest ich zakłamanie . Niestety 

nikt nie pojmuje ani słów Parysa, ani tragedii Heleny. Zaślepiony tłum w radości podziwia piękną 

parę i bez cienia refleksji wierzy wto, że będzie żyła w miłości i szczęściu. 
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Człowieka nie da się po prostu przemalować 
O pomyśle umieszczenia starej historii w nowych czasach 
i o dzisiejszej kondycji piękna rozmawiamy z Krzysztofem Czeczotem, 
autorem adaptacji libretta do Pięknej Heleny 

Jak zrodził się pomysł, by historię mityczną przenieść na grunt polskiej współczesności? 

Przede wszystkim myślałem jak spotkać ze sobą mit i współczesność, a żeby to połączyć musiałem 

odpowiedzieć sobie na pytanie : Co jest istotą mitu HelenyTroJańskiej? Miłość- nie. Zdrada -też nie. 

Podstęp - też nie do końca . I nagle zrozumiałem, że chodzi o piękno. O to, że jeżeli prawdziwie 

i głęboko się kocha, podziwia, szanuje, to owo „ piękno" drugiej osoby będzie dla nas zawsze 

dostrzegalne- i za rok, i za lat dwadzieścia. Przyjrzyjmy się tej historii: mąż Heleny, Menelaos, kiedy 

znowu ją spotyka po dziesięciu latach krwawych walk, widząc jej urodę, wybacza jej romans 

z Parysem. Pierwsze zdanie, jakie sobie zapisałem, a które potem stało się tekstem arii finałowej 

z aktu I, to pytanie: Co to znaczy „ piękno"7 Gdzie jest dziś „ piękno"7 

Właśnie-gdzie dziś jest? 

Piękno Jest tam, gdzie możliwa jest relacja oparta na szacunku i fascynacji, i gdzie ta relacja wynika 

z niezrozumiałej, niewytłumaczalnej, czystej potrzeby jej istnienia. Niestety dziś coraz częściej 

szuka się piękna na powierzchni i w połyskliwości warstwy zewnętrznej; szuka się go także 

w kalkulacji Na ile „moje" piękne bardziej kole w oczy tych, którzy go nie ma Ją, a mieć by chcieli7 

I takie postrzeganie rzeczy materialnych niechybnie przekłada się na postrzeganie człowieka. 

Zapominamy, że człowiek czuje, myś li, oddycha, śmieje s ię i płacze, że nie da się go po prostu 

podmienić czy przemalować. To wszystko, co powiedziałem to oczywiście truizm y. Ale pytaniem 

zasadniczym Jest: Co robimy, żeby tak nie było? 

Na jakie zjawiska współczesnej obyczajowości chciał Pan szczególnie zwrócić uwagę? 

Czasy są dziwne, to i my jesteśmy dziwni. Mnie bardzo przeszkadza „ papkowatość", życie w rytmie 

na dwie czwarte z bitem podkręconym do tego poziomu, że po stu metrach biegu w tym tempie 

każdemu by pikawa wysiadła. Ale czy to Jest w moim tekście najbardziej eksponowane7 Nie sądzę. 

Chciałem raczeJ zwrócić uwagę na totalne pomieszanie wartości, na obrócenie ich znaczeń. Trudno 

mi bowiem zrozumieć, że w imię miłości i solidarności toczy się regularne bitwy na ulicach, znieważa 

się ludzi, którzy za „wolność naszą i waszą" kiedyś cierpieli. Starałem się omijać politykę, bo swoją 

tępotą i topornością zabija ona tak wrażliwą materię, jaką Jest sztuka. 

• 
' 

• 

I 
I • . 

" 

Nie miał Pan obaw, że tak dalece posunięta transformacja mitu nie spodoba się odbiorcom? 

Pewnie, że bardzo bym się ucieszył, gdyby tekst libretta spodobał się ludziom, ale jakoś 

szczególnie zmartwiony nie będę, kiedy okaże się, że oni tego nie kupują. To nie z powodu pychy

bynajmniejl Po prostu nie ma sensu robić czegokolwiek tylko dlatego, „żeby się podobało". Taki 

punkt wyjścia to bardzo średni start do pracy. 

Czy wykreowana przez pana Helena różni się bardzo od tej z wykorzystanych przez Pana 

mitów? 

Tak, „moja" Helena jest silniejsza, odważnieJSZa, nie Jest taka mdła i ubezwłasnowolniona jak 

przedstawia ją ją mity czy libretto operetki Offenbacha w przekładzie Janusza Minkiewicza. 

Jak w paru słowach określiłby Pan tę historię Heleny i Parysa? 

Bardzo trudno opowiedzieć te historię w kilku słowach , bo jest ona nasycona licznymi zwrotami 

akcji, niuansami, które tworzą jakąś konstrukcję. Zaczyna się od wygranego przez Parysa zakładu, 

gdzie nagrodą Jest Helena; przechodzi od okrutnej gry między bohaterami do momentu 

autentycznego zauroczenia, by zakończyć się „weselem", podczas którego Helena śpiewa: 

Welonik czarny mam na głowie, Czarny bukiecik u rąk. Najogólniej mówiąc to tragiczna, smutna 

historia. 

