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1810 
W Żelazowej Woli przy 

chodzi na świat Fryderyk 

Franciszek Chopin. Do 

dzisiaj nie zdołano roz

st rzygnąć, którego dnia : 

wed ług jego oświadczenia 

- 1 marca, według zapi su 

w metryce chrztu w ko 

śc i ele parafialnym w Bro 

chow ie - 22 lutego . 

Jego ojciec - Mikołaj 

(1771-1844), uczestnik 

insure kcji kościuszkow 

skiej, był guwernerem 

i nauczyc ielem języka 

francuskiego. Matka 

- Tek la Jus tyna z Krzy 

żanowsk ich (1782-1 86 l ) 

zajmowała się domem . 

1816 
C hop in rozpoczyna na 

ukę gry na fortepianie 

u Wojciecha Żywnego 

( l 756- 1842), Czecha 

os i a dłego w Wa rszaw ie, 

prywatnego nauczycie la 

mu zyki . 

1817 
Powstaj ą p ie rwsze kom

pOZ)'Cje: polo nezy, marsze 

woj enne i wariacje. Polo

nez 8 -dur zos ta ł zap isa ny 

w nutach jeszcze ręką 

ojca; marsze i war iacje 

zagin ę ł y. 

1822 
Chop in kor1czy naukę 

u Ży wnego i kon tynu

uj e eduka cj ę muzyczną: 

oprócz kompozycji u Jó

zefa Elsnera , podobno 

uczy s ię również gry 

na org;i nac h u \Vurna. 

Według relacji Oskara 

Ko lb e rg~1 równocześnie 

u pa sto ra Jerzego Tetrne

ra pobie ra lekc;e j ę z yka 

ni emiec ki ego. 

1824 
Kończy Liceum \V'ar

szawskie, gdz ie nad jego 

edukacją czuwal między 

innymi Samuel Bogumił 

Linde; naukę wieńczy 

publiczny popis i nagroda 

„Moribus et diligentiae''. 

1829 
Kończy studia w Szkol e 

Głównej Muzyki z not<) 

swego profeso ra , Józefa 

Elsnera : Chopin Fryde

ryk, szczególna zdolność, 

geniusz muzyczny. Wy 

jeżdża do Pragi, Drezna , 

Wiednia, gdz ie kon 

cer tuje z powodzeniem 

w Kartnertorth eate r. 

1825 
W litografii Brzeziny 

ukazuje się Rondo c-mo//, 

dedykowane żonie Sa

muela Bogumiła Lindego 

i oznaczone jako o pus 

pierwsze, przyję te przy

chylną wzmi anką. w li p 

skiej „Allgemei ne 1\llusi

kalisc he Zeitung ''. 

1830 
\V Teatrze Narodowym 

ma swój pierwszy pu 

bliczny koncert. G ra 

Koncert f-mo// i Fantazję 

A-dur na tematy polskie. 

Ork ies t rą dyryguje Karo l 

Kurpiński. 

1831 
Wyjeżdża do Paryża , 

gdzie osiada na s ta ł e , 

zyskując niebawem 

rozgłos europejski. 
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1833 
Ukazuj <) się drukiem 

u two ry: Introdukcja, 

Polonez C-dur op. 3, 

dwanaście Etiud op. IO, 

Koncert e-moll op. J I . 

Pods tawą jego egzys tencji 

jes t jednak dz i a ła lno ść 

dydak tyczna . 

1835/1 836 
Pod różuje do Czech 

i N iemi ec . W Niemczec h 

od naw ia z naj omość 

z rodz i ną Wodz i ń sk i ch 

i ośw iad cza s i ę bez po

wodzeni a Ma rii Wodz i ń 

sk iej. Ta m też poznaj e 

wyb itn ą pow ieśc i opi sa r kę 

fra n cu ską Dudevan t 

( u żywająG) pseud on imu 

George Sa nd), z którą 

pozostanie w bliskich, 

intym nych relacjach. 

Ukazuj ą s ię n a stęp n e jego 

utwory: Kon cert_f-moll 

op. 21, Ballada g- m oll 

op. 23, czte r y Mazurki 

op. 24, d wa Polonezy 

op. 26, d wa Nokturny 

op. 2 7. 

1838 
25 lu tego pierwszy wy

s tęp przed rodz i ną kró 

l ewską Ludwika Fili pa 

w Pa ł a cu Tuile r ies. 

1841 
C h o p in i Sand uczęszcz a 

j ą na wyk ład y M ickiewi

cza w Co llege cle France. 

Uka zuj ą s i ę 111. in .. Taran 

tella A s-dur op. 43, Polo

nez fi s-moll op. 44. 

1844 
Nas t ę pu j e zn acz ne 

pogo rsze n ie s ta nu jego 

zd row ia. 

1848 
16 lu tego odbywa się 

ostatni konce rt ko mpo

zytora w Pa ryżu , a ta kże 

ko ncerty w Anglii i Szko

cji . 16 li stopada daje 

osta tn i publiczny występ 

w Londyn ie, gdz ie zapada 

na zdrowiu . Po pow roc ie 

do Pary ża nie odzyskuje 

zd rowia. 

1845-1847 
Ukazują s i ę m iędzy in ny

mi : Ko lysanka Des-dur op. 

57, Sona ta b-mo/I op. SB, 

diva Nokturny op. 62, 

Sona/a g-mofl op. 65 i inne. 

1849 
Nas i l ają s i ę o bjawy gruź -

1 ic y, c ho roby na k tórą 

ch o rowa ł od w ie lu la t . 

