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W wersji oryginalnej akcja opery rozgrywa się w Krakowie oraz w górskiej wiosce 

niedaleko Krakowa w XV III wieku; w naszej inscenizacji - w latach 30-tych XX wieku. 

AKTi 
obraz 1 

Elegancki pensjonat 

Polonez 

Bogaty Stolnik organizuje przyjęcie 

zaręczynowe swej córki Zofii 

z ziemianinem Januszem. Goście 

wiwatują na cześć młodych. 

Tercet 

Zofia i Janusz proszą Stolnika 

o błogosławieństwo. Nagle 

z ogrodu słychać ludową piosenkę 

o dziewczynie, która na próżno szuka 

swojego kochanka. Janusz bierze na 

siebie oddalenie intruza. 

Recytatyw i pieśń Janusza 

Janusz poznał po głosie Halk ę, 

dziewczynę ze wsi, z którą ma romans. 

Dręczą go wyrzuty sumienia, że ją 

uwiódł. 

Pieśń i duet 

Pojawia się Halka, szukająca Janusza. 

Widząc go, rzuca mu się w ramiona 

i prosi, aby wrócił z nią w góry. Janusz 

błaga, by odeszła jak najprędzej; 

obiecuje Halce, że spotka się z nią za 

kilka godzin za miastem, nad Wisłą. 

Pełna nadziei Halka odchodzi. 

Chór, aria Stolnika i Mazur 

Pojawiają się pijani goście -

zachwycają się Zofią i zachęcają 

Janusza do zabawy. Wzruszony 

uroczystością Stolnik dziękuje 

gościom za przybycie i zaprasza do 

zatańczen ia mazura. 

obraz 2 

Ogród przy pensjonacie 

Recytatyw i aria Halki 

Halka nadal błąka się w okolicach 

pensjonatu. Nie może doczekać się 

spotkania z ukochanym. Marzy, by 

móc być z nim jak najszybciej. 

Scena i aria Jontka 

Nad Halką czuwa zakochany 

w niej wieśniak, Jontek. To 

on przyprowadził ją z ich wsi 

do miasta. Teraz Halka chce, 

by wracali w góry, bo tam ma 

się spotkać z Januszem. Tego 

poniżenia Jontek nie może 

wytrzymać. V/ dramatycznej arii 

uświadamia Halce, że Janusz ją 

zdradził i że zaręcza się z inną. 

Scena i duet Janusza i Jontka 

Halka zaczyna dobijać się do drzwi 

pensjonatu, gdzie nadal trwa 

przyjęcie zaręczynowe i domaga się 

spotkania z Januszem. Dochodzi 

do konfrontacji ziemianina 

z wieśniakiem. Jontek w szyderczy 

sposób prosi „dobrego pana" 

o ulitowanie się nad Halką; Janusz, 

na uboczu obiecuje mu sowitą 

nagrodę za zabranie stąd Halki. 

Finał I aktu 
Za późno. W ogrodzie pojawiają się 

zainteresowani nerwową rozmową 

goście, a także Zofia i Stolnik. 

Na rozkaz Janusza, zaufany 

Stolinika - Dziemba, wyrzuca 

Halkę i Jontka z posesji. 

AKT II 
obraz 1 

Festyn na wsi 

Chór i tańce góralskie 

Niedzielne popołudnie. Wieśniacy 

odpoczywają po całym tygodniu 

pracy w majątku Janusza. Plotkują 

na temat jego ślubu z Zofią. 

Atrakcją wieczoru jest występ 

zespołu ludowego, \vykonującego 

tańce góralskie. 

Scena i chór 

Dobry nastrój psuje pojawienie 

się )ontka z obłąkaną dziewczyną. 

Wieśniacy z przerażeniem 

rozpoznają w niej Halkę. )ontek 

opowiada o tym, co wydarzyło 

się w mieście. Halka ca ły czas 

marzy o ukochanym, nazywając go 

swoim sokołem, a siebie gołąbką . 

W chorej wyobraźni widzi, jak 

zakrwawiony gołąb spada martwy 

na ziemię. Przerażeni wieśniacy 

współczują dziewczynie. W oddali 

dostrzegają nadciągający orszak 

weselny. 

Scena i dumka Jontka 

Jontek robi wszystko, żeby Halka 

nie zobaczyła ślubu Janusza 

z Zofią. Spotyka dudziarza, 

zaproszonego na wesele. Prosi go 

o zagranie smutnej melodii, przy 

której wspomina miłość do Halki 

oraz to, jak bardzo jest jej oddany. 

Momu1Zko tl \LI\,\ 

obraz 2 

Na wsi, przy kościele 

Chór, sekstet i scena 

Pojawia się orszak weselny. \Xfieśnia cy, 

przymuszani przez Dziembę, składają 

młodej parze życzenia. Nagle Zofia wśród 

tłumu dostrzega Halkę - rozpoznaje w niej 

dziewczynę z ogrodu z dnia zaręczyn. Janusz 

boi się , że Zofia domyśli s ię prawdy. Panna 

młoda widząc cierpiącą dziewczynę, chce jej 

pomóc, ale obłąkana Halka nie reaguje na jej 

współczucie. Janusz popędza wszystkich do 

kościoła. Wieśniacy wyśpiewują ponownie 

życzenia zdrowia i szczęśc ia. Tylko Jontek 

życzy Młodym cierpienia. 

Scena i chór 

Teraz Halka nie ma już wątpliwości, co łączy 

Janusza z Zofią. Słyszy modlitwę śpiewaną 

w czasie ślubnej ceremonii. 

Scena, cavatina, modlitwa i cantilena 

Nagle budzi się w niej bunt. Zaczyna 

opowiadać o d ziecku, którego ojcem jest 

Jan usz, i które jakoby umiera z głodu. 

Śpiewa mu upiorną kołysankę, która ma 

je uśpić w trumience na wieczny sen. 

W akcie desperacji postanawia się zemścić 

i podpalić kościół, zabij ając tym samym 

Janusza. Powstrzymuje ją śpiew wieśniaków, 

którzy także mieli by się stać jej niewinnymi 

ofiarami. Po raz ostatni zwraca się do 

Janusza - wybacza mu i prosi o modlitwę. 

Finał 

Jontek za późno zorientował się, że stracił 

z oczu Halkę. Korzystając z jego nieuwagi 

dziewczyna na oczach weselników popełnia 

samobójstwo. 
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Lata 40-te XIX wieku był to najwyższy 

czas, by powstała wreszcie polska 

opera narodowa. Romantyzm skot'tczyt 

z uniwersalizmem w sztuce, do głosu 

dochodziły lokalne tendencje. Były one 

przejawem zachowania narodowej 

tożsamości przez kraje podbite przez 

europejskie mocarstwa lub wyrażały 

ambicje tych ostatnich. Włochy 

postawiły na śpiewność, czyli bellcanto 

(Rossini, Bellini, Donizetti), muzyka 

niemiecka - na ludową nastrojowość , 

czasem grozę (Wolny strzelec Webera 

- 1821, Wampir Marschenera - 1822), 

Francuzi - połączyli oba te elementy, 

serwując publiczności początkowo 

dzieła pisane z myślą o monumentalnej 

wystawie (tzw. wielka opera 

historyczna - Auber, Meyerbeer), by 
z czasem zainteresować się psychologią 

operowych bohaterów (Gounod) . 

Swój własny styl operowy zaczęli 

kształtować także Rosjanie - Iwan 

Susan in Glinki (1836) z jego chłopskim 

bohaterem tragicznym, co było novum 

w teatrze muzycznym, zapoczątkował 

w Rosji nurt historyczny. Jego druga 

muzyki węgierskiej (Maria Bathory Erkela, 

1840). To samo działo się w Czechach (Druciarz 

Skroupka, 1826). Wydarzenia z historii naszego 

kraju i rytmy polskich tańców wykorzystywali 

w swej twórczości komponujący w Polsce -

Józef Elsner (1 769-1854) i Karol Kurpiński 

(1785-1857). Jednak ich talenty nie pozwoliły 

stworzyć dzieł, które mogłyby konkurować 

z popularnymi wtedy utworami Aubera, 

Rossiniego, Boildieu, Webera czy Cherubiniego 

i szybko schodziły ze sceny warszawskiego teatru. 

Tworzyli dzieła na miarę swoich dni, ale nie 

czasów. Okupujący Warszawę Rosjanie nie byli 

też zainteresowani wspieraniem polskich oper, 

utrudniali stabilne działanie szkół muzycznych 

i instytucji artystycznych. Jednak ferment 

lat 40-tych: Wiosna Ludów czy rzeź szlachty 

galicyjskiej przez chłopów spowodowały, że 

także twórcy musieli włączyć się w przemiany, 

jakie zachodziły w społeczeństwie. Tym, który 

miał odmienić losy polskiej opery był Stanisław 

Moniuszko. 

opera, Rusłan i Ludmiła (1842) obudziła zainteresowanie 

ludowymi podaniami i fantastyką . Takż.e Węgrzy 

z sukcesem tworzyli operowe dzieła narodowe, sięgając 

po tematy historyczne i wzbogacając partyturę idiomem 

Twórca polskiej opery narodowej urodził 

się 1819 roku w prowincjonalnym 

Ubielu, w okolicach Mit'tska. Lekcje 

muzyki pobierał prywatnie. Także 

gdy udał się na studia do Berlina, 

wiedzę zdobywał w tym samym 

trybie, będąc uczniem dyrektora 

Singakademie, Rungenhagena. Pewnie 

nawet nie pomyślałby o poważnych 

studiach, gdyby w wieku 17 lat nie 

poznał Aleksandry Mullerówny. Jej 

rodzice zgodzili się wydać córkę za 

Moniuszkę pod warunkiem, że ten 

zdobędzie stosowne wykształcenie. 

Po trwających trzy lata naukach jego 

pedagog wystawił mu ocenę „dobrą" 

i uznał, że Moniuszko zdobył podstawę 

do dalszych studiów. Jednak młody 

kompozytor prędko wrócił do Wilna by 

założyć rodzinę, a swoje umiejętności 

doskonalił poprzez studia własne 

(był na bieżąco z tym, co działo się 

w muzyce europejskiej, a nalizując m.in. 

rozprawy i partytury Wagnera). 

W \Xfilnie, prowincjonalnym wówczas 

mieście, udzielał lekcji muzyki, by ł 

organistą w kościele św. Jana , prowadził 

półamatorską orkies trę, komponował 

pieśni, muzykę dla wileńskiego 

teatru oraz skromne śpiewogry. 

Bezskutecznie zabiegał o posadę 

w Petersburgu. Dzięki znajomości 

z warszawskim organizatorem życia 

muzycznego Józefem Sikorskim, udało 

mu się zainteresować warszawski 

Teatr Wielki swoją operetką Loteria. 

Mon1U1Z o HALKA 

W czerwcu 1846roku przyjechał do Warszawy, by 

przedstawić to dzieło. Poznał wówczas młodego, 

gniewnego poetę · Włodzimierza \Xfolskiego, 

tvvórcę niewydanego, kontrowersyjnego 

utworu O;ciec Hilary (bohaterem był chłop

mściciel) i krążącego w odpisach poematu 

Halszka, opowiadającego o chłopce potajemnie 

poślubionej przez panicza i zamordowanej na 

rozkaz jego matki-dziedziczki. Poemat Halszka 

zainspirował Moniuszkę do rozmów z librecistą 

na temat shvorzenia libretta na jego podstawie. 

Do Wilna wrócił z gotowym tekstem, a także 

podbudowany sukcesem Loterii, w której 

wystąpili najlepsi artyści Teatru Wielkiego. 

Wolski oczyścił Halszkę z obecności wszelkich 

zjaw i duchów, a główną bohaterką uczynił 

chłopkę, co na ówczesne czasy było niezwykłym 

posunięciem. Muzykę do 2-aktowej Halki 

Moniuszko skomponował w Wilnie, pracę nad nią 

skończył w czerwcu 1847 roku. Przedstawione 

dyrekcji warszawskiego teatru dzieło spotkało się 

z życzliwością, wyznaczono nawet datę premiery. 

Jednak niebawem Moniuszko dowiedział się, że 

premiera została przełożona na później, potem 

na jeszcze później , aż w ko11cu partytura trafiła na 

półkę w archiwum. Nie wiadomo kto dokładnie 

zaszkodził Halce. Możemy przypuszczać, że 

powodem mogła być treść, która dwa lata po 

rzezi galicyjskiej mogła drażnić wpływowe kręgi. 