Jak wyglądała współpraca z reżyserem i innymi twórcami oraz aktorami - jak zareagowali na 

pomysł umieszczenia akcji Pięknej Heleny we współczesności? 

Przede wszystkim należy wspomnieć, że to reżyser, Norbert Rakowski ponad rok temu 

zaproponował mi napisanie tego libretta. Dyrektor Kunc natomiast wykazał się odwagą i zgodził 

się na dość szalony pomysł, jakim było współczesne libretto, pisane trzynastozgłoskowcem. Kiedy 

napisałem JUŻ Jakiś fragment, np. cały akt-wysyłałem go do reżysera, ten czytał, nanosił poprawki, 

potem Ja przerabiałem, albo nie. Spoty kali śmy się 1 rozmawialiśmy o postaciach, o historii, 

o zdarzeniach, o wszystkim, co dotyczyło realizacji . A aktorów, solistów i chór postawiliśmy przed 

faktem dokonanym . Jadą c na próby, wiedziałem, że mówić cały czas wierszem trzynasto

zgłoskowym to nie jest najłatwiejsza rzecz na świecie. Nie recytować, lecz mówić tak, Jakby 

mówiło się prozą . Jesteśmy pełni uznania dla nich, że jako artyści operowi podjęli się tego zadania 

Oczywiście cel wszyscy mamy ten sam: dać najlepsze przedstawienie, Jakie tylko dać możemy. 

I może się udać: mamy dobry zespół, mamy genialną przestrzeń, scenografię i kostiumy, mamy 

„świeży" tekst . Zapraszam gorąco 1 



Słowo od reżysera 
Norbert Rakowski 

Zawsze, gdy podejmuję się realizacji teatralnej, liczę na to, że oprócz zabawy i .,ładnego 

opakowania" widz będzie miał sposobność do refleksji. Mam nadzieję, że Piękna Helena jest okazją 

do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób podchodzimy do dzisiejszego świata. Na ile dobra 

materialne lub świetna pozycja społeczna, towarzyska, zawodowa są dla nas ważne. Często stajemy 

w życiu przed wyborem: Żyć wygodnie i być powszechnie akceptowanym czy też zdecydować się na 

ruch, który być może odsunie nas na boczny tor, ale za to będziemy mogli bez obawy spojrzeć sobie 

w twarz? Najczęściej niestety schodzimy na manowce łatwego, płytkiego, wygodnego życia . 

Ulegamy tej niezwykłej pokusie, usprawiedliwiając się tym, że „życie jest krótkie". Tracimy swój 

moralny kręgosłup . Dzieje się tak, ponieważ jesteśmy słabi. 

Tragedia pięknej Heleny polega na tym, że zawsze jest między tym, czego pragnie, a tym, czego nie 

chce . Wpada w pułapki własnych decyzji i sidła swej nieprzeciętnej urody. Traktowana przez 

wszystkich jak towar decyduje się na układ, z którego potem nie może wybrnąć, bo dobre 

rozwiązanie już nie istnieje. Jest coraz bardziej bezradna, choć przed innymi wciąż się uśmiecha i nie 

chce pokazać, jak krucha jest naprawdę. Jak każdy z nas boi się obnażyć swą słabość . Dla niej historia 

nie kończy się happy endem - przegrywa własny los. Smutna refleksja i smutny świat, w którym, 

powołując się na wyższe wartości, patrzymy jak lśni i błyszczy politura - nasza zewnętrzna warstwa. 

Spektakl obnaża hipokryzję, jaką obserwować można w dzisiejszych czasach na porządku dziennym . 

Rolę cynicznego prowokatora pełni w tej historii Parys - szczery hedonista. Szlachetne cele ubiera 

w mało szlachetne środki, by zdemaskować prawdziwą naturę naszych bohaterów; pokazać im, jacy 

są naprawdę. Tylko czy można tę skorupę jakoś ruszyć? Czy można zmienić kogoś, jeśli on sam tej 

zmiany nie będzie chciał? 

Takjak reżyser„. nigdy nie może rządzić wrażliwością widzów. Nie może zmienić ludzi, ale może ich 

zachęcić do myślenia, jeśli sami wykażą odrobinę dobrej woli . Ta sztuka nie ma rozdrapywać ran . Jest 

po prostu lustrem naszej rzeczywistości. 