17 paźdz i e rni ka umie ra 

i zos taje pochowany na 

paryskim cm enta rzu Pere 

Lacha ise. Serce kompozy

tora, prze mycone do Pol

ski, zostaje umieszczone 

w kośc i e l e Świętego 

Krzyża w Wa rszawie. 
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część I 

mu ?yk.1 

Fryderyk Chopin 

l(u1llcr t lmll'pianowy I m o ll, op. 2 1 

i\ lat·'>lo>o 

l .a rghc tto 

Alle: ro vivace 

" ) kunawcv muzyki 

Rafał Blechacz ' to rt pian 

l~O)'J I Co nccr tgd}oU\\' t Jrdtl''>l t a 

Amstl'rda m 

Jerzy Semkow I clyr ygc 11 l 

choreografia Emil \ 'li1esolowski 

sn• nog r.1 fia Izabela Stronias 
,1 ,y-tcn t chm Pograb Marzena Socha 

wykonawc y 

Kobiei ,1 - Sylwia Borowy, Beata ,iz.a 
i\l ęzcz yzna - Mi hal Labu' , 

Rados ław Palutkiewicz 

i\l arZl•n ic - Piot r Nowa I, 

l reneusL Sten el 

d takzc: Karolina J astrzębska , 

Fra nciszka Kierc, 

Yu liya Lavrynova, Marzena . ocha, 

Agnieszka \Vojciechow ·ka , 

Leszek Alabrud Li11ski, 

rtur Grab r zyk, Fil ip Michalak, 

Piolr Nowak, 1ichał Ośka, 

Lukasz Trautsoll 

' horl'ngr,ifi~ Emila \X'cso ł O \\'sk i e •o 1cst 

koni . nuac1.1 jl'go inn<'go d 1. i c ła ukła 

du do mHI.) kt l(,11 łowicz a Pna 1ma1~1u: 

fii/ ,· (prc111ic1a: ·1e c1tr \\ 'idki w X',1r,za-

" ie, I 997) P1 ? cclsU1\-1 1 o n ą um li 1 'i t u ri~· 

ku1i u.) la st:t' na oclebu.1 1v1<; 7 .• 1 od /.011 y. 

1, o li1cla ' ni na j<1\\' il' o 1d('<tlneJ 11 1 ilo~c1 

J\qd zcc m do snuliJ rn <1r zvn jc' t wido k 

L.1knchan\'ch pJr 7.1 ol 11c1 1l. 1,o lii l'l.1 

prignll' miło~c i niesk::i żune j sz.11'.) 

rrt't7 ) I\ l\loŚt iJ, pcrft.kcvjne j, l,1kicj , 

któr.1 p< '\\ nic ni t• Iolnil' il'. !'o pada\\' v.1-

k,11 , two \X'ted) poj.1w iJ si<; nhok nici 

<'v ląi„ \X' ohl ·cł w· widz i go" sze,c iu 

postaci ::ic h Emocj l' Larg.1j;i rui.his te ry 

ZO\v ,111<1 kobiet<) , kt{1rc1 jcsZC l l' próbu je 

1.rnicn ic coś w S\\'oim ż.yc iu - symbo lem 

tego jest zmiana sukni . Powierzchowne 

wysi łki s~ dar mn c. KobicL1 popełnia 

samobó jstwo , uwaln i ając sii; od przcślJ

du j.)ccj j4 obs1.:~ji . 



10 

część II 

muzyka 

Fryderyk Chopin 

wykonawcy muzyki 

Adam Harasiewicz I fortepian 

Novi Singers 

Alicja Węgorzewska I wokaliza 

choreografia Ho Sin Hang 

scenografia i kostiumy 

Izabela Stronias 

asystent choreografa 

Roman Komassa 

obsada 

Chopin - Filip Michalak, 

Łukasz Przytarski 

George Sand - Beata Giza, 

Sylwia Kowalska-Borowy 

Maria - Franciszka Kierc, 

Magdalena Pawelec 

Matka Marii - Joanna Lichorowicz, 

Marzena Socha 

Ojciec Chopina - Roman I<omassa, 

Radosław Palutkiewicz 

Mazurka - Beata Giza, 

Sylwia Kowalska-Borowy 

Moris, syn George Sand 

- Artur Grabarczyk, Piotr Nowak 

Solangc, córka George Sa nd 

- Yuliya Lavrenova, Marta Śrama 
wokaliza - Alicja Węgorzewska 

towarzystwo paryskie -

Adrianna Kubik, Yuliya Lavrenova, 

Joanna Lichorowicz, 

Aleksandra Michalak, 

Magdalena Pawelec, Marta Śrama, 
Agnieszka Wojciechowska, 

Leszek Alabrudziński, Piotr Borowy, 

Artur Grabarczyk, Bartosz Kondracki, 

Filip Michalak, Piotr Nowak, 

Michał Ośka, Ireneusz Stencel, 

Bartłomiej Szymalski, Łukasz Trautsolt 

Widma - Adrianna Kubik, Agniesz

ka Wojciechowska, Leszek Ala

brudziński, Kamil Frącek, Artur 

Grabarczyk, Radosław Palutkiewicz, 

Bartłomiej Szymalski 

Choreografia Ho Sin Hanga jest ta 

neczną imp resją o życiu Chopina. 

Widzimy kompozytora wspominają 

cego dzieciństwo w Pol sce, który nie 

może powrócić do ukochanych miejsc 

i rodziców. Poj awia s i ę jego miłość 

- Maria, wraz ze swą apodyktyczną 

matką. Kolejne części to obrazy za

chwyco nego ko mpozy torem Paryża . 

Tu poznaje i rozpoczy na nam i ę t n y, 

wyn iszczający go romans z Geo rge 

Sa nd. jednym z jego epizodów jest 

podróż na Majorkę, gdzie kom pozy

torowi doskwiera cho roba i tęsk nota. 

Klótnia o uczucie, jakim Sa nd darzy 

swe dzieci, prowadz i do rozstania. 

Sa motny kompozytor znów wspomi na 

rodz iców i ojczyzn ę. Wyzwoleniem 

od c i er pie ń jest śm ierć w otocze niu 

przyjaciół. 