Operę oskarżono wręcz o niechrześcijański 

temat (choć w finale bohaterka wybacza swemu 

uwodzicielowi). 

W tym samym czasie w Wilnie towarzysn.vo 

amatorów wystawiło dzieło w wersji koncertowej. 

Stało się to l stycznia 1848 roku. 

1 
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HALKA PIERWSZA 

Pierwotna Halka, 2-aktowa, tzw. 

„wileńska", pisana była z myślą 

o możliwościach wileńskiej sceny, czyli 

bardzo skromnych. Jakby Moniuszko 

od samego początku nie wierzył, że 

Warszawa zdecyduje się wystawić 

dzieło. W Wilnie nie było dobrego 

tenora, więc partia Jontka napisana 

była dla barytona. W pierwszej 

wersji nie było scen baletowych. 

Nie było popisowych arii. Ale był 

czystej krwi dramat muzyczny. Bez 

zbędnych ozdobników i operowego 

blichtru. Świetnie skonstruowany, 

pod względem dramaturgicznym 

o niebo lepszy od pozniejszeJ 

wersji. Moniuszko nie bat się wtedy 

mocniejszych sformułowań, które 

później znikną z libretta. W wersji 

pierwotnej Halka porównuje się do 

suki, która w przeciwieństwie do niej 

nie opuszcza swych dzieci. W wersji 

raczej efekt komiczny w zderzeniu z sytuacją 

i energią zawartą w nutach. 

Wersja 2-aktowa została wystawiona na scenie. 

Stało się to również w Wilnie - 28 lutego 1854. 

Partię tytułową kreowała Waleria Rostkowska. 

HALKA PO RAZ DRUGI 

I nagle, wiosną 1857, Moniuszko z prasy 

dowiedział się , że Teatr Wielki postanowił 

wystawić jeszcze w tym roku Halkę. Błagał 

wszystkich, by się wstrzymali i pojechał do 

Warszawy, by negocjować warunki. Bynajmniej 

nie finansowe, ten aspekt, pomimo posiadania 

dziewięciorga dzieci, zawsze interesował go 

najmniej. Świadom słabości partytury oraz 

tego, że to co podobało się w Wilnie, nie musi 

podobać się w Warszawie, wprowadził liczne 

zmiany. Dwa akty podzielił na cztery. Dosyć 

niefortunnie, bo po pierwszym akcie akcja 

przenosi się zaledwie na drugą stronę płotu 

okalającego dorn Stolnika, a po trzecim - na 

ostatecznej mocno brzmiąca „suka" staje się patetycznym 

„ptakiem drapieżnym''. W scenie obłędu Halki górale 

wybuchali pełnym gniewu okrzykiem „tak to z panami'; 

w wersji warszawskiej - „tak to z pannami'; co wywołuje 

drugą stronę wiejskiej drogi. Złagodził 

nieco obraz szlachcica-uwodziciela, 

obdarzając go wraz z Wolskim w arię 

i w v.ryrzuty sumienia. Teatr warszawski 

dysponował znakomitym zespołem 

baletowym - powstały więc mazur 

i tańce góralskie. Ale przede wszystkim 

w zespole warszawskim była dwójka 

znakomitych solistów, ulubieńców 

publiczności - tenor Julian Dobrski 

i sopranistka Paulina Rivoli. Dla 

niego Moniuszko przetransponował 

całą partię w górę i dopisał dumkę 

„Szumią jodły''. Doszły go słuchy, 

że Rivoli nie podoba się jej partia, 

by więc zjednać sobie primadonnę 

dodał wielką i efektowną arię „Gdyby 

z rannym słonkiem''. Choć aria nie 

zniwelowała niechęci pomiędzy nimi 

nawet nowe dekoracje, co w tamtych czasach 

zdarzało się niezwykle rzadko. 

l stycznia 1858 roku o godzinie 19:00 w Teatrze 

Wielkim odbyła się premiera dzieła. Za pulpitem 

dyrygenckim stanął Jan Quatrini. Jakieś dziesięć 

minut po dziewiętnastej, gdy po uwerturze 

podniosła się kurtyna, a publiczność zobaczyła 

polską szlachtę sunącą dumnie w rytm 

pompatycznego poloneza, „huczał cały teatr''. 

Sala zapełniona była do ostatniego miejsca. 

Na drugim przedstawieniu sytuacja wygląda 

podobnie. I na trzecim. I na kolejnych, które 

dodano w pośpiechu do repertuaru. Publiczność 

i recenzenci oszaleli z zachwytu. Bilet na Halkę 

stał się produktem deficytowym. 

Sukces zagwarantował Moniuszce awans. Kilka 

miesięcy później ten prowincjonalny kompozytor 

stał się dyrektorem opery w Warszawie. A dzięki 

Halce polska opera wypłynęła na głębsze, choć 

nadal niezbyt rozległe wody. 

to zaważyła na tym, że diva zgodziła się zaśpiewać Halkę. 

Partia dziewczyny z ludu, której panicz zabrał wianek 

miała się okazać najważniejszą w jej życiu„. Do premiery 

przyłożono się starannie: do dwóch aktów przygotowano 

g 



spontaniczne skojarzenie z Halką., to 

zazwyczaj niechęć i bunt : „n ie chcę 

na to przyj ść''. Publiczności kojarzy s ię 

ten utwór z cepeliadą , śmieszy, mimo, 

że w warstwie muzycznej nie różni się 

przec ież od wybitnych dzieł włoskich 

czy francuskich tamtego okres u. Czy 

problem Halki nie leży w tym, że 

publiczność rozumie śpiewany tekst 

i słyszy kiczowatą poetykę operowego 

libretta? 

Ewelina Pietrowiak: Moim zdaniem 

problem Halki polega głównie 

na nieprawdziwym stereotypie. 

Wczytując się w libretto, które 

i pewnie posiada swoje wady, można 

odnaleźć w nim jednak przejmującą 

historię. Pamiętam , że w liceu m 

zorganizowałam dla mojej klasy 

wyjście do opery na Halkę. Tego 

samego dnia miałam wypadek 

sa mochodowy, na szczęście nic 

poważnego, zwichnęłam nogę, 

a potem moi koledzy z klasy oznaj mili 

mi, że dobrze, że tak się sta ło , bo 

w przeciwnym wypadku zosta łabym 

zlinczowana za tę straszliwość. 

Inscenizacja była okropna , w tle 

kartonowe góry, a Halka była starszą 

panią. Problem Halki polega na 

tym, że albo ktoś oglądał spektakl 

Jest taki stereotyp: 

kartonowe góry - kompletne drewno 

i cepeliada ... Uważamy tak dlatego, że nie 

daliśmy jej szansy. J eżeli podejdziemy do 

libretta serio, to zauważmy, że nie ma tam 

naiwnośc i , postacie są autentyczne, przeżywaj ą 

prawdziwe dramaty - czasa mi wyrażają je 

archaicznym językiem, sprzed 150 lat , ale 

wyrażają je prawdziwe. To jedno z lepszych 

librett operowych, tylko trzeba przejąć tę 

opowieść serio, bez uprzedzeń. 

J.S.: Myślę, że nie tylko publiczność powinna 

traktować ją serio. Także realizatorzy muszą 

traktować to dzieło serio - nie obsadzając na 

przykład w głównej roli starszej, korpulentnej 

divy. 

E.P.: Tak, to jest bardzo ważne. 

J.S.: Zastanawia mnie jednak, co dzisiejszego 

widza obchodzi dramat oparty na konflikcie 

społecznym, który obecnie jest już nieaktualny. 

To opera o mezaliansie. W latach 50. i 60. XX 

wieku z lubością go eksponowano: zły panicz 

i dziewczyna z ludu. 

E.P.: Szczerze mówiąc ten konflikt też nie jest 

dla mnie interesujący. Mnie interesuje miłość, 

która nie może być spełniona. To nie jest temat 

XIX- wiecznej miłości li tylko i jedynie. 

w dzieciństwie, zaprowadzony do opery przez szkolną 

wycieczkę i mia ł okazję widz ieć źl e zrealizowany spektakl 

albo zbudował swój obraz na niepochlebnych opiniach, 



J.S.: A dlaczego ta miłość nie jest 

spełniona7 Przecież Janusz mógłby 

powiedzieć : dziękuję ci Zofio, ale 

wybieram Halkę. Tak dzisiaj byśmy 

zapewne postąpili. 

E.P.: Nie. Wydaje mi się, że dziś jest 

podobnie. Nadal zawierane są tzw. 

małżeństwa z rozsądku, dlatego, 

że ktoś tego oczekuje, małżeństwa 

dla pieniędzy. Dzisiaj Janusz miałby 

większą swobodę, ale czy odważyłby 

się odejść od Zofii 7 Ile dziś jest 

kobiet, które kochają mężczyzn 

niedostępnych dla nich7 Trójkąt nie 

jest przeterminowaną konstelacją 

międzyludzką, jest wciąż aktualny. 

J.S.: Nie pokusiła się jednak Pani 

przenieść akcji w XXI wiek. W swojej 

realizacji zatrzymała się Pani w latach 

30. XX wieku. 

E.P.: Nie zrobiłam tego z uwagi na 

cały kontekst dzieła, bo nie można 

wykreślić z libretta trzeciego aktu, 

w którym wieśniacy skarżą się na 

swój pańszczyźniany los, w którym 

określają stosunek do swojego pana. 

Nie da się wykreślić kornego witania 

arystokracji. Pomyślałam, że lata 30. 

XX wieku to ostatni czas kiedy jeszcze 

hasło warstwy społeczne coś znaczyło, 

o jodłach szumiących na gór szczycie, są tańce 

góralskie, ale raczej w roli ozdobnika. Czym 

w Pani inscenizacji są góry? 

E.P.: Zastanawiałam się, dlaczego Moniuszko 

umiejscowił akcję w górach. Podobno nigdy 

w życiu nie był nawet w Zakopanem ani 

w Tatrach. Nie istnieją też imiona „Halka" 

ani „Jontek" - to wymysł librecisty. Góry 

mają znaczenie dla Halki, ona o nich śpiewa, 

więc nie mogą nie mieć znaczenia dla mnie. 

Chciałam, żeby w scenografii były symbolicznie 

ujęte góry. Zachowuję więc niektóre górskie 

elementy, bo ten kontekst mi się podoba, nie 

blokuje mnie, a wręcz przeciwnie 

J.S.: Warto zauważyć , że w latach 50. XIX wieku 

Tatry były miejscem bardzo egzotycznym. 

A egzotyka była wówczas w modzie. 

E.P.: Tak, to był obszar niezbadany. Górali 

traktowano jak inny gatunek - tworzono wręcz 

na ich temat insynuacje antropologiczne, że 

posiadają na przykład inne nogi. 

J.S .: Kim są Zofia i Jontek7 

E.P.: Przyjrzałam się uważnie tym postaciom. 

Chciałabym dać Zofii w przedstawieniu szansę 

na chociaż trochę świadomości, a nie jak 

sugeruje libretto, wielką bezmyślność. 

a mezalians mógł być mezaliansem klas i szokował. 

J.S.: Kolejne skojarzenie z Halką. to góralszczyzna, której 

oczach. Przecież ona widzi, co się 

dzieje, że za ścianą domu w którym 

trwają zaręczyny, jej narzeczony 

Janusz spotyka się ze swoją kochanką. 

Janusz prowadzi podwójne życie 

i Zofia ma tego świadomość, a ślub 

kończący operę wcale nie jest happy 

endem. 

Z Jontkiem jest problem, bo on jest 

postacią „podaną na tacy''. Trudno mi 

u niego znaleźć drugie dno - to prosty 

chłopak, który jasno wyraża swoje 

J.S.: Jontek jest przyjacielem Halki. 

E.P.: Właśnie, jest jej przyjacielem, 

a w przyjaciołach raczej się nie 

zakochujemy. Może to źle, że jest 

jej przyjacielem7 Halka jest osobą 

wyjątkową we wsi, z której oboje 

pochodzą. Myślę, że ma o sobie 

wysokie mniemanie - Janusz nie wziął 

by sobie pierwszej lepszej. 