Realizatorzy 
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PIOTR DEPTUCH 
Kierownictwo muzyczne 

Absolwent Akademii Muzycznej im . F. Chopina w War
szawie - w 1991 r. ukończył studia dyrygenckie oraz studia 
z teorii muzyki. Współpracował: Od 1991 - z Operą 
Wrocławską (przygotowanie Rigoletta Verdiego, Włoszki 

w Algierze Rossiniego oraz Toski Pucciniego); od 1993 -
z Operą i Operetką w Szczecinie (Traviata Verdiego, 
Carmen Bizeta, Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego, Trubadur 
Verdiego, West Side Story Bernsteina, Straszny dwór 
Moniuszki, Kawaler srebrnej róży R. Straussa); od 1993 -
z Teatrem Wielkim w Łodz i (Ubu Rex Pendereck iego -
prestiżowa nagroda Orfeusza podczas Festiwalu Muzyki 

Współczesnej „ Warszawska Jesień " 1994); od 1993 -
z bydgoską Operą Nova (przygotowanie premiery 
Aptekarza Haydna, Czarodziejskiego fletu i Don Giovan
niego Mozarta, Turandot Pucciniego, Cara i cieśli 

Lortzinga); od 1994 - z Teatrem Wielkim w Poznaniu 
(premiery: Na buc ca Verdiego, Elektry Theodorakisa i Toski 
Pucciniego). W1996 r. za prezentował na dziedzińcu Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie li akt J. Straussa, a 2 lata 
później - spektakl baletowy Miłość, Flamenco, Gershwin 
oparty na dziełach Manuela de Falli oraz Gershwina . 
Współpracował z wieloma polskimi zespołami orkiestro
wymi, a jego zagraniczne występy obejmują Niemcy, 
Austrię, Szwajcarię, Belgię, Holandię, Francję i Ukrainę. 
Zajmuje się też publicystyką muzyczną - publikuje teksty 
poświęcone wielkim kompozytorom operowym . Od roku 
2004 współpracuje z Programem li Polskiego Radia . Od 
2007 r. jest kierownikiem muzycznym i konsultantem 
repertuarowym Opery na Zamku. 

NORBERT RAKOWSKI 
Reżyseria 

Urodzony w 1968 r. Absolwent Wydziału Aktorskiego 
PWST (1994) i Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej 
w Warszawie (2001). Jeszcze przed końcem studiów 
zadebiutował jako aktor w warszawskich teatrach 
Szwedzka 2/4 i w Teatrze Małym. W 1994 r. na Ogólno
polskim Przeglądzie Spektakli Dyplomowych w Łodzi 
otrzymał nagrodę krytyków dla najlepszego aktora. 
W latach 1994-2004 aktor Teatru Współczesnego 
w Warszawie . Zagrał kil kana ście ról w Teatrze TV i współ
pracował z wieloma wybitnymi reżyserami . W 1999 r. 
zadebiutował jako reżyser spektaklem autorskim Nagle 
(Teatr Studio w Warszawie), a w lutym 2001 r. zrealizował 
swój spektakl dyplomowy Samotnik Roberta Andersona 
w Teatrze Współczesnym w Warszawie . Zrealizował 
kilkanaście spektakli w Polsce (Toruń, Poznań, Łódź, 

Kalisz, Olsztyn, Warszawa, Szczecin). W 2008 r. łódzcy 

recenzenci przyznali mu „Złotą Maskę" za najlepszą 

reżyserię (Plotka F. Vebera, Teatr Powszechny w Łodzi). 
Jako reżyser teatralny nie koncentruje się na jednej 
formie . Reżyseruje zarówno spektakle realistyczne jak 
i eksperymentalne formy tańca współczesnego. Jest 
również reżyserem filmów reklamowych i dokumen
talnych. 

WOJCIECH STEFANIAK 
Scenografia 

Scenograf. Kaliszanin. W 1991 r. ukończył z wyróż
nieniem Wydział Wzornictwa Przemysłowego 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych . Od kilku
nastu lat zajmuje się przede wszystkim scenografią 
teatralną . Laureat Nagrody Prezydenta Miasta 
Kalisza w 2000 i 2003. Wyróżniony za scenografię do 
spektaklu Cukier w normie S. Shuty w Teatrze Łaźnia 
Nowa w Krakowie w XI Ogólnopolskim Konkursie na 
wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Ma na 
swoim koncie ponad sto realizacji w wielu teatrach 
całej Polski, a także w Wilnie i w Operze Bałtyckiej 
w Gdańsku . Na stałe współpracuje z warszawskimi 
teatrami: Kwadrat i Komedia oraz Wrocławskim 
Teatrem Komedia. 
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Rea I izatorzy 

MAŁGORZATA KRZEMIEŃ 
Kostiumy 

Kostiumograf, scenograf. Urodzona w 1973 r. W 1998 r. 
ukończyła studia w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
Opracowywała scenografię i kostiumy dla: Teatru w Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie (Zima, 2001)1 Teatru 
~ląskiego w Katowicach (Kitta Kergulena, 2002)1 Teatru Stara 
Prochoffnia w Warszawie (Polowanie na żmirłacza i Sweeney 
Agonistes, 2002-2003)1 Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie 
(Requiem, 2007)1 Teatru Współczesnego w Szczecinie 
(Życie/Instrukcja Obsługi, 2008) i Bałtyckiego Teatru 
Dramatycznego w Koszalinie (Exportowcy i Jak wam się 

podoba, 2009) . Projektowała kostiumy do filmu E. Pytki Dzień 
jak co dzień (2005) oraz do serialu Pitbul/(2005-2007) . 