PROLOG 

Sonata for te pi anowa b-moll op. 35, 

Marche Funebre. Lento 

WSPOMNIENI E O POLSCE 

Polonez As -dur op. 61 

SPOTKANIE z OJCEM 

Nokturn Des-dur op. 27 nr 2. 

MILOŚĆ DO MARII 

Wa lc As- dur, op. posth . 

ROZSTANIE Z MARl1-

lmpromptus C is- moll op. 66 

PARYŻ 1 

Mazurek F-dur o p. 68 nr 4. 

PARYŻ - SPOTKANIE Z GEORGE SAND 

Grande Valse Brill ante op. 34 nr 2. 

DUET MIŁOSNY CHOPINA Z GEORGE 

Walc a-moll op. 34· nr 2. 

SAMOTNOŚĆ CHOPINA 

Preludi um Des-dur op. 28 

ZERWA NI E Z G E ORGE 

Etiuda a-moll op. 25 

KOSZMARY SENNE (WIDMA) 

Fantazja {-moll op. 49 

ŚMIERĆ CHOPINA 

Sonata fortepi anov..'a b-moll op. 35 

March e Funebre. Lento 

EPILOG 

Sonata fortep ianowa b-moll op. 35 

Marche Funebre . Lento 

11 
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Emil Wesołowski 
tancerz, choreograf, pedagog 

Ukończył Szkołę Baletową w Pozna

niu. W 1966 roku zaangażował s ię 

do Teatru Wielkiego w Poznaniu. 

W 1973 opuścił tę in styt ucję wraz 

z innymi tancerzami Conrada Drze

wieckiego po czym zosta ł solistą, 

a w 1976 pierwszym solistą Polskiego 

Teatru Tańca. Stworzy ł tam 

sze reg kreacji w choreogra

fiach Drzewieck iego, byt 

też pierwszym wykonawcą 

roli Jazona w balecie 1Vledea 

Teresy Kujawy. Występował 

z zespołem Drzewieckiego 

w wielu krajach Europy, 

brał udz iał w kilku filmach 

baletowych. \Xlspó łpracowa t 

jako pedagog z poznańską szkołą 

ba l etową, prowadził zajęcia baletmi

st rzowskie w Polskim Teat rze Tańca, 

rozpocząl też wspólpracę choreogra

ficzn<) z teatrami dramatycznymi 

i muzycznymi. W 1979 postanowi I 
poszukać możliwości pracy twórczej 

na własną rękę. Przez sezon kierowa I 

baletem Opery Wrocławsk iej , a na

stępnie Teatru \Xiie lki ego w Pozn a

niu . W 1982 przyjął funkcję kierow 

nika bale tu w warszaws kim Teatrze 

Wielkim. \Xiy konywa ł tu jeszcze trzy 

znaczące role charakterystyczne: Z ł ą 

Wróżkę Carabosse w Spiqcej królew-

nie Czajkowskiego, Gusin a, Wdowę 

Simone w Córce i le strzeżonej Ash

tona i Przełożo ną w Balu kadetów 
Lichine'a. 

Z końcem sezonu 1984/85, w na 

dziei na rozszerzenie swoic h działań 

choreograficznych, zrezrnnował 

z funkcji kierown ika baletu. Roz

winął kontakty z teatrami drama

tycznymi i operowymi. Pracował 

z wieloma wybitnymi re7..yse ram i, 

zdobywając bezcenne doświadczenie 

inscenizatorsk ie. Szczegó lnie intere

sująca okazała s i ę paroletnia współ

praca choreografi cz na z Ja nuszem 

Wiśniewskim przy jego przedstawie

niach autorskich. 

\X.f uznaniu swojego dorobku, w 1992 

artysta otrzymał tytuł g łównego 

choreogra fa, a w 1995 roku został 

dyrektorem Ba letu Teatru Wie lki ego 

- Opery Narodowej w Warszawie. 

Funkcję te sprawował do końca maja 

2006. Najważniejsze realizacje chore

ograhczne Emila Wesołowskiego to: 

Quallro movimenli (muz. Sc haeffer, 

Opera Wrocławska, 1980), Ballada 

(m uz. Chopin , Vłl Łódzkie Spo tka

nia Baletowe, 1983), Trylony (muz. 

Rudzir\ski , Teatr Wielki w Warsza

wie, 1985), Gry (muz. Debussy, Teatr 

Wielki w Warszaw ie, 1989; przenie

sione później równi eż do repertuaru 

Teatru Wielkiego w Łodzi, Polskiego 

Teatru Tańca i Opery Wrocławskiej), 

Mozart iana (muz. Czajkowski, Polski 

Teatr Tańca, 1990), Dies irae (muz. 

Maciejewski, Teatr Wi elki w Wa rsza

wie, 1991), Legenda o Józefie (muz. 

Strauss, Teatr Wielki w Łodzi, 1991 

i Teatr Wielki w Warszawie, 1992), 

Święto wiosny (muz. Straw iń ski, 

Teatr Wielki w Warszawie, 1993), 

Romeo i Julia (muz. Prokofiew, Teatr 

Wielki w Warszawie, 1996), Tryp

tyk: Powracające fale, Harnasie, 

Krzesany (muz. Karłowicz, Szy

manowski, Kilar, Teatr Wielki 

w Warszawie, 1997), Cudowny 

lvlandaryn (muz. Bartók, Teatr 

Wielki w Warszawie, 1999), po

nownie Harnasie (muz. Szyma

nowski, Teatr Wielki w Warsza

wie, 2006). U ło rzy t choreografię 

do wielu inscen izacji operowych 

, m .i n. przygotowanych przez tvla

riusza Treliń sk i ego - Damy Pikowej 

w berlińskiej Staatsoper Unter Den 

Linden (grudzień 2003) i w Operze 

Narodowej w Warszawie (grudzier\ 

2004) oraz do Andrei Chenier w Te

atrze Wielkim w Poznaniu (marzec 

2004) i w Operze Waszyngtońskiej. 