J.S.: Janusz dostrzega w Halce jedynie 

J.S.: Janusz okazuje się być operową szują ... 

E.P.: Nie, ja bym oddała mu trochę 

szlachetności. On się zakochał. Być może 

znajduje w swoim sercu miejsce dla Halki 

oraz dla Zofii? Wierzę, że Halka nie była jego 

miłostką na boku„. 

J.S.: Ale w trudnej sytuacji Janusz ucieka.„ 

E.P.: On ucieka już po zaręczynach, kiedy 

wygania Halkę. Już jest za późno na wszystko ... 

Narzeczo na i przyszły teść za ścianą ... 

J.S.: W pani interpretacji podoba mi się 

umiejscowienie akcji w latach 30„ bo 

w tłumie weselnych gości wyobrażam sobie 

gwiazdy tamtych lat: Witkacego, Smosarską, 

Makuszyńskiego ... 

E.P.: Serdecznie ich zaprasza m! 

walory zewnętrzne. Śpiewa arię o warkoczach, rzęsach, 

jej twarzy ... 

E.P.: Widocznie dla Janusza była wyjątkowo piękna. 

A może cenił w niej poczucie humoru, którego np. nie 

miała Zofia? Na pewno Halka oprócz inteligencji musiała 

mieć jakieś cechy wyj<)tkowe, które urzekły Janusza. On 

- gtówny bohater - ma tylko jedną dużą arię w całym 

spektaklu i poświęca ją Halce. Opowiada o swojej 
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premiera: 24 sierpnia 1949 

spektakl zrealizowany przez Studio 

Muzyczno-Dramatyczne przy 

Teatrze Wybrzeże w Gdańsku 

kierownictwo muzyczne: 

Stefan Śledziński 

reżyseria : !wo Gall 

choreografia: Loda Ciesielska 

scenografia: Roman Bubiec wg 

proj ektu !wo Galla 

przygotowanie Chóru: Roman 

Kuklewicz 

wykonawcy: 

Stolnik: Marian Wlazło 

Zofia: Nina Mieszkowska 

Janusz: Lech Stachowski 

jontek: Ryszard Ślezak 

Halka: Maria Fołt)'n 

HALKA 

premiera: 20 lipca 1953 

kierownictwo muzyczne: 

Kazimierz Wiłkomirski 

reżyseria: Kazimierz Czarnecki 

choreografia: Janina Jarzynówna 

scenografia: Ali Bunsch, Andrzej Cybulski 

przygotowanie Chóru: Roman Kuklewicz 

wykonawcy: 

Stolnik: Jerzy Podsiadły 

Zofia: Eufemia Tłomińska 

Janusz: Eugeniusz Banaszczyk 

)a ntek: Eugeniusz Szynkarski 

Halka: Zofia Konrad 

Premiery Hal/(i 
w Gdańsl<u 

IiALKA 

premiera: 21stycznia1956 

kierownictwo muzyczne: Zygmunt Latoszewski 

inscenizacja i reżyseria: Zygmunt Latoszewski 

sce nografia: Józef Kasarab 

kos tiumy: Andrzej Cybulski 

układ tańców : )ani na Jarzynówna-Sobczak 

przygotowanie Chóru: Leon Snarski 

wykonawcy: 

Stolnik: Jerzy Szymański 

Zofia: Aleksandra Łaci11ska 

Janusz: Czesław Babiński 

)antek: Stefan Cejrowski I )an Kusiewicz 

Halka: Helena Mołoń 
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HALKA 

premiera: 12 lutego 1983 

kierownictwo muzyczne: 

Bogusław Madey 

reżyseria i choreografia: 

Hanna Chojnacka 

scenografia: Marian Kołodziej 

przygotowanie Chóru: 

Wiesław Czerski 

\.vykonawcy: 

Stolnik: Andrzej Tymczuk, 

Maciej Wójcicki 

Zofia: Bożena Mądroszkiewicz, 

Barbara Sanejko 

Janusz: Andrzej Kijewski, 

Andrzej Kosecki, 

Andrzej Szwarckopf 

jontek: Zbigniew Borkowski, 

Franciszek Przestrzelski, 

Florian Skulski 

Halka: Bożena Szmyt-Piontek 





Mon Jll<o H A I KA 

Stanisław Moniuszko's Halka 

was the first Polish opera which 

was able to compete with operas 

created at the time in ltaly 

or France. lt was created in 

a very unfortunate moment in 

which Poland was occupied by 

Russia, Austria and Prussia. The 

occupants did not welcome works 

which supported building Polish 

national identity. lt was composed 

b Stanisław Moniuszko (1819 -

1872) who lived and worked in 

(provincial at that time) Vilnius 

and who was known as an author 

of songs and operettas. The choice 

of the theme cannot have been 

more unfortunate. lt was based 

on a conflict between the gentry 

and the peasantry. Such a conflict 

<lid appear before in the opera Le 

muette de Portici (The Mute Girl 

of Portici) by Daniel Auber (whom 

Moniuszko adored), but it stirred 

particularly strong, nega tive 

emotions in Poland. That is 

because in 1846, thus a year before the 

first version of Halka was written, the 

manipulated peasantry rebelled and 

killed in a very refined manner around 

3000 members of the !ocal gentry. The 

avers ion towards the peasantry in the 

The work was performed in Vilnius, in a semi

professional man ner, first as a concert - on the l" 

of January 1848 and next as a spectacle - on the 

28'h ofFebruary 1854. For a few years Moniuszko 

made endeavours towards staging Halka in 

Warsaw, unsuccessfully. Yet, in 1857 suddenly 

and unexpectedly, he learnt from the press that 

the Grand Theatre in Warsaw was preparing to 

st age the work. He pleaded to put the premiere off 

- his professional experience had grown over the 

previous 10 years and he was able to look at his 

work in a critical manner. He decided to rewrite 

it thoroughly. He turned a compact, logical and 

lapidary music drama into a spectacular opera. 

He broke two acts into four adding ballet scenes 

and a rias for the mai n characters - Halka, Jon tek, 

Janusz and Stolnik. Composing spectacular solo 

arias was crucial as the roles were supposed to be 

taken by the best Polish singers of those limes: 

Paulina Rivoli as Halka and Julian Dobrski 

as Jontek. Their success would guarantee the 

success of the opera. Exactly 10 years after the 

concert premiere in Vilnius, on the l" of)anuary 

1858, the Warsaw audience saw Halka in its new 

version. The success was unbelievably great and 

Halka immediately became the most popular 

Polish opera. lts author moved to Warsaw a few 

months later and became the artistic director of 

the theatre. There he staged the following works of 

his: Flis (The Raftsman), Hrabina (The Countess), 

Verbum nobile, Paria and the most perfect of all 

of them - Straszny dwór (The Haunted Manor). 

influential circles caused the Grand Theatre in Warsaw 

to abandon the idea of staging Halka, in spite of previous 

promises to do so. The script was put into the archive. 
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In the original version the opera plays in Cracow and in a little village nearby Cracow in 
the 18'h century; in our production - in the 1930s. 

ACTI 
Scene 1 
The polonaise 

The rich Stolnik organizes the celebrations 
of his daughter Zofia's engagement and 
the nobleman Janusz [Yanosh]. The guests 
cheer for the betrothed. 

The trio 
Zofia and Janusz ask Stolnik for his 
blessing. Suddenly. from the garden 
one can hear a folk song about a girl 
who is unsuccessfully looking for her 
lover. Janusz promises to take care of 
the interloper. 

A recitative and Janusz's song 
Janusz has recognized Halka by her 
voice. She is a village girl with whom he is 
having an affair. Now he feels qualms of 
conscience because he seduced her. 

A song and a duet 

Halka appears, looking for Janusz. 
Upon finding him, she falls into his 
arms and asks him to come back to 
the mountains with her. Janusz begs 
her to leave as soon as only possible; 
he promised Halka to meet her in 
a few hours outside of the town, on 
the bank of the Vistula River. Halka, 

full of hope. leaves. 
The choir, Stoinik's aria and the 
mazurka 

Drunken guests appear, admiring Zofia's 
beau ty and encouraging Janusz to have 
fun. Stolnik, touched by the celebration, 
thanks the guests for com.ing and invites 
them to dance the mazurka. 

Scene 2 
The guesthouse garden 
A recitative and Halka's aria 

Halka stili wanders aimlessly the surroundings 
of the guesthouse. She cannot wait to meet her 
!over. She dreams of being with him as soon as 
possible. 

The scene and Jontek's aria 
The peasant Jontek [Yontek], who is in love 
with Halka, is watching over her. He brought 
her to the town from the mountains. Now 
Halka wants to go back to the mountains, 
because she is supposed to meet Janusz there. 
Yet Jontek will not take this humiliation. In 
a very dramatic aria he makes it elear to Halka 
that Janusz betrayed her and that is he engaged 
with a different woman. 

Janusz and Jontek's scene and duet 
Halka starts banging on the guesthouse 
door, where the engagement celebration 
is taking place and demands to see Janusz. 
The nobleman and the peasant clash. Jontek 
sneeringly ask "the good master" to have 
mercy on Halka, Janusz takes him to the side 
and promises a generous reward if he takes 
Halka away from the guesthouse. 

The finale of Act I 
Too late. All the nervous talking has attracted 
guests to the garden, also Zofia and Stolnik. 
Janusz orders Dziemba - Stolnik's trusted 
servant - to throw Jon tek and Helen out of the 
grounds of the guesthouse. 

,, 

ACT II 
Scene 1 
A village feast 
The choir and highlander dances 

A Sunday afternoon. The peasants 
rest after a w hole week of work 
in Janusz 's estate. They gossip 
about his wedding with Zofia. -The 

main attraction of the evening is 
a performance by a folk group who 
present highlander dances. 

The scene and the choir 
Jontek appears accompanied by an 
insane girl spoiling the good mood of 
the villagers. They are able to identify 
the girl as Halka and are shocked at 
her state of mind. Jontek tells them 
what happened in the town. Halka 
keeps dreaming of her !over, calling 
him her falcon and herself a dove. 
In her sick mind she sees a bloody 
dove falls dead to the ground. Scared 
peasants fee! sorry for the girl. 
Afar off they notice the wedding 
procession coming nearer. 

The scene and Jontek's dumka 
Jontek does everything to prevent 
Helen from seeing Janusz and 
Zofia's wedding. He meets 
a bagpiper who has been invited 
to the ceremony and asks him to 
play a sad melody. Listening to it 
he contemplates his love for Helen 
and how devoted he is to her. 

Moni u11~ 0 lt\1.1\.,\ 

Scene 2 
In the village next to the church 
The choir, the sextet and the scene 

The wedding procession comes n. The peasants, 
forced by Dziemba, congratulate the couple. Suddenly 
Zofia sees Halka in the crowd, and she recognizes 
her to be the girl who was in the garden during her 
engagement celebration. Janusz is afra.id that Zofia wili 
figure out the truth. The b1ide seeing the girl's suffering 
wants to help her but Helen does not react to her 
sympathy. Janusz rushes everybody into the church. 
The peasants aga.in sing best wishes for the couple 
again. Only Jontek wishes them m.isfortw1e. 

The scene and the choir 
Now Halka has no doubts any more what 
Janusz's relation to Zofia is. She can hear the 
prayer sung during wedding ceremonies. 

The scene, the cavatina, the prayer and the 
cantilena 

Suddenly Halka feels she can.not conform to what is 
expected of her. She starts talk.ing about a child who 
Janusz fathered and who is supposed to be dying of 
hunger. She is singing a horrifying lullaby which is 
supposed to luli it to eternaJ sleep in its little coffin. In 
an act of desperation she decides to put the church on 
fire which wouJd k.ill Janusz. She is, however, stopped 
the by the singing of the peasants who wouJd become 
innocent vi.ctirns of her deeds. She addresses Janusz 
for the very last time - she forgives hirn and asks hirn 
to pray for her. 