MAŁGORZATA BORN OWSKA 
Przygotowanie chóru 

Związana z Operą na Zamku w 1999 r., ponownie 
od 2005 r. na stanowisku kierownika chóru. 
W 1999 r. ukończyła z wynikiem celującym 
studia w Akademii Muzycznej im. F. Chopina 
w Warszawie na Wydziale Edukacji Muzycznej 
w klasie dyrygowania R. Zimaka . W 2000 r. 
uzyskała wyróżnienie w Xll Konkursie Prac 
Magisterskich Akademii Muzycznych w Polsce 
w kategorii: Wychowanie Muzyczne i Rytmika. 
W 2008 r. ukończyła dwuletnie podyplomowe 
studia w zakresie chórmistrzostwa na Wydziale 
Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie 
B. Błońskiego . Po powrocie do Szczecina przez 
dwa lata współpracowała ze Szczecińskim 

Chórem Chłopięcym „Słowiki" jako instruktor, 
a także przez cztery lata z Chórem Kameralnym 
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, prowa
dząc zajęcia z emisji głosu. Od 2005 r. jest kiero
wnikiem Chóru Opery na Zamku w Szczecinie, 
który przygotowywała do takich premier, jak: 
Rycerskość wieśniacza Mascagniego, Pajace 
Leoncavalla, Holender tułacz Wagnera, Wesele 
Figara Mozarta, Wiedeńska krew J. Straussa, 
Kraina uśmiechu Lehara, Kawaler srebrnej róży 
R. Straussa, a także dzieł oratoryjnych: Requiem 
polskie Pendereckiego, Stabat Mater Szyma
nowskiego, Messa di Gloria Pucciniego. 

ANITA RYWALSKA-SOSNOWSKA 
Helena 

Sopran . Absolwentka Wydziału Wychowania 
Artystycznego na Uniwersytecie Warmińsko
Mazurskim (2000) oraz Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (2006) . 

Współpracuje z Teatrem Otwartym w Gdańsku . 
W latach 1995-2000 jako członek zespołu 

rozrywkowego „Horpyna" uczestniczyła w wielu 

przedsięwzięciach artystycznych, m.in. w Festi
walu w Opolu i Sopot Festival w Operze Leśnej. 
Ponadto brała udział w nagraniach programów 

telewizyjnych z serii „Filharmonia Dowcipu" oraz 
w oprawie muzycznej Gali Mistrzów Sportu 2008. 

Uczestniczyła w licznych kursach wokalnych 
i doskonaliła warsztat wokalny pod kierun
kiem wybitnej rosyjskiej śpiewaczki Raissy 
Tschepcherenko w Niemczech. W jej reper
tuarze znajdują się m.in.: pieśni F. Schuberta, 
R. Schumanna, F. Poulenca, N. Boulanger, 
L. Boulanger, utwory oratoryjno-kantatowe oraz 
partie operowe i operetkowe, m.in.: Santuzzy 
w Caval/eria Rusticana Mascagniego, tytułowa 
w Carmen Bizeta, Catherine w operze O żonie 
niemej Kasserna (prapremiera światowa i nagra
nie CD i DVD), Księżnej w Ptaszniku z Tyrolu 

Zellera . 

Wykonawcy 

ANITA URBAN 
Helena 

Absolwentka Akademii Muzycznej w Byd
goszczy oraz Podyplomowego Studium Wo
kalistyki przy Akademii Muzycznej w Byd
goszczy. Zadebiutowała rolą Cześnikowej 
w Strasznym dworze Stanisława Moniuszki 
w ramach studenckich warsztatów ope
rowych w bydgoskiej Operze Nova w 2004 r. 
Rok później - w tym samym teatrze -
w przedstawieniu dyplomowym kreowała 
postać Hanny Glavary w operetce Wesoła 
Wdówka Lehara. Doskonaliła warsztat 
wokalny w kursach mistrzowskich prowa
dzonych przez cenionych artystów i peda
gogów: Helenę Łazarską, Ryszarda Karczy
kowskiego i Sarah Meredith. Doświadczenie 
zawodowe i artystyczne śpiewaczki obej
muje liczne koncerty z wieloma znakomitymi 
orkiestrami, jak i współpracę ze znanymi 
dyrygentami (m .in . z Z. Rychertem, P. Wajra
kiem oraz Ch. Muellerem). W 2006 r. została 
laureatką Złotego Słowika podczas IV Festi
walu Wokalnego „ Nałęczowskie Belcanto". 
Od 2006 r. solistka Teatru Muzycznego 
w Poznaniu - obecnie można ją usłyszeć m. in. 
w Krainie uśmiechu Lehara, Księżniczce 

czardasza Kalmana czy w Baronie cygańskim 

J. Straussa. 21 
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Wykonawcy 

MARCIN POMYKAŁA 
Parys 

Tenor. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 8 lat od nauki 

gry na fortepianie, a następnie na gitarze klasycznej 

w Państwowej Szkole Muzycznej w Tczewie. Ukończył 

Wydział Edukacji Muzycznej i Dyrygentury Chóralnej 

Akademii Bydgoskiej oraz Wydział Wokalno-Aktorski Aka

demii Muzycznej w Gdańsku w klasie śpiewu prof. P. Kusie

wicza. Jego repertuar to dzieła operowe, kantatowo

oratoryjne, pieśniarskie i operetkowe. 