W Operze Battyckiej jako choreog raf 

wystawił Romea i Julię Prokofiewa, 

a jako reżyser - Barona cygańskiego 

Straussa. 

Terrance Ho Sin Hang 
tancerz , choreograf, pedagog 

Pochodzi z Ch in. Tańca uczył się 

w Hong Kongu i w Londynie, gdzie 

zdobywa I pierwsze doświadczenia 

sceniczne, by w latach 70„ jako solista, 

podbić sceny europejskie. Tańczyt 

wielki role z repertuaru XX-wieczne

go: Pietruszkę, Pulcinellę czy Kościeja 

w Ognistym ptaku Straw ińskie

go. W roku 1976 został wybra

ny przez krytyków najlepszym 

tancerzem roku mlodego poko

lenia za rolę Puka w Śnie nocy 

letniej Sperlisa wystawionym 

w Bazylei. Bardzo wcześnie 

zaczą l tworzyć własne balety 

i układ y choreograficzne. Za 

każdym razem zachwycał pu

bliczność i nnowacyj ną mieszanką ele

mentów klasycznych i nowoczesnych. 

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie 

pedagogiczne. Między innymi w łatach 

1989 - 1995, równolegle ze swoją pracą 

w Teatrze w Kassel, prowadził odno

szącą sukcesy szko łę baletową. Jego 

uczniowi e stali s i ę tancerzam i baletu 

klasycznego, choreografami i tancerza

m i w musicalach w takich ośrodkac h 

tanecznych, jak m.in. Drezno, Berlin, 

Monachium, Stuttgart. Jego choreogra

fia w wieczorze Chopinart w Operze 

Bałtycki ej jest pierwszą, którą realizuje 

dla polskiej publiczności 

I. \ 
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Izabela Stronias 
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Beata Giza 

tancerka 

Absolwentka Ogólnokształcącej 
Szkoły Baletowej w Warszawie. 
W roku 1998 otrzyma ła stypendium 
artystyczne Fundacji Balet. Dwukrot
nie brała udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Tańca w Gdańsku. Po 
ukończeniu szkoły pracowała w Ope
rze Wrocławskiej, początkowo jako 
koryfej, a następnie jako soli stka 

baletu. W latach 2005 - 2006 

była solistką zespotu baletu 
w Theater Gćirli tz. a od 

roku 2006 do 2008 so
listką baletu Opery Nova 
w Bydgoszczy. Wspó t
pracowała z Teatrem 
Muzycznym w Gliwicach 
oraz Telewizją Polską , 

występując w programach 
Jaka to melodia oraz Na 

cale życie . W repertuarze 
posiada partie Klary w Dziadku do 

orzechów, Odyli w Jeziorze łabędzim, 

Aurory w Śpiącej królewnie Czaj 
kowskiego, Primaba leriny w Paqu

icie, Amorka i Flory w Don Kichocie 

Min kusa, Diablicy w Panu Twardow

skim Różyckiego, Królewny Kocicy 
w Kocie w butach oraz tytu łową rolę 
w Królewnie Śnieżce Pawłowskiego 

i partię so lową w spektaklu Tangos . 

Od 2008 jest solistką baletu Opery 

Bałtyckiej, gdzie występuje jako Julia 
w balecie lzadory Weiss Romeo i Ju

lia, Klara w Dziadku do orzechów, 

Dziewczyna w Tango life (Mens dan

ce) oraz partiach solistycznych w ba
letach Eurazja i 4&4 lzadory Weiss. 

Franciszka Kierc 

tancerka 
Edukację taneczną rozpoczę ta od 
treningów gimnastyki artystycznej. 
Uczęszczała do Szko ł y Baletowej 

w Poznaniu oraz do Szkoły 
Baletowej przy Teatrze 

Muzycznym Cap itol we 
Wrocławiu, prowadzonej 
przez Ałłę i Giviego Abe-
sadze. We wrześniu 2009 

roku otrzymała Dyplom 
Tancerza ZASP. Uczest
niczy ła w wielu między-
narodowych konkursach 
ta1ka zdobywając nagrody 

i wyróżnienia. Spośród nich należy 
wymienić m. in: Tanzolymp w Ber
linie, )ugend Tanz t we Freiburgu 
(finalistk a), Dance Word Cup w kate
goriach klasycznych i współczesnych 
(laureatka), I Ogólnopolski Konkurs 
Baletowy we Wrocławiu. 
Umiejętności doskona liła na licznych 
warsztatach w Polsce i za granicą 
m.in. warsztatach stepu z Si l vią 

Planki czy z choreografam i św i ato-

wej s ł awy. jako uczestniczka progra 
mu „You Can Dance" w Centre Inter
national de la Danse Jazz w Paryżu . 

Ta r1czy ła zarówno w produkcjach 
klasycznych, w tym Jeziorze łabędzim 

(koprodukcja Opery Wrocławsk i ej 

z Moscow City Ba llet w choreografii 
Victo ra Sm irnova-Golovanova i Ewy 
Wycichowskiej), jak i współczesnych 
m.in.: Eurazja w reżyserii i chore
ografii lzadory Weiss, czy Swing' 

w reżyse rii i choreografii Jarosława 
Stańka. Współp racowata choreogra
ficzn ie przy rea li zacjach teatralnych 
Ewy Wycichowskiej i Bogus ława 

Kierca. Od stycznia 2008 roku jest 
sol i stką Baletu Opery Ba ł tyckiej, 

gdz ie występuje w partii: Julii w ba
lecie lzadory Weiss Romeo i Julia, 

Klary w Dziadku do orzechów, oraz 
partiach pierwszoplanowych w ba
letach: Eurazja i 4&4 lzadory Weiss 
oraz Tango live Romana Komassy 
(Men's dance). 