The finale 
Jon tek realises too late that he has lost sight 
of Halka. T ak.ing advantage of this unguarded 
moment, she commits su.icide in front of the 
newlyweds and their guests. 

li 
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Halka war die erste polnische Oper, 
die mit anderen zu dieser Zeit in 
ltalien oder Frankreich geschaffenen, 
konkurrieren konnte. Sie entstand 
zu einem ungi.instigen Moment 
der polnischen Okkupation von 
Russland, Ósterreich und PreuGen. Die 
Teilungsmachte sahen sich die \X!erke 
nicht gern an, die Nationalidenitat von 
Polen bauten. 
Sie wurde von Stanisław Moniuszko 
( 1819 - 1872) komponiert, der 
ausschlieGlich durch seine Lieder 
und Operetten bekannt war. Er lebte 
und schuf damals in Vilnus, zu jener 
Zeit einer provinzionellen Stadt. Die 
Wahl des ersten "Themas war leider 
misslungen. Es fuGte auf dem Konflikt 
zwischen Adel und Bauern. 
Zwar tauchte der Konflikt schon in 
Le muette de Portici (Die stumme 
von Portici) Aubers (den Moniuszko 
verehrte) auf, jedoch in Polen rief er 
besonders negative Erregung hervor. 
1846, ein Jahr vor der ersten 
Realisierung Halka kam es im von 
Ósterreich besetzten Teil Polens zum 
Aufruhr der Bauern, die manipuliert 
etwa 3000 Adeligen auf eine grausame 
Weise tóteten. 
Abneigung der einfluGreichen Keise 
gegei.iber Bauern hatte zur Folge, 
<lass GroGes Theater in Warschau 
trotz fri.iheren Versicherungen 
die von Moniuszko eingereichte 
Partitur aufzufohren, schnell davon 
zuri.icktrat. 

sich Moniuszko erforglos urn die Auffohrung in 
\Xfarschau. Plótzlich, ganz unerwartet erfuhr er 
aus der Presse Liber die Vorbereitungen im Gro
Gen "D1eater, das Werk zu realisieren. 
Nach zehn Jahren Erfahrung warf Monius
zko einen kritischen Blick auf seine Oper und 
entschloG sich sie gri.indlich umzuarbeiten, 
deshalb flehnte er noch urn eine Premierever
schiebung an. 
Zwei Akte hat er in vier zersplittert und ein paar 
zusatzliche Szenen hinzugefi.igt u.a. Balettszene 
und glanze Arien for Hauptprotagonisten -
Halka, Jontek, Janusz und Stolnik. 
Ein schluGiges, logisches und lapidares 
Musikdrama wandelte sich in groGartige Oper 
urn. Umstandlichkeit von glanz Solonummern 
war deswegen von groGer Bedeutung, <lass 
in den Hauptrollen die besten polnischen 
Opersanger jener Zeit auftreten sollten: Paulina 
Rivoli ais Halka und Julian Dobrski ais Jontek. 
Ihrer Erfolg sicherte den Erfolg der ganzen 
Auffi.ihrung. Zehn Jahre nach dem Konzert 
in Vilnus, der am 1. Januar 1858 stattfand, hat 
auch das Warschauer Publikum Halka in einer 
neuen Version gesehen. Der Erfolg i.ibertraf alle 
Erwartungen und Halka wurde die popularste 
polnische Oper. 
!hr Autor zog aus Provinz nach Warschau urn 
und i.ibernahm den Stuhl von Operdirektor. 
Auf der Bi.ihne des Warschauer "Theaters 
fi.ihrt er seine nachsten Sti.icke auf - Flis, 
Hrabina(die Grafin), Verbum nobile, Paria und 
die bezauberndste unter denen - Straszny dwór 
(Das GeisterschlojJ). 

Die Partitur landete im Archiv. Das Werk \Vurde in Vil
nus teilweise von leienhaften Kraften auf die Bi.ihne ge
bracht. Am 1. Januar 1848 fand es ais Konzert statt, am 28. 
Februar 1854 folgte die Auffi.ihrung. Jahrelang bemi.ihte 

n 
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In Orginalversion spielt die Oper in Krakau und im nah liegenden Goralendorf des 18. 
Jahrhunderts; in unserer Inszenierung in den 30ger des 20. Jahrhunde rts. 

ERSTERAKT 

Erste Sz.ene 
Elegantes Gastehaus 

Polonaise 
Ein reicher Stolnik veranstaltet die 
Verlobungsfeier von seiner Tochter 
Zofia mit dem Gutsbesitzer Janusz. 
Gaste lassen die Jungen hochleben. 

Terzett 
Zofia und Janusz erbitten Stolnik urn 
den Segen. Pli:itzlich ist vom Garten 
ein Volkslied iiber ein Madchen zu 
hi:iren, das vergebens nach ihrem 
Geliebten sucht. Janusz nimmt es auf 
sich, den Eindringling zu entfernen. 

Rezitativ und Lied von Janusz 
Janusz erkennt an der Simme Halka, 
ein Madchem aus dem Dorf, mit dem 
er eine Affare hat. Jetzt qua.Jen ihn 
Gewissensbisse, class er sie verfiihrt hat. 

Lied und Duett 
Halka erscheint und sucht nach 
Janusz. Sie bemerkt ihn, wirft sich 
ihm in die Arme und bittet, class sie 
zusammen ins Gebirge zuriickfahren. 
Janusz flehnt sie, den Ort schnell 
zu verlassen und verspricht ihr ein 
Treffen ein paar Stunden spater 
aul3erhalb der Stadt , am Weichsel. 
Hoffnungsvoll geht Halka weg. 

Chor, Arie von Stol.nil< und Masurka 
Betrunkene Gaste erscheinen
bewundern Zofia und ermuntern Janusz 
zu feiern. Ober die Feier geriihrter Stolnik 
bedankt sich fur die Ankunft bei den 
Gasten und ladt alle ein, Masw-ka zu 
tanzen. 

Szene 2 
Garten am Gastehaus 
Rez.itativ und Arie von Halka 

Halka lauft noch in der Gegend vom Gastehaus 
urnher. Sie kann das Treffen mit ihrem Liebsten 
nicht erwarten, traumt mit ihm mi:iglichst 
schnell beisammenzusein. 

Szene und Arie Jonteks 
Auf Halka passt Jon tek auf, ein Bauer, der in 
sie verliebt ist. Er war derjenige, der sie vorn 
Gebirge in die Stadt mitbrachte. Nun will Halka 
ins Gebirge zuriick, dort soli sie sich mit Janusz 
treffen. Eine solche Erniedrigung kann Jontek 
jedoch nicht ertragen. In einer dramatischen 
Arie macht er Halka klar, dass Janusz sie 
betrugen hat und mit einer anderen verlobt ist. 

Szene und Arie von Janusz und Jontek 
Halka beginnt an der Tiir des Gastehaus zu 
riitteln, wo immernoch die Verlobung gefeiert 
wird. Sie erfordert, mit Janusz zu sprechen. 
Es kommt zur Konfrontation zwischen dem 
Gutbesitzer mit dem Bauer. Jontek wendet sich 
spottischerweise an den „guten Herr" und bittet 
urn Erbarmen fur Hanka. Janusz verspricht ihm 
jedoch an der Seite ei nen grol3ziigigen Preis, 
Hanka aus dem Gastehaus wegzunehmen. 

Erster Akt - Finale 
Zu spat. Im Garten erscheinen vom gespannten 
Gespach angezogene Gaste. Zofia und Stolnik 
kommen auch. Auf)anuszs Befehl schickt der 
vertraute Diener von Stolnik - Dziemba, Halka 
und Jontek aus dem Haus. 

ZWEITERAKT 

Erste Sz.ene 
Fest im Dorf 
Chor und Goralentanz.e 

Sonntagsnachmittag. Die Bauern 
erholen sich nach der anstrengenden 
Woche in Janusz Vermi:igen. Sie 
plaudern iiber seine Heirat mit Zosia. 
Der Hohepunkt des Abends ist der 
Auftritt einer Volksmusikgruppe, die 
Goraltanze auffiihrt. 

Szene und Chor 
Die Stimmung wird durch Erscheinen 
von Jontek mit einer lrren zersti:irt. 
Entrostet erkennen die Bauern in 
ihr Halka. Jontek erzahlt davon, was 
in der Stadt geschah. Halka traumt 
immernoch von ihrem Geliebten und 
nennt ihn ihren Falken und sich eine 
Taubin. In ihren irren Vorstellungen 
sieht sie eine blutige Taube, die tot auf 
den Boden fa.lit. Erschrockene Bauern 
haben mit ihr Mitleid. In der Ferne 
erblicken sie den Hochzeiteszug. 

Szene und Dumka Jonteks 
Jontek macht sein bestes, damit 
Halka die Hochzeit von Zofia und 
Janusz nicht sieht. Er begegnet 
einem Dudelsackpfeifer, der auch zur 
Hochzeit eingeladen ist. Ihn bittet 
Jontek eine traue Melodie zu spielen 
und fangt an, sich an seine Liebe zu 
Halka zu erinnern. 

Szene 2 
Im Dorf an der Kirche 
Chor, Sextett und Sz.ene 
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Der Hochzeitszug kommt zum Vorschein. Die 

Bauern, von Dziemba gezwungen, gratulieren 
dem jungen Paar. Zofia bemerkt in der 
Menschenmenge Halka und erkennt in ihr das 
Madchen, das am Verlobungstag im Garten 
war. Janusz befiirchtet, class Zofia die Wahrheit 
erraten wird. Die Braut will dem leidenen 
Madchen helfen, das jedoch auf ihr Mitleid 
nicht reagiert. Janusz drangt alle in die Kirche. 
Die Bauern singen wieder die Gliickswiinsche. 
Nur Jontek wiinscht dem Paar <las Leid 

Sz.ene und Chor 
Nun hat Halka keine Zweifel rnehr daran, 
was Janusz mit Zofia verbindet. Sie hi:irt das 
Hochzeitsgebet. 

Szene, Cavatina, Gebet und Cantilena 
Plotzlich fangt sie an, von einem Kind zu 
erzahlen, dessen Vater Janusz sein soli und 
das vor Hunger umkomrnt. Sie singt ihm ein 
fiirchterliches Wiegenlied, dies das Kind in 
seinem Sargchen zum ewigen Schlafbringen 
soli . Im Akt der Verzweiflung unternimmt sie 
eine Rache. Sie will die Kirche in Brand setzen 
und dadurch Janusz ti:iten. Halka wird vom 
Gesang der Bauern abgehalten, die sonst auch 
ihre unschuldigen Opfer waren. Zum letzten 
Mal wendet sie sich an Janusz. Sie verzeiht ihm 
und bittet urn ein Gebet. 

Finale 
Jontek bemerkt es zu spat, dass er Halka aus den 
Augen verloren hat. Seine Unaufmerksamkeit 
niitzend begeht das Madchen Selbstmord vor 
voller Augen. 





Moniuszko HALKA 

Andrzej Straszyński 

kierownictwo muzyczne 

Dyrygent operowy i symfoniczny. 

Ukończył studia w klasie skrzypiec 

oraz dyrygentury w warszawskiej 

Akademii Muzycznej (1972) i od tego 

czasu jest dyrygentem Teatru 

Wielkiego w Warszawie. \Y/ latach 

1991-94 był dyrektorem artystycznym 

tej sceny. Współpracuje z teatrami 

operowymi Krakowa, Łodzi, Gdańska 

i Poznania. 

Przygotował kilkadziesiąt premier 

operowych i baletowych, do 

najwybitniejszych wśród nich należą: 

Makbet i Nabucco Verdiego, Manru 

Paderewskiego, Salome Strausssa, 

Raj utracony Pendereckiego czy 

Faust Gounoda. Zrealizował 

spektakle baletowe w choreografii 

m.in. Maurice Bejarta, \Xfalentina 

Jelizariewa, Teresy Kujawy, Hansa van 

Manena, Yuriko. 

W bogatym dorobku artystycznym 

ma występy z tak wybitnymi 

śpiewakami, jak: Irina Archipowa, 

Hildegard Behrens, Katia Ricciarelli, 

Stefania Toczyska, Lucia Valentini

Terrani, Teresa Żylis-Gara, Placido 

Domingo, Nicolai Gedda, Leo Nucci, 

Ruggiero Raimondi, Martti Talvela. 

Jako dyrygenta symfonicznego 

interesują go dzieła od klasyki 

po muzyczną awangardę. 

Był zapraszany do współpracy przez 

polskie oraz zagraniczne zespoły 

orkiestrowe. Koncertował m.in. w Antwerpii, 

Buenos Aires, Bukareszcie, Gandawie, Halle, 

Montevideo, Salzburgu. Towarzyszył występom 

takich wirtuozów, jak Peter Donohoe, Jean 

Fournier, Benedetto Lupo, Mischa Maisky, 

Garrick Ohlsson, Grigorij Sokolow. 