Występuje solowo, a także z trójmiejską formacją 11Trzech 

Tenorów". Od dwóch lat współpracuje z Waldemarem 

Malickim i jego „Filharmonią Dowcipu 11, koncertując na 

terenie całego kraju oraz biorąc udział w nagraniach 

telewizyjnych. 

PIOTR ZGORZELSKI 
Parys, Achilles 

Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego 

Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkoły Muzycznej 

li stopnia w klasie śpiewu mgr I. Górewicz. Laureat 

li Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. F. Piatów

ny we Wrocławiu, I Pomorskiego Konkursu Pieśni 

Polskiej w Bydgoszczy oraz zwycięzca VIII Wielkiego 

Turnieju Tenorów w Szczecinie. Uczestniczył w kursach 

wokalnych pod okiem znanych profesorów woka

listyk i, m.in. prof. R. Karczykowskiego i prof. W. Macie

jowskiego. Od 1995 r. solista Opery na Zamku w Szcze

cinie . W swym dorobku posiada pierwszoplanowe 

partie operetkowe, m.in. : Sandora Barinkaya z ope

retki Baron cygański J. Straussa, Boniego z Księżniczki 

czardasza Kalmana oraz Camilla z Wesołej wdówki 

Lehara. Śpiewał partie operowe m .in. Damazego 

w Strasznym dworze Moniuszki i Don Basilia w Weselu 

Figara Mozarta. Współpracował z Filharmonią 

Narodową w Warszawie, Orkiestrą Kameralną w Toru

niu, Filharmonią Dolnośląską, Operą Krakowską oraz 

Operą Narodową wWarszawie. 

JANUSZ LEWANDOWSKI 
Kalchas 

Abso lwent Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji 

Muzycz nej oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego 

Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Uczestnik Między

narodowego Konkursu Wokalistyki Operowej 

im. A. Didura w Bytomiu (2000) oraz Międzynaro

dowe go Konkursu Wokalnego im . St. Moniuszki 

w Warszawie (2001). Związany z Operą na Zamku od 

2001 r. jako śpiewak solista. Laureat„Srebrnej Ostrogi" 

2003 - nagrody Towarzystwa Przyjaciół Szczecina dla 

wyróżniającego się młodego artysty teatru. 
Dwukrotnie nominowany do 11 Bursztynowego Pierś
cienia11 za role Zachariasza w Nabucco Verdiego oraz 

Figara w Weselu Figara Mozarta. W swoim dorobku 

posiada wiele ról, m.in .: Zunigi i Escamilla w Carmen 

Bizeta, Angellottiego w Tosce Pucciniego i Brasilia 

w Cyruliku sewilskim Rossiniego. Ma w repertuarze 

prawie wszystkie partie basowe w operach Moniuszki, 

m.in. Zbigniewa w Strasznym dworze, Stolnika 

i Dziemby w Halce i Chorążego w Hrabinie. Nagranie CD 

opery Paria Moniuszki, w którym brał udział jako 

Akebar, zdobyło Złotego Orfeusza - nagrodę Akademie 

du Disque Lyrique w 2009 r. w Paryżu . 

WIESŁAW ORŁOWSKI 
Kalchas 

Urodzony w 1962 r. Ukończył studia na Wydziale 

Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej we Wrocławiu. 

Od 1991 r. związany z Teatrem Współczesnym w Szcze

ci nie. W Operze na Zamku zadebiutował rolą Zunigi 

w Carmen Bizeta w 1993 r. Występował m.in. w Orfeuszu 

w Piekle Offenbacha oraz w musicalach Kiss Me Kate, 

My Fair Lady i Skrzypek na Dachu. Za swoją najważniejszą 

uważa rolę Bartola w Cyruliku Sewilskim Rossiniego. 

Otrzymał 3 nominacje do 11 Bursztynowego Pierścienia", 

m .i n. za rolę pana DoolittlewMyFairLady. 
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TOMASZ ŁUCZAK 
Agamemnon 

Związany z Operą na Zamku od 2003 r. jako śpiewak 
solista - baryton. Ukończył stud ia pod kierunkiem 
Marka Moździerza na Wydziale Wokalno-Aktorskim 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Bezpośrednio po 
studiach zaangażował się we współpracę z Operą na 
Zamku. Uczestniczył w wielu mistrzowskich kursach 
wokalnych prowadzonych przez Helenę Łazarską, 

a w latach 1998-99 był słuchaczem Sommerakademie 
w Salzburgu. W swoim repertuarze posiada role zarów
no pierwszo-, jak i drugoplanowe, m.in. Hrabiego 
w Weselu Figara i Papagena w Czarodziejskim Flecie 
Mozarta, Janusza w Halce i Stanisława w Verbum Nobile 
Moniuszki, Silvia w Pajacach Leoncavallego, Moralesa 
i Dancaira w Carmen Bizeta. 