Sylwia Kowalska -Borowy 

tancerka 

Absolwentka Ogólnoksztalcqcej 
Szko ty Baletowej w Gdańsku. Dyplom 
z wyróżnieniem u zyska ła w roku 
1997. Uczestniczyla w Ogólnopol
sk im Konkursie Ta1\ca w Gda1\sku, 
zdobywając wyróżnienie. W 1998 
rozpoczęła pracę w Operze Bałtyckiej . 

Od sezonu 2006/07 jest solistką baletu. 
Występowała jako: Królewna w Kró

lewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach 

Pawłowskiego, Medora w Korsarzu 

Adama, Mercedes w Don Kichocie 

Minkusa, Batylda w Giselle Adama, 
Wdowa oraz Ona w ... z nieba lzadory 
Weiss do muzyki Michała Lorenca, 
Edith zmysłowa w Edith . Ta 1iczyła tak
że w spektaklach dziecięcych , kreując 

partie Baleriny Karoliny w Abalecadle 

oraz Kaczuszki w Piotrusiu i wil

ku . Obecnie można ją oglądać 
w partiach pierwszopla

nowych w spektak lach: 
4&4, Eurazja, Dziadek do 

orzechów, Mens dance 

(Tango live, Kilka Krótkich 

Sekwencji, Tamashii) oraz 
w ro li Niani w b<t lec ie lza
dory Weiss Romeo i Julia. 

Yuliya Lavrenova 

tancerka 
Absolwentka Szko ły Bale
towej w Warszawie. Lau

reatka nagrody publiczno
śc i na Międzynarodowym 
Konkursie Tańca w Biar
ritz we Francji 2000. Jako 
uczenn ica reprezentowała 
szkolę na XVI Ogól
nopolskim Konkursie 

17 



...... 
u 

\Ul ...... ....... 
o 
Ul 

18 

Tańca w Gdańsku, w kategorii tańca 

wspótczesnego. Doświadczenie zdo

bywata na deskach Teatru Wielkiego 

- Opery Narodowej w \Xfarszawie, 

biorąc odział w przedstawieniach 

Dziadek do orzechów, Śpią.ca królew

na, W krainie czarodziejskiego fletu, 

Mandragora oraz corocznych kon

certach szkolnych. Od września 2009 

jest tancerką Opery Batyckiej. 

Joanna Lichorowicz 

tancerka 

Naukę tańca rozpoczętą w Studiu Ba

letowym przy Operze Krakow -

skiej. Kontynuowata ją w Kra 

kowskiej Akademii Ta11ca 

„L'art de la Danse'; będąc 

również cztonkiem szkol

nego zespołu b<tletowego. 

Po pomyślnie przebytych 

audycjach została przy

jęta do L.aban School 

w Londynie i Rotterda mse 

Dansacademie - Codarts 

w Rotterdamie. Decyd ując 

się na studia w tej drugiej, 

rozpoczęła czteroletni<). ed uka cJę 

obfitą we wspótpracę z wieloma pe

dagogami i choreog rafami z całego 

św iata. W 2008 ukończy ła studia, 

otrzymując dyplom dokumentujący 

jej wyższe wykształcenie w dziedzi

nie tańca. Od początku sezonu arty-

stycznego 2008/2009 współpracuje 

z Państwową Operą Bałtycką jako 

solistka baletu. Jest także studentką 

V roku prawa na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Jagiel

lońskiego w Krakowie. 

Marzena Socha 
tancerka 

Absolwentka Szkoły Baletowej 

w Gdańsku . Wspótpracowała 

z Gdańskim Teatrem Tańca Me

lisy Monteros, Teatrem Ebpresji 

Wojciecha Misiuro, gru pą Dada 

von Bzdolow, Teatrem Muzycznym 

w Gdyni oraz Teat rem Capitol 

we \Vrocławiu. Występowata 

w w ie lu gtośnych produk

cjach, w t)•m : Szachach, Chi 

cago, Hair i Snie nocy let11icj 

w Teatrze Muzycznym 

w Gdyni , a także w Opcrz<' 

za trzy grosze, West Side Sto

ry, Śn1ierdi w :z.órach, Swin

gu i Eurazji we wrodawskim 

Teatrze Mu zyczny m Cipitol. 

Artystk a współpracuje także 

z Przeglądem Piosenki Aktorskiej we 

\Vroclawiu, przygotow ując chore

ografie do przeds tawie1i i koncertów 

finałowych. Brata udział w progra

mach telewi zyjnych i te ledyskach . 

Zagrała w filmach: Pierwsza milo.fr 

i Biuro kryminalne. Jest wykładow-

cą ta11ca wspólczesnego w Studium 

Wokalno - Aktorskim we Wrocławiu. 

Od 2008 - solistka Baletu Opery Bał

tyckiej, gdzie występuj e w partii: Ofi

cera w balecie Jzadory Weiss Romeo 

i Julia, Matki w Dziadku do orzechów, 

Kobiety w lango live Romana l<o

massy (Men 's dance), Ś mi erci w 4&4 

lzadory Weiss oraz pa rti ach so li 

s tycz nych w baletach Eurazja lzador y 

Weiss, Kilka krótkich sekwencji Jacka 

Przybyłow icz;i oraz Tamashii Wojcie

c ha Misiury (Men's dance). 

jest cenionym instruktorem tańca 

modern na warsztatach tańca 

prowadzonych w Operze Bał-

Marta Śrama 
tancerka 

W 2009 ukończy ta Szko

łę BaletoW<) w Gdańsku. 