Ewelina Pietrowiak 

reżyseria i scenografia 

Absolwentka wydziału Reżyserii warszawskiej 

Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza 

(2006), Wydziału Architektury Politechniki 

Poznańskiej oraz Państwowej Szkoły 

Muzycznej I st. Studentka Podyplomowych 

Studiów Wokalnych na Uniwersytecie 

Muzycznym im. Chopina w Warszawie. 

Asystowała Mariuszowi Treli11skiemu 

w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej 

w Warszawie przy spektaklach Dama 

pikowa Piotra Czajkowskiego i Andrea 

Chenier Umberto Giordano. Zadebiutowała 

Pokojówkami Jeana Geneta w warszawskim 

Teatrze Ateneum (stycze11 2006); w następnych 

sezonach zrealizowała na tej scenie również 

Sonatę jesienną Ingmara Bergmana oraz 

Trash story czyli sztukę niepamięci Magdaleny 

Fertacz. Reżyserowała m. in. w zielonogórskim 

Teatrze im. Kruczkowskiego, w Teatrze Syrena 

oraz w Laboratorium Dramatu w Warszawie. 

Do swoich spektakli sama projektuje 

scenografię. Jest również autorką scenografii 

przedstawienia Teatru Wierszalin w Supraślu 

pt. Wierszalin. Reportaż o ko11cu. świata, za 

którą otrzymała nagrodę dla najlepszego 

scenografa XIV Międzynarodowych 

Toruńskich Spotkań Teatrów Lalek. 

\YJ teatrze operowym zadebiutowała 

jako reżyser i scenograf w lutym 2008 

roku realizacją fu.tra Tadeusza Bairda 

w Operze Wrocławskiej. 

Katarzyna Zawistowska 

współpraca scenograficzna 

i kostiumy 

Jest scenografem, autorką kostiumów, 

a z wykształcenia architektem wnętrz . 

Ukoóczyła studia magisterskie (2003) 

oraz podyplomowe interdyscyplinarne 

studia 'architektura + dialog ' (2005) na 

Akademii Sztuk Pięknych w Gdaósku, 

gdzie od 2003 roku pracuje na 

stanowisku asystenta w Pracowni 

Scenografii. 

Zrealizowała scenografię między 

innymi do plenerowego widowiska 

operowego Romeo@Giulietta 

w reżyserii Michała Znanieckiego 

(2001, festiwal „Zdarzenia'; Tczew), 

opery Apollo i Hiacynt w reżyserii 

Dariusza Paradowskiego (2004, 

Theatre Montansier, Wersal, 

Francja), Comedy of the dumb wife 

w reżyserii Doroty Kolak (2006, 

prapremiera Akademia Muzyczna, 

Gdańsk), spektaklu tańca Tamashii 

z choreografią Wojciecha Misiury 

(2009, Opera Bałtycka). Autorka 

kostiumów do spektakli w reżyserii 

Grzegorza Wiśniewskiego: Maria 

Stu.art (2008,Teatr im. Horzycy), 
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Słodki ptak młodości (2008, Teatr Wybrzeże), 

Zagłada lu.du albo moja wątroba jest bez 

sensu (2008, Teatr im. Jaracza w Łodzi). 

Nagrodzona przez Instytut Teatralny im. 

Raszewskiego w Warszawie w konkursie na 

najlepszy dyplom scenograficzny (2006). Swoje 

projekty prezentowała podczas XI edycji 

Quadriennale Scenografii w Pradze (2007) 

oraz w Korei Południowej na zaproszenie 

f-looyong Performing Arts Centre (2008) . 

Autorka instalacji scenograficznej cykada. 

pl/ memi.kr (2008, Korea Południowa). 

Konsultant artystyczny Międzynarodowego 

Festiwalu „Zdarzenia" im. Szajny w Tczewie. 

Pomysłodawca i juror konkursu instalacja 

w przestrzeni miejskiej. Prowadziła studenckie 

warsztaty scenograficzne (2009, Tczew). 

Dwukrotnie wzięła udział w międzynarodowej 

konferencji naukowej organizowanej przez 

International Federation for Theatre Reasearch 

w Pradze (2007) i Seulu (2008). Uczestnik 

międzynarodowej konferencji przygotowującej 

program Praskiego Quadriennale Scenografii 

(2009, Amsterdam). Obecnie pracuje nad 

Scenariuszem polskiej ekspozycji narodowej 

podczas Quadriennale Scenografii w Pradze 

w 20llroku (II etap konkursu Instytutu 

Teatralnego w \Y/arszawie). 

zg 



JO Mori uszko H ,\I h. .\ 

Roman Komassa 

choreografia 

Absolwent Ogólnokształcącej 

Szkoły Baletowej w Gdańsku. 

W latach 1979 - 1981i1983 -

1989 był solistą Teatru Wielkiego 

w Łodzi, w 1981 -1983 solistą 

w Operze Bałtyckiej. Jako solista 

i choreograf dz iałał w Staatstheater 

w Kassel, Braunschweig i Giessen. 

Współpracował z Polskim Teatrem 

Tańca w Poznaniu. W sezonie 

artystycznym 2005/06 pełnił funkcję 

pedagoga baletu Opery Bałtyckiej 

a od roku 2008 jest jego 

kierownikiem. 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 Annie I<areninie, Twardowski, 

Romeo, Zorba, Pietruszka). Jest 

autorem blisko trzydziestu spektakli 

baletowych, zrealizowanych także w 

Operze Bałtyckiej (Giselle, Tango life). 

Dariusz Tabisz 

przygotowanie Chóru 

Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu 

w klasie dyrygentury symfonicznej Jerzego 

Salwarowskiego oraz dyrygentury operowej 

Antoniego Grefa. W 2004 uzyskał dyplom 

w Królewskim Konserwatorium Muzycznym 

w Brukseli w klasie dyrygentury Silveera Van den 

Broecka. Naukę w Konserwatorium kontynuował 

do roku 2006 (studia podyplomowe w zakresie 

dyrygentury symfonicznej i operowej oraz fugi). 

Stypendysta Rządu Flamandzkiego. Laureat 

Nagrody Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz 

Nagrody Wspólnoty Flamandzkiej Patrimonium. 

W latach 1997 - 2002 był d)'r)'gentem i managerem 

założonej przez siebie młodzieżowej orkiestry 

kameralnej „Kamerata Nowego \X'ieku" w Poznaniu, 

z którą współpracował m.in. z: Gustawem 

Holoubkiem, Jadwigą Kotnowską , Jadwigą 

Kaliszewską, Guy Deplus, a także z Chórem 

Akademickim Uniwersytetu w Poznaniu oraz 

zespołem wokalnym Nova Gaudia. Z orkiestrą 

dokonał wielu nagrań prav.1ykonar\ utworów 

kompozytorów współczesnych, m.in: Augustyna 

Blocha i Darii Kwiatkowskiej. Współpracował 

z Flamandzką Orkiestrą Radiową, Brussels Chamber 

Orchestra, młodzieżową orkiestrą kameralną 

YUE. W 2006 współpracował z Chórem im. 

Moniuszki w Poznaniu. Spośród swych mistrzów 

dyrygentury artysta ceni szczególnie Maestro Jose 

Maria Florencio, którego uczniem był w latach 

2000 - 2002 oraz Maestro Valerego Gergieva, przy 

którego próbach z London Symphony Orchestra, 

Rotterdams Philharmonisch Orkest oraz iV!ariinsky 

Theater, asystował w latach 2005 - 2007. 

Od 2008 jest kierownikiem Chóru Opery Bałtyckiej. 

Anna Fabrello 

Zofia I sopran 

Absolwentka wydziału wokalno 

- aktorskiego gdańskiej Akademii 

Muzycznej w klasie Brygidy Skiby. 

Stypendystka Ministerstwa Kultury 

i Sztuki. Od 2005 do 2009 solistka 

Państwowej Opery Bałtyckiej 

w Gdańsku. Asystentka na wydziale 

wokalnym gdańskiej Akademii 

Muzycznej. Brała udział w polskim 

prawykonaniu Mszy szwedzkiej Johana 

Romana (Sopot 2002, Kalmar 2003) 

oraz Kantaty na wniebowstąpienie 

Pehrla Figera (Szwecja 2004). 

W 2003 w Konkursie Polskiej Pieśni 

Artystycznej w Warszawie otrzymała 

wyróżnienie oraz Nagrodę Specjalną 

Programu II Polskiego Radia. 

W dorobku artystycznym posiada 

takie partie, jak: Eurydyka w operze 

Orfeusz i Eurydyka Glucka , Kleopatra 

w Juliuszu Cezarze i Romilda 

w Xerksesie Haendla, Serpina 

w La serva padrona Pergolesiego, 

Sekretarka w Vademecum młodej 

sekretarki, Hanna w Strasznym dworze 

Moniuszki, Sylva w Księżniczce 

czardasza Kalmana, Musetta 

w Cyganerii Pucciniego, Arsena 

w Baronie cygańskim Straussa, 

Marcelina w V<leselu Figara Mozarta 

i Driada w Ariadnie na Naxos Straussa. 

Katarzyna Hołysz 

Halka I sopran 

Absolwentka (2003) poznańskiej Akademii 

Muzycznej w klasie Krystyny Pakulskiej. Szlify 

wokalne zdobywała na kursach mistrzowskich 

m.in. u Christine Hampe, Jadwigi Rappe, 

Marii Pelegrini, Jerzego Artysza i Ryszarda 

Karczykowskiego, a także jako stypendystka 

polskiego Ministra Kultury (2000/2001) oraz 

Bayreuther Festspiele (2001). W styczniu 

2003 otrzymała Medal Młodej Sztuki oficyny 

wydawniczej „Głos Wielkopolski''. W 2009 

została laureatką Złotej Maski miasta Łodzi 

za najlepszą kreację wokalną sezonu (Agata 

w Wolnym strzelcu Webera). 

W latach 2001 i 2002 występowała na festiwalu 

w Rheinsbergu, m.in. w partii Sophie Dorothei 

w operze Kronprinz Friedrich Siegfrieda 

Matthusa (przedstawienie zostało nagrane 

i wydane na CD). Szczególnym wydarzeniem 

był występ artystki w partii Madame w operze 

Francisa Poulenca Głos człowieczy wystawionej 

w Poznaniu w 2002 po raz pierwszy i jak dotąd 

jedyny w Polsce. 

Współpracuje z kilkoma teatrami operowymi 

w Polsce i w Niemczech, występując m.in. jako 
Eboli (Don Carlos Verdiego), Adalgiza (Norma 

Belliniego), Oktawian (Kawaler srebrnej róży 

Straussa), Kompozytor (Ariadna na Naxos 

Straussa), Idamante (Idomeneo Mozarta), 

Fenena (Nabucco Verdiego). W ostatnim czasie 

artystka sięga również po partie z repertuaru 

sopranowego, z powodzeniem prezentując się 
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jako Agata (Wolny Strzelec Webera) 

w Teatrze Wielkim w Łodzi i jako 

Wenus (Tannhduser Wagnera) 

w Teatrze Wielkim w Poznan iu. 

Należy do grona śpiewaczek bardzo 

często zapraszanych do wykonań 

koncertowych, zarówno w Polsce, 

jak i za granicą (Niemcy, Austria, 

Li twa, Czechy). Szczególnym 

zai nteresowa niem cieszą się 

jej interpretacje repertuaru 

niemieckiego i francuskiego. 

W sezonie 2009/2010 wystąpi 

m.in. w Filharmonii Narodowej 

w \Xfarszawie. 

W Ariadnie na Naxos, zrealizowanej 

przez Państwową Operę Bałtycką, 

kreuj e partię tytułową. 

Julia Iwaszkiewicz 

Zofia I sopran 

Abso lwentka Akademii Muzycznej 

w Gdańsku w klasie Aleksandry 

Kucharskiej-Szefle r oraz Studium 

Podyplomowego w Akademii 

Muzycznej w Bydgoszczy 

w klasie Katarzyny Nowak

Stańczyk. Umiejętności kształciła na 

kursach wokalnych m.in. u Renaty 

Scotto, Ryszarda Karczykowskiego, 

Heleny Łazarskiej, Katii Ricciarelli 

i Christ iana Elssnera. 