MIECZYSŁAW BŁASZCZYK 
Menela us 

Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Aka
demii Muzycznej we Wrocławiu . Karierę operową 
zaczął w 1987 r. na scenie Operetki Warszawskiej. 
W tym samym roku rozpoczął pracę jako solista 
Operetki Śląskiej w Gliwicach. Finalista Konkursów 
Wokalnych im. Jana Kiepury w Krynicy ( 1988) 
i im. Roberta Stolza w Hamburgu ( 1997). 
Wyróżniony przez Prezydenta miasta Gliwice 
„Nagrodą promocji młodych za osiągnięcia w dzie
dzinie kultury" (1996). Zwycięzca li Turnieju 
Tenorów w Kielcach (2001) . Współpracuje z teat
rami muzycznymi w Łodzi, Lublinie, Szczecinie 
i Warszawie. Występował na scenach Niemiec, 
Holandii, Belgii, Francji, Szwajcarii i Anglii. 
Ważniejsze role artysty to : Billy Flynn w Chicago 

Kandera, Henry Higgins w My Fair Lady Loewego, 
Riff, Tony w West Side Story Bernsteina, Hrabia 
Zedlau w Wiedeńskiej krwi i Eisenstein w Zemście 
nietoperza J. Straussa, Daniło Daniłowicz w Wesołej 
Wdówce Lehara, Edwin w Księżniczce czardasza 
Kalmana. 

EWA FILIPOWICZ-KOSIŃSKA 
Orestes 

Mezzosopran. Absolwentka Wydziału Woka
listyki Sofijskiej Akademii Muzycznej. Debiu
towała na scenie Opery Sofijskiej w roli Ili damy 
w Czarodziejskim Flecie Mozarta oraz frag
mentem z opery Carmen Bizeta w roli Carmen. 
Od 1992 r. pracuje w Operze na Zamku 
w Szczecinie. W tym samym roku nawiązała 
współpracę z Teatrem Wielkim w Warszawie, 
Teatrem Wielkim w Łodz i , Operą śląską 
w Bytomiu, Teatrem Wielkim w Poznaniu, 
Operą Dolnośląską i Operą Krakowską. 

Wyróżniona nagrodą Ministerstwa Kultury 
i Sztuki (1997) . 

ANNA ROSA 
Ba kh is 

Związana z Operą na Zamku od 2007 r. jako solistka -
sopran . Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdań
sku. Jako studentka debiutowała w Pasji wg św. Jana 

J.S. Bacha w Katowicach pod dyrekcją J. Salwarow
skiego. Współpracowała z filharmonią Gewandhaus 
w Lipsku (2001- 2002). Od 2007 r. współpracuje 
z Królewską Orkiestrą Symfoniczną przy Pałacu 

w Wilanowie . Z powodzeniem wykonuje repertuar 
oratoryjno-kantatowy (m.in. Msza C-dur Mozarta, 
Stabat Mater Pergolesiego, Carmina Burana Orffa). 
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PAWEŁ WOLSKI 
Achilles 

Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu. 
Koncertował z orkiestrami zagranicznymi (m.in. 
z Deutsches Symphonie Orchester Berlin i Orkiestrci 
Symfonicznci Filharmonii w Luksemburgu) oraz 
polskimi (m.in. z orkiestrami filharmonii: Pomorskiej, 
Poznańskiej i ~więtokrzyskiej oraz Barokową 
Orkiestrci Kameralnci Accademia dell' Arcadia 
i Orkiestrci Symfonicznci). W swoim repertuarze 
posiada partie operowe m.in.: Alfreda (Traviata 

Verdiego), Leńskiego (Eugeniusz Oniegin Czaj
kowskiego), Hrabiego Zedlau (Wiedeńska krew 

J. Straussa) oraz oratoryjno-kantatowe, m.in. 
w Carmina Burana C. Orfa i Completorium Gorczyczki. 
Zwicizany z Operci na Zamku w latach 1998-19991 

ponownie od 2008 r. jako śpiewak solista -tenor. 

JAKUBGWIT 
Ajaks I i asystent reżysera 

Absolwent Państwowego Policealnego Studium 
Wokalno-Aktorskiego w Gdyni. Związany z Operci na 
Zamku w Szczecinie i z teatrami w Gliwicach, Radomiu 
i Elblągu. Dorobek artystyczny: role musicalowe -
m.in.: Perczyka w Skrzypku na dachu (Opera na 
Zamku), Motia w Anatewce (Theater UBS, Schwedt), 
Ali Hakima w Oklahomie! i Hucka Finna w Przygodach 

Tomka Sawyera (Teatr Dramatyczny w Elblągu); 

realizacje musicalowe - m.in. Evita Webbera, Scrooge 

Bricusse'a; ważniejsze role operetkowe: Brisard 
w Hrabim Luxemburgu i Niegus w Wesołej wdówce 

Lehara, Merkury w Orfeuszu w piekle Offenbacha, 
Otokar w Baronie cygańskim J. Straussa; role 
dramatyczne - m.in. Mały Książę (Mały Książę, Teatr 
Studyjny w Łodzi), Ouiniones, Chanfal i Baskijczyk 
(Teatrcudów, Teatr Muzyczny w Gdyni). 