Reprezentowa ła szko l ę 

w XV i XVI Ogólnopol

skim Konkursie Ta1ka 

w Gdańsku oraz Międzyna

rodowym Konkursie Baleto

wym „ztote Pointy 2009" w Szczec i

nie. Dwukrotna zdobywczyni pierw

szego miejsca n<J V i VI Pomo rskim 

Festiwalu Form Tanecznych w kate

gor ii „taniec współczesny''. Uczest

niczka wielu warsztatów tanecznych 

w Polsce (Gdańsk, Warszawa, Po-

znań , Bytom). W l;itach 2003 - 2007 

uczennica Kuźni Ta lentów New Voice 

w Gda11sku. Obecnie choreograf 

Kuźni Talentów New Voice w Pozna

niu. Od kwietnia 2009 roku tancerka 

Opery Bałtycki ej. 

Alicja Węgorzewska 
mezzosopran 

Absolwentka Akademii Muzycznej 

w \X'arszawie. Debiutowała na scenie 

wiede!lskiej Kammeroper, następnie 

otrzyma ta ;ingaż w Neue Oper \Vien, 

a także w Theater an der Wien. Współ

pracowała z teatrami w Wiedniu, Ber-

linie, Bayreuth. Monte Carlo, Kiszy

niowie. Występuj e na scenie Te

atru Wielkiego w Warszawie, 

Opery Krakowskiej, Opery 

na Zamku w Szczecinie. Kon

certowałam . in w Kuwejcie, 

Bahrajnie, Budapeszcie, oraz 

weneckiej La Fenice. Wystę

powala w tak prestiżowych 

sal;ich jak Concertgebouw 

w Amsterd amie czy berliński 

Konzerthaus. 

Jest laureatką nagrody polskiej estrady 

- „Prometeusz" (2007), brała też udział 

w nagraniu śc ieżk i dźwiękowej do filmu 

Wiedźmin, za któr<J. otrzymała „Złotą 

Płytę''. 

Artystka zagra ła rolę ś piewaczki ope

rowej - Joanny w seria lu telewizyjnym 
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Dom nad rozlewiskiem. Ostanio dla 

wytwórni Hungarton nagrała pieśni 

Chopina . W Operze Bałtyckiej wystę

powała jako Oktawian w Kawalerze 

.srebrnej róży Richarda Straussa, Lu

krecja w Gwalcie na Lukrecji Brittena, 

Olga w E/.lgeniuszu Onieginie Czajkow

sk iego. 

Artur Grabarczyk 

tancerz 

W roku 2009 ukończył Szko ł ę 

Baletową w Gdańsku. Jako uczeń 

reprezentował szkołę na XVI Ogól

nopolskim Konkursie Tarica 

w Gdańsku oraz Międzyn a 

rodowym konkursie ba-

letowym „Złote Pointy 

2009" w Szczecinie. 

Brat udział w wielu 

projektach i festi-

walach na różnych 

scenach w Polsce. 

Warsztat taneczny do

skonalił na kursach sa lsy, 

hip hopu, breakd a nce i jogi 

oraz taricząc w formacjach tańca 

nowoczesnego. Uczestnik wielu 

warsztatów tanecznych i teatralnych 

w Polsce (Bytom, Gdańsk, Poznań, 

Warszawa), a także za granicą (St. 

Brieuc, Paryż). W czerwcu 2009 

roku odbyt staż techniki Jose Limona 

w \Varszawie, przeprowad zo ny przez 

Ann \/achon (dyrektora Limon Insti

tute z Nowego Jorku) . 

Laureat nagrody za osobowość ar

tystyczną przyznaną przez Polski 

Związek Chórów i Orkiestr w 2008 

roku w Olsztynie. Od kwietnia 2009 

jest tancerzem Opery Bałtyckiej. 

Michał Labuś 

tancerz 

Jego przygoda z tańcem rozpoczęta się 

w wieku 7 lat i bardzo szybko zabawa 

w taniec przerodziła się w pasje,', stając 

sposobem na życie . Przez pierwsze 

lata swojej drogi tanecznej Michat wy

stępowal na turniejach w Polsce oraz 

poza granicami kraju, zdobywając 

liczne nagrody: m.in. dwukrot

ny Mistrz Polski w Hip-Hopie 

oraz Wicemistrz Świata 

w Hip-Hopie. Jego prawdziwa 

edukacja taneczna rozpoczęta 

się, gd)' wyjechał na pierwsze 

warsztaty taneczne, które 

pociągnęty za sobą kolejne 

wyjazdy na konferencje tar1ca. 

Poznał wtedy liczne technik 

m.in.: tańca współczesnego, jazzu, tar1-

ca klasycznego, salsy oraz hip -hopu. 

W wieku 17 lat przerwał drogę tańca 

turniejowego i przeniósł swoją życio

wą pasję na deski teatru, z którymi 

nigdy nie zam ierza się rozstać. W la

tach 2003-2007 występowat w Teatrze 

Capitol we Wrocławiu. W ramach tej 

współpracy wystąpił m.in. w.: West Side 

Story, Swing- Duke Ellington Show, Eu

razja, Gorączka; Mandarynki i Poma

rańcze. W 2008 roku rozpocz')t pracę 

jako solista baletu Opery Bałtyckiej 

w Gdańsku, gdzie występuj e w partii: 