Początkowo związana była 

z zespo łem muzyki dawnej Capella Gedanensis. 

Od 2005 roku jest solistką w Teatrze 

Muzycznym w Lublinie. Współpracuje 

z Operą Nova w Bydgoszczy i Operą Bałtycką. 

W reper tuarze posiada partię Adeli w Zemście 

nietoperza Straussa, Olimpii w Opowieściach 

Hoffmanna Offenbacha, Królowej 

nocy w Cza rodziejskim flecie Mozarta, 

Walentyny w Wesołej wdówce Lehara, Berty 

i Rozyny w Cyruliku sewilskim Rossiniego czy 

Lakme w operze Delibesa. 

W Operze Bałtyck i ej występuje w partii 

Gildy w Rigoletcie Verdiego, Zerliny w Don 

Giovannim Mozarta, Zuzanny w Weselu Figara, 

Łucji w Gwałcie na Lukrecji. 

Galina Kuklina 

Halka I sopran 

W 1998 roku ukończyła donieckie 

Konserwatorium Muzyczne na wydziale 

wokalnym. 

Laureatka wielu konkursów wokalnych. W roku 

1997 została półfinalistką Międzynarodowego 

Konkursu Muzycznego im. Sergieja 

Rachmaninowa w Moskwie. 

W repertuarze ma tytułowe par tie w Carmen 

Bizeta, Madamie Butterfly Pucci niego, Aidzie 

Verdiego, Halce Moniuszki, Tosce Pucciniego, 

a także Madełaine w Andrea Chenier G iordano, 

Leonory w Fideliu Beethovena, Dorabelli 

w Cosifan tutte Mozarta, Feneny w Na buccu 

Verd iego, Prezosilli w Mocy przeznaczenia 

Verdiego oraz Maryny w Borysie Godunowie 

Musorgskiego. 

Na stałe związana jest z Teatrem 

Wielkim w Poznaniu, ale występuje 

także na scenach w Niemczech, 

Francji, Danii, Belgii, Luksemburgu, 

Ukrainie i Rosji. 

W Operze Bałtyckiej wykonuje 

tytułową partię w operze Madama 

Butterfly Pucciniego. 

Ewelina Wojciechowska 

Halka I sopran 

Absolwentka Wydziału Wokalno 

Aktorskiego Akademii Muzycznej im. 

Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

Początkowo kształciła się pod 

kierunkiem Haliny Mickiewiczówny 

i Aleksandry Kucharskiej-Szefler, 

a następnie w klasie śpiewu 

solowego Brygidy Skiby (dyplom 

w 2004). Ukończyła także Wydział 

Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Gdańskiego. Umiejętności wokalne 

rozwijała pod kierunkiem Jadwigi 

Rappe i Rollanda Paneraia. 

Laureatka nagrody dla najlepszego 

wykonawcy w IV Konkursie 

M oniuszkowskim Pieśń Wieczorna 

w 2003. W okresie studiów czyn nie 

uczestniczyła w ko nce rtach 

studenckich: brała udział 

w przedstawieniach operowych, 

gdzie wykonyv,1ała par tie m.in.: 
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Cieski w Gianni Schicchim Pucciniego, Carmi 

w Betulia Liberata Mozarta , Loli w Rycerskości 

wieśniaczej Mascagniego. Uczestniczyła w III 

i IV Moniuszkowskim Fest iwalu Podlas ia 

w Filharmonii Białostockiej , koncertach 

w ramach W ieczorów Moniuszkowskich, 

spektaklu Stanis{aw lvloniuszko wg Aleksandra 

Walick iego w Teatrze Dramatycznym 

im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. 

Wystąpiła z recitalem modlitw Moniuszki 

w Letn im Pałacu Branickich w Białymstoku 

i w prawykonaniu Oratorium Syberyjskiego 

Terra Excecrabilis Popielskiego, gdzie wykonała 

partię solową. W 2006 roku wzięła także udział 

w O gólnopolskim Festiwalu Promocyjnym 

Sierpień Talentów w Katowicach. 

W swoim repertuarze artystka posiada 

arie i partie z oper m.in.: Donizettiego, 

Bell iniego, Verdiego, Bizeta, Saint-Saensa, 

Mascagniego, Straussa, Purcella, Glucka, 

Mozarta, Moniuszki. Wykonuje cykle i pieśni 

kompozytorów polskich i zagra nicznych m.in.: 

Moniuszki, Szymanowskiego, Karłowicza, 

Paderewskiego, Lutosławskiego, Chopi na, 

Popielskiego, Schumanna , Brahmsa, Straussa, 

Mahlera, Ravela, Dvoraka, Rossiniego, 

Rach ma ninowa i Czajkowskiego. 

Na deskach Opery Bałtyckiej debiutowała 

w lutym 2007 partią Cześnikowej w Strasznym 

dworze Moniuszki. Podczas fes tiwalu IV 

Noce Muzyki Operowej wykonała partię 

Pisany w Dwóch Foskariuszach Verdiego. 

W repertuarze posiada także partię Jadwigi 

w Strasznym dworze, Magdaleny w Rigoletcie 

Verdiego oraz Czipry w Baronie cygańskim 

Straussa. 
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Łukasz Goliński 

Dziemba I bas - baryton 
Absolwent Akademii Muzycznej 

w Gdańsku w klasie Floriana 
Skulskiego. Umiejętności wokalne 
doskonalił także na kursach 
mistrzowskich u Rollando Panerai 
we Florencji, Katii Ricciarelli oraz 
Salvatore Fisichelli. 
Debiutował na deskach Opery 
Bałtyckiej w roku 2006 partią 
Zbigniewa w widowisku 
edukacyjnym Nie taki straszny 
dwór na podstawie opery Straszny 
dwór Stanisława Moniuszki. Od 

sierpnia 2006 jest solistą Opery Nova 
w Bydgoszczy. W repertuarze posiada 
partie: Zbigniewa w Strasznym 
dworze Moniuszki, Jagu w Manru 
Paderewskiego, Arcykapłana Baala 
w Nabucco Verdiego, Collina 
w Cyganerii Pucciniego, Colasa 
w Bastien i Bastienne Mozarta, Elwira 
w Xerxesie Haendla oraz Sprechera 
w Czarodziejskim flecie Mozarta. Brał 
udział m.in. w Helskim Festiwalu 
Muzyki Kameralnej, w widowisku 
7.akochany Mozart w ramach lil 
Festiwalu Świętoja11skie Noce Muzyki 
Operowej oraz licznych koncertach 
kameralnych i recitalach wokalnych. 
W Operze Bałtyckiej możemy podziwiać 
go w partiach: Sparafucila w Rigoletcie 
oraz Masetta w Don Giovannim. 

Marian Kępczyński 
Stolnik I bas 
Absolwent klasy wokalnej Wiktora i Zofii 
Bregy warszawskiej Akademii Muzycznej. 
W 1978 roku zadebiutował w Teatrze 
'Wielkim w Poznaniu i z tą sceną związany 
jest do chwili obecnej. Występował gościnnie 
w teatrach operowych w Niemczech, Belgii, 
Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej 
Brytanii , we Włoszech i na Węgrzech. 
Posiada w repertuarze partie w operach 
Mozarta (Osmin, Sarastro, Bartolo), Verdiego 
(Gwardian, Ramfis), Rossiniego (Don Basilio, 
Selim), Pucciniego (Colline), Wagnera 
(Gurnemanz), Moniuszki (Stolnik, Zbigniew 
i Skołuba), Borodina (Kończak), Musorgskiego 
(Borys Godunow), Halevy'ego (Kardynał de 
Brogni). W Operze Bałtyckiej występował jako 
Silva w Ernanim, Bonzo w Madamie Butte1fly, 
Bartolo w Weselu Figara. 

Grzegorz Piotr Kołodziej 
Janusz I baryton 
Absolwent wydziału wokalno-aktorskiego 
Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie 
Ryszarda Minkiewicza. Naukę śpiewu rozpoczął 
w Państwowym Zespole Pieśni i Tańca Ślq.sk, 

a kontynuował w Studiu Wokalno-Aktorskim im. 
Danuty Baduszkowej w Gdyni. 
Laureat Nagrody Specjalnej za najlepsze wykonanie 
utworu polskiego na VIII Konkursie Sztuki 

Wokalnej im. Ady Sari w Nowym 
Sączu , a także Nagrody Głównej 
(recital w Londynie) pierwszej edycji 
Muzycznego Forum Młodych Gdańsk 
2005. Uczestnil< licznych wokalnych 
kursów mistrzowskich: Ryszarda 

Karczykowskiego, Krystyny Szostek
Radkowej, Wojciecha Drabowicza, 
Gerarda Kahry, Fedory Barbieri, Haakana 
Hagegaarda. Stypendysta Prezydenta 
Miasta Gdańska (1999). 
Debiutowa!, wykonując Stabat Mater 
Haydna (Filharmonia Częstochowska, 
1996). Debiutem operowym była partia 
Figara w Cyruliku sewilskim Rossiniego na 
deskach Opery Bałtyckiej. Poprzedzona 
partią Oniegina (przedstawienie 
dyplomowe - 1999). W 2002 uczestniczył 
w realizaqi opery Cosi fan tutte Mozarta 
zorganizowanej przez Opera Island na 
wyspie Bornholm przy wspólpracy Opery 
Covent Garden i Nordisk TV. Od 2004 
roku wykonuje utwory z repertuaru 
kaszubskiego, co zaowocowało nagraniem 
płyty z Pieśniami Kaszub Południowych, 
która ukazała się w 2007 . W Operze 
Bałtyckiej prezentował się jako: Figaro 
w Weselu Figara i Cyruliku sewilskim, 
Yamadori w Madamie Buttefly, Marullo 
w Rigoletcie. 

Taras Kuzmych 
Dudarz I bas 

.li.oni u11ko n -\l I\ \ 

Pochodzi z Ukrainy. Ukończył studia na 
wydziale instrumentów ludowych w Narodowej 
Akademii Muzycznej im. Łysenki we Lwowie. 
Absolwent gdańskiej Akademii Muzycznej im. 
Moniuszki w klasie śpiewu solowego Piotra 
Kusiewicza. Uczestniczył w uczelnianych 
spektaklach operowych: Don Giovanni 
Mozarta, Pokojówka i złodziej Menottiego, 
występował także na koncertach z repertuarem 
solowym. Wyróżniony na Międzynarodowym 
Konkursie im. Haliny Halskiej we Wrocławiu. 
Od roku 2008 jest artystą Chóru Opery 
Bałtyckiej. 

Piotr Lempa 
Dziemba I bas 
Absolwent The Royal Academy of Music w Londy
nie, Cardiff International Academy of Voice, gdań
skiej Akademii Muzycznej oraz wydziału zarzą
dzania i marketingu Politechniki Częstochowskiej. 
)al<o solista wystąpił na I roku studiów w Requiem 
Mozarta podczas festiwalu Tempus Paschale w Ka
tedrze Lubelskiej. Na scenie operowej zaśpiewał po 
raz pierwszy na JIJ roku studiów w Weselu Figara 
Mozarta w Operze Bałtyckiej. Koncertuje w kraju 
i za granicą (Anglia, Walia, Niemcy, Austria, Szwaj
caria, Franqa, USA). W 2001 wystąpił z solowymi 
koncertami m. in. w Nowym Jorku dla uczczenia 
ofiar World Trade Center. Śpiewał na koncercie 

)5 
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upamiętniającym Paderewskiego w Car

negie Hall wraz z orkiestrą Sinfonia 

Varsovia. \Xfystępował na deskach Opery 

Bałtyckiej, Opery Nova w Bydgoszczy, 

Glyndebourne Festival Opera, \Xfelsh Na

tional Opera w Cardiff, English Touring 

Opera, Royal Academy Opera w Lon

dynie, Clonter Opera w Manchesterze, 

English Chamber Opera w Londynie, 

Opera Fringe w Irlandii i Teatra dei Dif

ferenti we \Xfłoszech, wykonując partie 

w operach Mozarta, Rossiniego, Verdie

go, Pucciniego, Donizettiego i Straussa. 