LUCYNA BOGUSZEWSKA 
Leonea 

Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy Ma w swoim 
dorobku artystycznym znaczące partie takie, Jak: 
Nedda (Pajace Leoncavallego), Micaela (Carmen 

Bizeta) czy Hanna (Straszny dwór Moniuszki). 
W Festiwalu Oper Stanisława Moniuszki wykonała 
większość sopranowych ról tego kompozytora. 
Brała również udział w wykonaniach dzieł 

oratoryjnych, m.in.: Requiem Mozarta na Cmen
tarzu Centralnym w Szczecinie. Współpracuje 

z Filharmonią Szczecińską oraz scenami opero
wymi w Niemczech. Związana z Operą na Zamku 
od 2003 r. 

AGATA BRODZIŃSKA 
Partenis 

Absolwentka Wydziału Woka lno-Aktorskiego 
Akademii Muzycznej w Katowicach. Zadebiutowała 
partią Hrabiny Zedlau w operetce Wiedeńska Krew 

J. Straussa w Gliwickim Teatrze Mu1zycznym 
(2001/2002). Od września 2002 r. solistka sopranowa 
Opery na Zamku w Szczecinie. Wystąpiła m.in. Jako 
Frasquita (Carmen Bizeta), Druga Dama (Czarodziejski 

Flet Mozarta), Walentyny (Wesoła Wdówka Lehara). 
Obecnie swoje umiejętności doskonali na warsztatach 
wokalnych prof. W. Maciejowskiego. Jej repertuar 
obejmuje partie operowe, operetkowe, musicalowe, 
oratoryjne. 
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GRZEGORZJAMRO 
Filokomes 

Urodzony w 1983 r. w Nowej Soli. Brał udział 

w licznych konkursach i festiwalach poezji 
śpiewanej. Występował z Chórnm Pomorskiej 
Akademii Medycznej oraz w musicalu Rent 
(2008). Zajął I miejsce w Mistrzostwach Karaoke 
Szczecina w 2008 r. Od 2002 r. jest studentem 
Pomorskiej Akadem ii Medycznej. 

MARCIN SCECH 
Ajaks li 

Związany z Operą na Zamku od 2000 r. jako 
artysta chóru -tenor. Ukończył szczecińskie 
szkoły muzyczne: I st. w klasie klarnetu oraz 
li st. w klasie śpiewu solowego. Absolwent 
Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku 
socjologia. W ciągu swojej pracy zawo
dowej wziął udział w wielu spektaklach, 
gdzie śpiewał w chórze oraz solo. 
Występuje również poza granicami kraju, 
gdzie wykonuje partie chóralne i solo. 

ANDRZEJ BRZESKOT 
Eutykles 

_J 

Pracownik techniczny (starszy mistrz tapicer) 
z Operą na Zamku związany od 1986 r. Grał 

wielokrotnie role epizodyczne m. in. w musicalu 
West Side Story oraz w Księżniczce Czardasza 
Kalmana. 



Słowniczek 

A cappella (z wł. „jak w kaplicy") - styl muzyczny polegający na wykonywaniu przez chór utworów 
wielogłosowych bez towarzyszenia instrumentów. 

Akt - wydzielony fragment sztuki scenicznej. 

Alt - głosżeńskioddźwiękuadod2, niższyodsopranu. 

Akompaniament - uzupełniająca partia instrumentalna towarzysząca głównej partii melodycznej, 
wykonywanej przez głos solowy, instrument lub chór. 

Aria - pieśń solowa z akompaniamentem orkiestry. 

Baryton - głos męski od dźwięku A do fisi, pośredni między tenorem a basem, szlachetny 
w brzmieniu, łączący siłę z powagą . 

Bas - najniższy głos męski, zasadniczo od dźwięku Edo ei. 

Chór - zespół śpiewaków wykonujących utwór jedno- lub wielogłosowy a'cappella lub z towarzy
szeniem instrumentów. 

Finał - końcowa część dzieła muzycznego. 

Koda lub coda (z wł. „ogon") - zakończenie utworu muzycznego, wykorzystujące motywy utworu 
i stanowiące jego podsumowanie . 

Koloratura - wirtuozowskie ozdabianie melodii wokalnej bogatymi ornamentami pasażami, 

wymagające od wykonawcy biegłości i sprawnego dysponowania skalą głosu. 

Kuplet - tu: kabaretowa piosenka satyryczna podejmującą aktualne tematy obyczajowe lub 
społeczno-polityczne . 

Libretto - treść opery, operetki, baletu; historia słowna w nich przedstawiana. 

Operetka - „farsa" muzyczna, „lżejsza" w tematyce od opery, częściej niż opera sięgająca do partii 
recytowanych, najczęściej o szczęśliwym zakończeniu. 

Perypetia ( gr. peripeteia „nagła zmiana") - zdarzenie wikłające lub zdecydowanie zmieniające 
kierunek akcji dramatycznej lub epickiej, stawiające bohatera utworu wobec nowych okoliczności 
i wpływające na jego losy. 