Romea w balecie lzadory Weiss Romeo 

i Julia, Fryderyka w Dziadku do orze

chów, Chłopaka w Tango live (Men's 

dance) oraz partiach solistycznych 

w baletach Eurazja i 4&4 lzadory We

iss oraz Kilka krótkich sekwencji Jacka 

Przybyłowicza (Men'.s dance). Oprócz 

codziennej pracy na scenie prowadzi 

liczne warsztaty taneczne, czerpiąc 

z nich siłę do dalszej pracy oraz nie 

zaprzestaje w dążeniu do doskonalenia 

własnych umiejętności 

www.myspace.com/michallabus 

Roman Komassa 

kierownik Baletu Opery 

Bałtyckiej, choreograf, pe

dagog, tancerz 

Absolwent Szkoly Baleto-

wej w Gdańsku. W latach 

1979 - 1981 i 1983 - 1989 

byt solistą Teatru Wielkiego 

w Łodzi , w 1981 -1983 so lista 

w Operze Bałtyckiej. Jako soli-

sta i choreograf działał w Sta

atstheater w Kassel, Braunschweig 

j Giessen. Współpracował z Polskim 

Teatrem Tańca w Poznaniu. \XI se

zonie artystycznym 2005/06 pełnił 

funkcję pedagoga baletu Opery Bał

tyckiej. Laureat m.in. Medalu Leona 

Wójcikowskiego dla Najlepszego 

Polskiego Tancerza (1988) i Medalu 

Wacława Niżyńskiego za szczególne 

osiągnięcia w balecie. Na scenach 

polskich i niemieckich stworzył 

szereg wybitnych kreacji (Albert 

w Giselle, Spartakus, Wroński w An

nie Kareninie, Twardowski, Romeo, 

Zorba, Pietruszka) . )est autorem bli

sko trzydziestu spektakli baletowych. 

W Operze Bałtyckiej przygotował 

autorską wersję Giselle, Tango life 

(w ramach Men's dance), a także cho

reografię w Halce. 

Filip Michalak 

tancerz 

Szkoty Baletowej 

w Gdańsku. Po ukończeniu 

nauki rozpoczął pracę 

w Opera Nova w Bydgosz

czy, a w roku 1999 prze

niósł się do Opery Bałtyc

kiej , gdzie debiutował par

tią Merkucja w spektaklu 

Romeo i Julia Prokofiewa w 

choreografii Emila Weso-

łowskiego. Od 2006 jest 

solistą baletu Opery Bałtyckiej. Poza 

repertuarem klasycznym, znakomi-
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cie sprawdza się we wspó tczesnych 

realizacjach: brał udział w widowi

skach tanecznych: Openlaniec oraz 

Vichry w reżyserii Jarosława Sta ńka. 

Na scenie Opery Ba ltyckiej występo

wał w partiach: Ch łopaka w „.z nie

ba, Piotrusia w Piotrusiu i Wilku, 

Gamache'a w Don Kichote, Hiłariona 

w Giselle, Tancerzyka Jerzyka w Aba

lecadle oraz Gońca w operze La 

serva padrona. Obecnie można go 

og l <}dać w spektaklach: 4&4, Eurazja, 

Dziadek do orzechów, Men's dance 

oraz w partii Merkucja w bal ecie 

lzadory Weiss Romeo i Julia. 

Piotr Nowak 
tancerz 

Absolwent Ogólnoksztal

cącej Szko ly Baletowej 

w Lodzi. Uczestnik 

Konkursu Baletowego 

w Gdańsku w sezonie 

2005/2006. Podczas nauki 

współpracowa ł z Teatrem 

\Vielki m w Łodz i. Od se

zonu 2008/2009 jest solistą 

Opery Baltyckiej. Tańczy 

m.in. w baletach: Eurazja. 4&4, Dzia

dek do orzechów, a także wykonuje 

partię Tyba!ta w balecie lzadory Weiss 

Romeo i Julia. Jes t studentem Wydzia

łu Zarządzania Uniwersytetu Gdań

sk iego. 

Radoslaw Palutkiewicz 
tancerz 

Abso lwent Szkoly Ba letowej w Ło

dzi. Tańczy ł jako koryfej w Operze 

Wrocławskiej. W latach 2000 - 2002 

współpracował z Gastspiel Theater

direktion Gerhartz, tańcząc w pro

dukcji Fire of dance or<JZ musica lu 

Mamma Mia. [fok później uczest

niczył w projekcie J aros ława Star1ka 

Openlaniec w Teatrze Muzycznym 

w Gdyni . Od roku 2005 do 2007 był 

tancerzem w Teatrze Muzycznym 

Cap ito l we Wrocławiu. Od 2008 roku 

jest solistą Baletu Opery Bałtyckiej, 

gdzie występuj e w partii Drosselmay-

era w Dziadku do orzechów, Uwo-

dziciela w Tango live Romana 

I<omassy (Men~ dance) 

oraz parti.ich ;olistycznrch 

w bal e tach Eurazja, 4&4 

i Romeo i Julia lzaclorr 

Weiss oraz Tamashii 

Wojciecha Misiury (/vfen's 

dance). 

Łukasz Przytarski 

tancerz 

Swoją przygodę z tańcem rozpo-

cząl w Teatrze Muzycznym junior 

w Gdyni, pod okiem Moniki Leśko

M iko lajczyk. Tańczy ł również w trój 

miejskim Teatrze Plastyki Ruchu 

Alexandra Azarkevitcha. Do zespo lu 

Opery Bałtyckiej do łączy ! w kwietniu 

2008 roku. Debiutował w spektak lu 

Eurazja lzadory Weiss. Do tej pory 

bra ł udz iał między inn ymi w spek

taklach: Romeo i Julia {jako Romeo), 

4&4, Dziadek do orzechów oraz Men's 

Dance. 

Ireneusz Stencel 
tancerz 

Wychowanek gdańskiej Szkoły Bale

towej , którą u kończyt w 1995. Debiu 

towa ł jeszcze w tym samym roku par

ti ą Romea w balecie Prokofiewa na 

scenie Opery Ba łtyckiej. W sezo nie 

1997 /98 występował na scenie Teatru 

Wielk iego w Łodzi, poczym powrócił 

do gdańskiego zespo łu. jest jego soli 

stą od sezo nu 1999/2000. Wspólpra

cuje z Ballet School Kozlova w Osace, 

gdzie uczy japońską mlodzież tańca 

klasycznego oraz partnerowania. 