\Xfspółpracował z Orkiestrami Filharmo

nii: Bałtyckiej w Gdańsku, Koszalińskiej, 

Częstochowskiej, Opolskiej i Lubelskiej, 

a także z Teatrem Muzycznym w Gdy

ni. \Y/ dorobku posiada nagrania (m.in. 

Missa Miser i Cordis Kułakowskiego 
i Caino overo Il Primo Omicidio Scar

lattiego). \V 2004 za partię Uberta w La 
Serva padrona Pergolesiego został nagro

dzony przez Marszałka Województwa 

Pomorskiego Nagrodą Teatralną. Laureat 

W XI Konkursu Wokalnym im. Ady Sari, 

Konkursu Mozartowskiego w Londynie 

i Konkursu Pieśni Rosyjskiej tamże. 

Tomasz Michalski 

Jontek I tenor 

Naukę śpiewu rozpoczął w Studium 

Woka lno-Aktorskim przy Teatrze 

Muzycznym w Gdyni. Kontynuował 

naukę w Akademiach Muzycznych 

w Bydgoszczy i w Gdańsku u Józefa Figasa i Pio

tra Kusiewicza. Umiejętności wokalne doskonalił 

pod kierunkiem Floriana Skulskiego. Pracując 

w Teatrze Muzycznym w Gdyni brał udział w ta

kich przedstawieniach jak: My fair lady, Me & 

my girl, Les Miserables, Księżniczka czardasza. 
\Xfraz z zespołem Teatru Muz)'cznego (przedsta

wienia Skrzypek na dachu i fesus Christ Super
star) uczestniczył w wielu tournees, występując 

między innymi na scenach takich miast jak: St. 

Petersburg, Helsinki, Boston, New York (Broad

way), Detroit, Montreal, Toronto. Współpra

cował z kwartetem wokalnym „Krim Kosaken': 

z którym w latach 1993-1995 występował na wie

lu scenach Niemiec, Austrii, Franqi i Szwajcarii. 

\Xf 1998 odtwarzał partię Piotrusia w prapre

mierowym przedstawieniu Latającego wiatraka 
Eugeniusza Głowskiego w Operze Bałtyckiej. Od 

2000 jest pierwszym tenorem w Reprezentacyj

nym Zespole Artystycznym \Xfojska Polskiego 

w Warszawie. W roku 2006 występował razem 

ze światowej sławy Chórem Aleksandrowa w Sali 

Kongresowej w Warszawie. Od 2004 współpra

cuje z Teatrem Żydowskim w Warszawie. 

Bartłomiej Misiuda 

Janusz I baryton 

Studiował na wyższych uczelniach muzycznych 

w Poznaniu, \l:/rocławiu i Dreźnie. Finalista 

Międzynarodowego Konkursu \Xfokalnego 

Belvedere. Doświadczenie sceniczne 

zdob)rwał m.in. jako uczestnik programu dla 

młodych śpiewaków w Studio Operowym 

w Norymberdze. W latach 2005-2006 był 

solistą Atelier Lyrique Opera 

w Paryżu, wykonując partie m.in. 

Enrica w !sola disabiata Haydna, 

Gugliema w Cosifan tutte Mozarta, 

Oresta w Ifigienii na Taurydzie 
Glucka. Współpracuje z Operą 

Paryską, gdzie kreował m.in. partie 

Yamadori w Madamie Butterfly 
Pucciniego i Trojanina w Idomeneo 
Mozarta. W tym samym teatrze 

przygotował na zasadzie covera partie 

\Xlolframa w Tannhauserze Wagnera 

w produkcji Carsena i Ozawy, 

Papagena w Czarodziejskim flecie 
Mozarta (Olle-Padrissa, Hengelbrock) 

oraz Króla Rogera (Warlikowski, 

Ono). Wykonuje także partię 

Tarkwiniusza w Gwałcie na Lukrecji 
Brittena (Theatre de l'Athenee 

w Paryżu, Opera Bałtycka), Arlekina 

w Ariadnie na Naxos Straussa (Opera 

Bałtycka) i Ewalda w Wiośnie Lehara. 

Prezentuje się również w repertuarze 

lirycznym i oratoryjnym (Brahms, 
Schumann, Mahler, Zemlinsky, Berg), 

koncertując m. in. z Filharmonikami 

Berlińskimi i Orkiestrą Symfoniczną 

z Montrealu. 

Piotr Nowacki 

Stolnik I bas 

Absolwent łódzkiej Akademii 

Muzycznej (1985). Laureat 
konkursów wokalnych w Warszawie, 

~\on UllkO n .\I K,\ 

Kudowie, Bytomiu i Krynicy. Wziął udział 

w finale Międzynarodowego Konkursu 

Wokalnego „Belvedere" w Wiedniu. Sukcesy 

te otworzyły przed nim drzwi do Teatra alla 

Scala w Mediolanie. Zadebiutował tam partią 

Sałtana w operze Rimskiego-Korsakowa Bajka 
o carze Salta nie ( 1987). \Y/ 1989 został laureatem 

Konkursu im. Pavarottiego w Filadelfii, który to 

triumf zaowocowa ł zaproszeniem do wykonania 

roli Wurma w operze Luisa Miller Verdiego. 

\Xfystępował również w Waszyngtonie i na 

Festiwalu im. Pablo Casalsa w Puerto Rico. Po 

powrocie ze Stanów Zjednoczonych w 1990 

wielokrotnie śpiewał na scenie Królewskiego 

Teatru de la Monnaie w Brukseli. 

W ostatnich sezonach v.rystępował m.in. 

w Borysie Godunowie Musorgskiego (Pimen) 

i Dmitrim Dvoiaka (Hiob) w Operze 

Monachijskiej, w Ritorno di Ulisse in Patria 
Monteverdiego. Tosce Pucciniego i Kawalerze 
srebrne; róży Straussa w Operze Flamandzkiej 

w Antwerpii, w Lombardczykach w Bolonii 

i Wiesbaden, Purytanach (Walton) i Mazepie 
(Koczubej) w weneckiej La Fanice. Był gościem 

międzynarodowych festiwali w Edynburgu 
i Granadzie. Jest solistą w Teatrze Wielkim -

Operze Narodowej w Warszawie (Archiereios 
w Królu Rogerze Szymanowskiego, Zbigniew 

w Strasznym dworze Moniuszki, Lodovico 

w Otellu Verdiego, Masetto w Don Giovannim 
Mozarta, Brander w Potępieniu Fausta Berlioza, 

Angelotti w Tosce Pucciniego, Surin w Damie 
pikowej Czajkowskiego, Sparafucile w Rigoletcie 
Verdiego) . Gdańscy melomani podziwiali go m.in. 

w partii Wurma w Luizie Miller, Bartola w Weselu 
Figara, Komandora i Leporella w Don Giovannim, 
CoUatinusa w Gwafcie na Lukrecji. 
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Grzegorz Pazik 

Janusz I baryton 

Absolwent Akademii Muzycznej 

w Warszawie w klasie Jerzego Artysza. 

W czasie studiów dwukrotnie otrzymał 

stypendium Ministra Kultury i Sztuki 

za wyróżniające osiągnięcia w nauce. 

Współpracuje z: Operą Narodową 

w Warszawie, Operą Krakowską, Operą na 

udział w koncercie dla Jana Pawła IL Otrzymał 

nagrodę Gdaóskiego Towarzystwa Przyjac iół 

Sztuki. Popularność przyniosły mu koncerty 

Trzech Polskich Tenorów, na których występuje 

razem z Dariuszem Stachurą i Adamem 

Zdunikowskim. Zdobywca I nagrody IV 

Międzynarodowego Turnieju Tenorów 

w Szczecinie. Koncertuje także Vi Kanadzie 

i USA. Na stałe związany jest Operą Bałtycką. 

W repertuarze posiada partie m.in. Stefana, 

Ksiącia Mantui, Pinkertona, Rudolfa, Polliona, 

Barinkay'a, Don Ottavio, Leńskiego oraz 

Zamku w Szczecinie, Teatrem Muzycznym Scaramuccia. 

w Lublinie oraz Orkiestrą Polskiego 

Radia i Lubelską Orkiestrą Kameralną. 

Występował w Belgii i Holandii, Francji, 

reprezentując Polskę w partii Szambelana 

w światowej prapremierze opery Zygmunta 

Krauzego Iwona, księżniczka Burgunda, 
która odbyła się w Paryżu. 

Przed gdańską publicznością występuje 

jal<0 Oniegin. 

Paweł Skałuba 

Jontek /tenor 

Absolwent Akademii Muzycznej 

w Gdańsku w klasie Piotra 

Kusiewicza. Debiutował jako Ernesto 

w Don Pasquale na scenie Opery 

Bałtyckiej, której jest solistą. Finalista 

I Międzynarodowego Konkursu 

Wokalnego im. Placido Dominga 

w Paryżu. Występował w Watykanie 

w Bazylice Świętego Piotra, biorąc 

Marek Szymański 

Jontek I tenor 

Studia na wydziale wokalno-aktorskim 

ukończył w poznańskiej Akademii Muzycznej 

w klasie Ewy Wdowickiej . Udział w Turniej u 

Tenorów Polskich w 1996 roku był jego 

pierwszym występem na scenie operowej, 

a prawdziwym debiutem była realizacja partii 

Alfreda w Traviacie Verdiego na scenie Teatru 

Wielkiego w Poznaniu. Dorobek artystyczny 

powiększył o kolejne postaci z repertuaru 

poznańskiej sceny operowej - Don Jose 

(Carmen Bizeta) , Jontek (Halka Moniuszki), 

Florestan (Fidelio, Trubadur Verdiego), Stefan 

(Straszny dwór), Student żebrak Millóckera, 

Jonek (Cud mniemany Stefaniego), czy 

Malkolm (Makbet Verdiego). Współpracuje 

również z Operą Narodową w \Xfarszawie oraz 

Operą Dolnośląską we Wrocławiu. 

Łukasz Grzegorz Wroński 

Góral I tenor 
Tegoroczny absolwent wydziału 

wokalno-aktorskiego Akademii 

Muzycznej w Gdańsku w klasie 

Leszka Skrla. Brał udział w 

spektaklach studenckich. Wykonywał 

partie solowe w Comp/etorium 
Gorczyckiego, Glorii Vivaldiego, Mszy 
C-dur „Koronacyjnej" Mozarta, w I i li 
Litanii Ostrobramskiej Moniuszki, 

w Krótkiej Mszy Dziecięcej Naklickiego. 

W latach 2002-2003 był artystą chóru 

Teatru Muzycznego w Lublinie. Od 

2004 - artysta chóru Państwowej 

Opery Bałtyckiej. W 2008 roku brał 
udział w IV Konkursie Pieśni i Arii 

we Włoszakowicach. Uczestniczył 

w kursach mistrzowskich Claudio 
Desderiego, Teresy Żylis-Gary, 

Ryszarda Karczykowskiego, Beaty 

Zawadzkiej oraz Anny Jeremus

Lewandowskiej. W 2009 debiutował 

na deskach Opery Bałtyckiej partią 

Don Curzio w operze Wesele Figara 
Mozarta. 

Witalij Wydra 

Góral I tenor 

Moni 111zko tl AL f\ 1:\ 

Śpiewu uczył się u takich pedagogów, jak Bogdan 

Jvanońkiv, Mikołaj Bołotnyj. 