Primadonna (wł. prima donna - pierwsza dama) - śpiewaczka operowa grająca główną rolę. 

Solo - część utworu na pojedynczy głos lub instrument lub część utworu, w którym pojedynczy głos 
lub instrument wiedzie dominującą rolę, a pozostałe ograniczają się do akompaniamentu. 

Sopran - najwyższy głos żeński z reguły od dźwięku ci do c3. 

Tenor - wysoki głos męski o charakterystycznym brzmieniu, z reguły od dźwięku c do c2. 

Uwertura -wstęp do dzieła muzycznego, będący przekrojem jego zawartości; najczęściej zebrane 
są w niej wszystkie melodyczne motywy dzieła. 



Nasze wydawnictwa 

Album 30 lat Opery na Zamku stanowi udokumentowanie 

30-letniego okresu działalności naszej Opery w siedzibie na 

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 

Znajdą w niej Państwo wiele unikalnych zdjęć, reprodukcje 

archiwalnych plakatów oraz informacje z ostatnich trzech 

dekad dziejów Opery na Zamku. 

To niezmiernie interesująca propozycja dla miłośników sztuki 

operowej. 

Do nabycia w siedzibie Opery 
oraz przez www.opera.szczecin.pl 
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Nasze wydawnictwa 

PIERWSZA W HISTORII płyta CD z nagraniem 

opery Paria - Stan isława Moniuszki (DUX 

0686/0687 2008). 

W nagraniu udział wzię l i artyś ci: Katarzyna 

Hołysz, Tomasz Kuk, Andrzej Lampert, Janusz 

Lewandowski oraz Leszek Skrla. Towarzyszyli im 

Orkiestra oraz Chór Opery na Zamku w Szcze

cin ie pod kierownictwem Warcisława Kunca. 

Wydawnictwo otrzymało nagrodę Złotego 

Orfeusza za promowanie m uzyki kompo

zytorów polskich: Moniuszki i Szymanow

skiego. Nagrodę przyznała Academie du Disque 

Lyrique. Uroczystość odbyła się 27 kwietnia 

w Paryskiej Opera Bastille. 

Do nabycia w siedzibie Opery 
oraz przez www.opera.szczecin.pl 

Patroni medialni 

Polslde 
Radio 

Szczecin 

• ur1er 
szczeciński 

DZIENNIK POMORZA ZACHODNIEGO 

TVP , SZCZECIN 
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Sponsorzy 

euro pean ~ 
my capitaLmy culture • 2O1 6 ~ ~ 

szczeci n _'ł:>-0~0.:>_ 

european """ 
my capital~my culture • 2O16 '-.. ~ 

szczeci n _~i~0.s_ 

• ])tJJ'łtJ q,-an~i 
restaurant & pub 

Rezerwacja: Porto Grande - Restaurant&Pub, ul. Jano z Kolna 7 , www.porłograndepub.pl, tel .: 091 434 70 18 

Tysiąc PWM 
EDITION 

i jedna 

Opera 
Piotr Kami ńs ki 

Największy na świecie 

„niezbędnik" operowy 
Biblia opery (wg T ,e Point) 

• Cztery \vieki opery 
•Blisko 2000 stron w 2 tomach 

• 1 OOO oper, 230 kompozytorów 

I 

Zapraszam do mojego świata.:. 

~$11 
Puhlikacja dostępna w empikach, dobrych księgarniach 

oraz na stro nie www.IOOlopera.pl 

Patroni media lni : 

'Y't{ZECZPOSPOUTA 

~ 
~ 

1~ 11111'1 :1 :1 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA 

~··'L%!fo·i!.! 

t\l. Krasińskiego 11 a, 31 -111 Kraków, www.pwm.co m.pl 

onetpl 
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KIEROWNICTWO OPERY NA ZAMKU 

dyrektor 
WARCISŁAW KUNC 

z-ca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych 
SZYMON RÓżAŃSKI 

główna księgowa 
ANNA JURGIEL-SOBÓTKA 

kierownik muzyczny 
PIOTR DEPTUCH 

kierownik chóru 
MAŁGORZATA BORNOWSKA 

kierownik baletu 
NATALIA FEDOROWA 

kierownik sekcji koordynacji pracy artystycznej 
DOROTA KRUPSKA 

kierownik działu technicznego 
TERESA SU PERSON 

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 SZYBUTOWICZ-GRUDZIŃSKA 

zdjęcia do programu 
MACIEJ TYLEWSKI 
oraz z zasobów prywatnych wykonawców 

opracowanie tekstu programu 
ANETA MALEC 

opracowanie graficzne programu 
MARIUSZ NAPIERAŁA 

okładka - projekt plakatu 
WOJCIECH STEFANIAK 



t:.gzemplarz bezp łatny 

ow 
t..;QO 

•. •J 



Dział Promocji: ul.Korsarzy 34; 70-540 Szczecin 
Rezerwacja biletów: od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 

tel. +48 91 48 88 333; +48 914348 106 

www.opera.szczecin.pl 