Pa rtie z jego repertuaru, to: Ks iążę 

w Dziadku do orzechów, lsaa k w Kor

sarzu, Basi lio i Gamache w Don 

Kichocie, Hilarion i Albert w Gi

se/le, Pos laniec w Księżniczce 

czardasza, Wilk w widowisku 

bal etowym dla dzieci Piotrek 

i Wilk oraz Mężczyzna w bieli 

w Edith. Obecnie występuje 

w partii Ks i ęcia w Dziadku do 

orzechów, so lo w Tango live 

(Men's dance), 4&4, Eurazja 

oraz jako Parys w ba lec ie Iza-

dory Weiss Romeo i Julia. 
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dyrektor naczelny i artystyczny 

Marek Weiss, zastępca dyrekto-

ra ds. artystycznych Jose Maria 

Florencio, zastępca dyrektora Jerzy 

Snakowski, zastępca dyrektora ds. 

finansowych Elżbieta Hałuszczak, 

kierownik baletu Roman Komassa, 

inspicjenci Marzena f>ro chacka, 

Piotr Borowy 

tancerze 

Elżbieta Czajkowska-Kłos , Beata 

Giza, Agnieszka Janura, Karolina 

Jastrzębska, Franciszka Kierc, Mag

dalena Kotlarz, Sylwia I<owalska 

Borowy, Adriann a Kubik, Yu liya 

Lavrenova, Joanna Lic horowicz, 

Aleksandra Michalak, Magdale na 

Pawelec, Marzena Socha, Marta Śra

ma, Agnieszka Wojciechowska, Do

ro ta Zielińska, Lesze k Al a brudzińs ki, 

Piotr Borowy, Kamil frącek , Artur 

Grabarczyk, Bartosz Kondracki, 

Michał Łabuś, Filip Michalak, Piotr 

Nowak, Michat Ośka, Radosław 

Pałutkiewicz, Stavros Pittas, Łukasz 

Przytarski, Ireneusz Stencel, Bartło 

miej Szymalski, Łukasz Trautsolt 

zastępca kierown ika baletu ds. ad

ministracyjnych Marzena Prochacka 

zespół obsługi technicznej sceny 

kierownik pionu techn icznego Adam 

J abłonows ki, kierownik działu sceny 

Maksym Kohyt, 

specjalista ds . technicznych Magda

lena Sidorska, specja lista ds. infor

matyki Piotr Gosztyła, 

kierownik sekcji oświet l enia Piotr 

Miszkiewicz, operatorzy nastawni 

oświetleniowej Robert Krawczyk, 

Michał Krumholc, ośw i et l en iowcy -

akustycy Jarostaw Borowiak, Andrzej 

Borucki , Sebastian Ćwikła, Łukasz 

Lenga, kierownik sekcj i akus tycznej 

Marcin Dąbrowski, akustyk - ope

rator urządzeń audiowizualnych 

Michał Lewandowsk i 

rekwizytorzy Mirosława A. Adam

czyk (starszy rekwizytor), Mirostawa 

Adamczyk 

kierownik sekcji c harakteryzacji Ber

nad eta Nirewicz, charakteryzatorki 

Anna Knera, Krystyna Krukowska 

kierownik sekcj i garderobia nych 

Grażyna Michal ska , garderobiane 

Grażyna Gajewska, Danuta Górska, 

Wiesława Fre lak, E l żbieta I<lichow

ska, Barbara Leśn i ewska, Grażyna 

Wiśniewska 

mistrz sceny Krzysztof Ma tern y, 

brygadziści montażystów S ławo-

m ir Machtelewski , Dariusz Tyrata, 

montażyści Krzysztof Dolny, Marcin 

Glombin, Michat Guza, Piotr ) edz iń 

ski, Dariusz Klic howski, Mariusz 

Kolman, Jacek Prokopek , Mariusz 

Rychalski, Michat Szczukowski, kur-

tyniarze ta picerzy Grzegorz Zagrab

ski, Ada m Ja łoszyński 

zespół scenograficzno 

-warsztatowy 

kierownik Hann a Szymczak 

kierownik pracowni kraw ieckiej 

Teresa Biegalska , krawcowe 

Katarzyna Grenda, Teresa Korycka, 

Krystyna Lewińska, 

modys tka Katarzyna Marchewicz 

pracownia szewska Izabela Pyt loch, 

Jerzy Karłowicz 

kierow nik sekcji zaopatrzen ia 

Zbigniew Rataj czyk, 

kierowca Aleksander Rybicki 

dział koordynacji pracy 

artystycznej 

kierownik Zygmunt Żabiński , ko

ordynato r Jakub Kontz, specjalista 

Katarzy na Marlewska 

dział promocji i biuro obsługi 

widzów 

dział promocji 

kontakty z mediami, promocja me

dialna, patronaty i PR Beata Duna

jewska RED STUD IO 

specjalis ta ds. promocji i programów 

edukacyj nych Katarzyna Grus, spe

cja lista ds . wydawnictw i rek lamy 

Ryszard Szczeszak, sekretarz literacki 

Maja Siedlecka 

biuro obs ługi w idzów kierownik Ka

mila Borkowska, organ izator widow 

ni Karolina Maj, Lucyna Kowalska, 

Mirosław Ołdak 

Realizatorzy dziękują Muzeum Sztuki 

i Techniki J a pońskiej MANGGHA 

w Krakowie za pomoc przy 

realizacji projekcji 

www.manggha.krakow.pl 

redakcja programu: 

Maja Siedlecka, Jerzy Snakowski 

projekt graficzny: Adam Świerżewski 

STUD IO ŚWJ ERSZCZE 

www.swierszcze.com 

wydawca: 

Państwowa Opera Bałtycka, 

al. Zwyc i ęstwa 15, 80-219 Gdańsk, 

e-mail :sekretariat@operabaltycka.pl 

www.operaba ltycka.p l 
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