Laureat Il nagrody II Ogólnoukraińskiego 

Konkursu Młodych Wokalistów Teodora Teren

)uśkiwa we Lwowie. Obecnie jest artystą Chóru 

Opery Bałtyckiej. 
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o dyrektor naczelny i artystyczny ...... 
o 

Marek Weiss, zastępca dyrektora N 
O\ ds . artystycznych Jose Maria o o 
N Florencio, zastępca dyrektora Jerzy 
.~ 
c:: Snakowski, zastępca dyrektora ds. 
o 
N finansowych Elżbieta Hałuszczak, l!i 

"' ~ kierownik baletu Roma.n Komassa, 
·~ kierownik chóru Dariusz Tabisz, 
~ 

asystent dyrygent Jakub Kontz, u c 
"';;; inspicjent/s ufler Magdalena 
co 

Szlawska ;>.. .... 
Ili soliści śpiewacy o. 
o soprany Ewa Biegas, Aleksandra 
.:c;. 
o Buczek , Kamila Cholewińska, 
o. 
"' Joanna Cortes, Anna Fabrello, Ili 

N 
lngrida Gapova , Katarzyna Hołysz, 

Julia Iwaszkiewicz, Galina Kuklina, 

Agnieszka Kurowska, Anastazja Lipert, 

Anna Mikołajczyk, An na Wierzbicka, 

Ewelina Wojciechowska, mezzosoprany 

Agata Bieńkowska, Monika Fedyk

Klimaszewska, Katarzyna Otczyk, 

Matgo rza ta Pańko, Karolina Sikora, Ali cja 

Węgorzewsk a, Joan na \Xfesołowska, 

kontratenory Karol Bartosi ńsk i , Jan 

Monowid, tenory Patrick Bladek, 

Krzysztof Kur, Ryszard Minkiewicz, 

Dariusz Pietrzykowski, Pawet Skałuba, 

Jacek Szymański, Adam Zdunikowski , 

barytony Robert G ierlach, Grzegorz Piotr 

Kołodziej, Zbigniew Macias, Bartłomiej 

Misiuda, Grzegorz Pazik, Leszek Skrla, 

Grzegorz Ufnal, i'v! iko łaj Za l as iński, basy 

Daniel Borowski, Wojciech Gierlach, 

Łukasz Goliński , Marian Kępczyński, 

Szy mon Kobylińsk i , Bogdan Kurowski, 

Piotr Lempa, Da riusz Machcj , Andrzej 

Malinowsk i, Piotr Nowacki, Adam Palka, Romuald 

Tesarowicz, korepetytor solistów Liana Krasyun

Korunna 

balet 

Elżbi eta Czajkowska-Kłos, Beata Giza, Agnieszka 

Janura, Karolina Jastrzębska, Franciszka Kierc, 

Magdalena Kotlarz, Sylwia Kowalska- Borowy, 

Adrianna Kubik, Yuliya Lavrenova, Joanna 

Lichorowicz, Aleksandra Michalak, Magdalena 

Pawelec, Marzena Socha, Marta Śrama, Agn ieszka 

Woj ciechowska, Dorota Zielińska, Leszek 

Alabrudzi11ski, Piotr Borowy, Kam il Frącek, Artur 

Grabarczyk, Bartosz Ko ndracki, Michał Łabu ś, Filip 

Michal ak , Piotr Nowak, Michał Ośka, Radosław 

Palutkiewicz , Stavros Pittas, Łukasz Przytarski, 

Ireneusz Stencel, Bartłom iej Szymalsk i, Łukasz 

Trautsołt, zastępca kierownika baletu ds. 

administracyjnych Marzena Prochacka 

chór 

soprany Magdalena Babii1ska-Kurek, Anna 

Banaszuk, Grażyna Brzeska, Małgorzata 

Dawid, Elżbieta Frankiewicz, Danuta Glegoła 

Brzostowska, Ewa Jurczyk - Kepke , Zofia Kotlicka

Wiesztordt, Jaryna Kuzmyc h. Monika Kulecka, 

Anna Machnowska, Magdalena Miętki, Kamil a 

Nehrebecka, Anna Osior, Marzena Ostryńska , 

Jadwiga Ratajczyk , Anna Szczukowska 

alty Franciszka Adamus, Danuta Dunst-Surowiec, 

Katarzyna Grajewska, Agata Hoppe, Izabela Plath 

Kohyl, Alina Robak, Renata Sergie ł, Marta Szama ł 

tenory Kr zysztof Brzozowski, Paweł Faust, Leszek 

Gołąb, Wojc iech Lewandowski, Kam il Lis, Krzysztof 

Rzeszutek, Łukasz Wroński, Wi talij Wydra 

barytony Wojciech Dowgiatlo, Leszek Kruk, Taras 

Kuzmych, Krzysztof Mendyk, Jarosław Mielniczuk, 

Waldemar Sadowski, Jan Szen k, basy Jacek Jasman, 

And rzej Koseck i, Michat Kuźma, Adam Sieb iera 

z-ca kierownika chóru Jan Kure k, 

korepetytor Janina Matusewicz 

orkiestra 

I skrzypce Halina Jastrzębska I 

koncertmistrz, Anna Manicka li głos, 

z-ca ko ncertmistrza, Maria Sto larczyk 

- Kmiecik I 1 głos, Anna Czarny, Aneta 

Fidrych, Katarzyna )anuszajtis-Mielczarek, 

Anna Jastrzębska, Agnieszka Kotuk

Pozorska, Marzena Zajkowska 

II skrzypce Katarzy na Filipiak I 1 głos , 

Piotr Bukowski, Agnieszka Elert, 

Ewa Juszczyk - Kowa lkowska, Maria 

Krze mii1ska, Edyta Tomaszczuk -

Gudojć, Przemys ław Treszczotka, Julita 

Wołos iuk al tówk i Joanna Welz I I głos, 

Magdalena Bock. Danuta Kowa lczuk , 

Maria Kowalkowska - Urbańska , Andrzej 

Murowaniecki, Maria Nizio wiolonczele 

Anna Sawicka I koncertmistrz, Magdalena 

Romanowska-Niewiadomska I 1 głos, 

z-ca koncertmistrza, Agnieszka Kaszuba 

I I g łos, M iros ław Czochór, Maria 

Staśkowiak , Marcin Szczypiorski 

kontrabasy Sebastian Wyszyi1ski I I głos, 

Beata Leszczvńska, Krzysztof Poznailski 

fl ety Adam Łazarewicz I 1 głos, Anna 

Kotwica I I głos, Aleksandra Pyrcz / I głos 

oboje Marta Różailska I I głos, Marietta 

Stefaniak I I głos, Kata rzyna Rutyna 

rożek angielski Iwona Pozorska-Argalska 

I I g ł os, klarnety Kazimierz M ilewski 

11 głos, Grzegorz W ieczorek I I głos. 

Wojciech Koliński, fagoty Grzegorz 

Hoga I 1 głos, l.L1zanna Leidel-Elert ( + 

kontrafago t), waltornie Viktor I<orunnyy 

I I głos, Bartłomiej Skrobot I I głos, 

Zbigniew Kaliciilski, Dariusz Wojciechowsk i, An na 

Wyrzykowska, trąbki Michał Jaskulski I I głos, Kamil 

Kruczkowski, Tadeusz Milewski, puzony Marian 

Stefanowicz / I głos, Artur Borkowski, Bogdan 

Kwiatek, tuba Łukasz Gruba, perkusja Szczepan 

Polewski I I głos, Lidia Ro manowska I I głos, Zenon 

Elert , Tomasz Siedlik, harfa Aleksa ndra Sznajdrowicz 

I l głos , inspektor I bibliotekarz Zenon Elert 

zespól obsługi technicznej sceny 

kierownik pionu technicznego Adam Jabłonowski, 

kierownik działu sceny Maksym Kohyt, 

specja li sta ds. technicznych Magdalena Sidorska, 

specja lista ds. in formatyk i Piotr Gosztyła , 

kierownik sekcji oświetlenia Piotr Miszkiewicz, 

operato rzy nastawni oświetleniowej Robert 

Krawczyk, Micha ł Kru mholc , oświetlen iowcy -

akustycy Jaros ław Borowiak, Andrzej Borucki, 

Sebastian Ćwikła, Łukasz Lenga, kierownik sekcji 

akustycznej Marcin Dąbrowski, akustyk - operator 

urządzeil audiowizua lnych M ich a ł Lewandowski 

rekwizytorzy Miros ława A. Adamczyk (starszy 

rekwizyto r), Mi rosława Adamczyk 

kierownik sekcj i charakteryzacj i Bernadeta Nirewicz, 

charakteryzatorki Anna Knera , Krystyna Krukowska 

kierownik sekcji garde robianych Grażyna Michalska, 

garderobiane Grażyna Gajewska, Danuta Górska, 

Wiesława Frelak , El żbieta Klichowska, Barbara 

Leśniewska , Grażyna Wiśniewska 

mistrz sceny Krzysztof Materny. brygadziści 

montażystów Sławom ir Machtelewski, Dariusz 

Tyrała, monta żyści Krzysztof Dol ny, Marcin 

Glombin, Michał Guza , Piotr J edzi ński, Dariusz 

Klichowski, Mariusz Kolman, Jacek Prokopek, 

Mariusz Rychałski, M ichał Szczukowski, kurtyniarze 

tapi cerzy Grzegorz Zagrabski, Adam Jałoszyński 

zespól scenograficzna-warsztatowy 

ki erownik Hanna Szymczak 
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kierownik pracowni krawieckiej Teresa 

Biegalska, krawcowe Katarzyna Grenda, 

Teresa Korycka, Krystyna Lewińska, 

modystka Katarzyna Marchewicz 

pracownia szewska Izabela Pytloch, Jerzy 

Karłowicz, 

kierownik sekcji zaopatrzenia Zbigniew 

Ratajczyk, kierowca Aleksander Rybicki 

dział eksploatacji i inwestycji 

kierownik działu eksploatacji i inwestycji 

Marian Rębała 

grupa remontowa Benedykt Sturmowski 

brygadzista, Jurek Jaworski, Mirosław 

Pepliński 

plastycy Danuta Kopernik - Forycka 

brygadzistka, Marian Sputo 

kierownik sekcji energetycznej Maciej 

Kalinowski 

konserwatorzy - energetycy Adam 

Badowski, Bogusław Bolda, Henryk 

Liedke, Grzegorz Siek 

dział administracyjno-gospodarczy 

kierownik Marzena Swaciak , Ireneusz 

Kuczkowski 

służby przeciwpożarowe 

specjalista ds. przeciwpożarowych 

Sylwester Gralak, technik 

przeciwpożarowy Norbert Kroll, 

strażacy Zbigniew Jończyk, Jerzy Łężyński 

zespół gospodarczy 

sprzątaczki 

Aleksandra Herstowska, Helena Jakielska, 

Justyna Małachowska, Bożena i'v!iler, 

Barbara Piejek, Danuta Wróblewska, 

Grażyna Wróblewska, Helena Zdybel 

pracownicy gospodarczy Andrzej Bolda, 

Adam Roznerski 

administracja 

asystentka dyrektora Marta Leszczyk, asystentka 

dyrektora ds. kontaktów zagranicznych Katarzyna 

Wilewska 

dział ds. pracowniczych i płac kierownik Elżbieta 

Ortman, Małgorzata Białecka, Agata Szymczak, 

Mariola Żychlińska, dział księgowo-finansowy 

kierownik Alina Zboińska, Małgorzata Dąbczak, 

Lucyna Stolarek, Emilia Zalewska 

informatyk Witold Młynarczyk, specjalista ds. bhp 

Marek Liedtke, archiwistka Teresa Czyż-Manthey 

dział koordynacji pracy artystycznej 

kierownik Zygmunt Żabiński, Katarzyna Marlewska, 

biblioteka nutowa Urszula Krasnowska, Krzysztof 

Rzeszutek 

dział promocji i biuro obsługi widzów 

dział promocji 

kontakty z mediami, promocja medialna, patronaty 

i PR Beata Dunajewska RED STUDIO 

specjalista ds. promocji i programów edukacyjnych 

Katarzyna Grus, specjalista ds. "'Ydawnictw 

i reklamy Ryszard Szczeszak, sekretarz literacki Maja 

Siedlecka 

biuro obsługi widzów kierownik Kamila Borkowska, 

organizator widowni Karolina Maj, Lucyna Kowalska, 

Mirosław Ołdak 

wydawca 

Państwowa Opera Bałtycka 

al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk 

e-mail: sekretariat@operabaltycka.pl 

www.operabaltycka.pl 

redakcja: Jerzy Snakowski 

Moni u11ko li 4. I K .4. 

współpraca: Katarzyna Grus, Maja Siedlecka 

projekt graficzny: Adam Świerżewski 

STUDIO ŚWIERSZCZE [ www.swierszcze.com 

W programie wykorzystano ilustracje i zdjęcia 

z Archiwum Opery Bałtyckiej, Działu Teatralnego 

Muzeum Narodowego w Gdańsku (zdjęcie Marii 

Fołtyn autorstwa Edmunda Zdanowskiego) 

oraz z albumu rodzinnego Ryszarda Petrajtisa 

(str 16-17, 26-27). Zdjęcia artystów: Łukasz 

Unterschuetz, Łukasz Gawroński, Archiwum 

Opery Bałtyckiej. 
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