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Słowo od Dyrektora 

Na przełomie lutego i marca 2009 roku odwiedziłem sycylijską Katanię. Gdy zwiedzałem 
dom kompozytora Vincenza Belliniego, pojawił się z nagła w mojej głowie temat Lunatyczki. 

Ta opera belcanto zachwycała przecież Wagnera, Berlioza, Chopina, Verdiego, 
Bottesiniego, a od premiery w 1830 roku w ciągu 1 O lat zaistniała na wszystkich ważnych 
scenach świata. Śpiewały ją zachwycająco: Maalibran, Pasta, Sembrich - Kochańska, 
Sutherland, Scotta, Dessay, Callas, a partnerowali im m.in.: Gigli, Caruso, Florez i Pavarotti. 
Słyszałem na żywo inne opery Belliniego - Purytanów i Normę - lecz Lunatyczki nie miałem 
okazji. Coś musi być w tym dziele! Zapoznałem się z partyturą, posłuchałem nagrań . 

Zamiast wystawić Rycerskość wieśniaczą Mascagniego czy Pajace Leoncavalla (co wcześniej 
miałem w planach), zdecydowałem się właśnie na operę typu belcanto, w której 
dominującą rolę odgrywają wirtuozerskie wykonania partii solowych, przesycone bogatą 
ornamentyką. Kompozytor skupia się przede wszystkim na pięknym śpiewie i ukazaniu 
możliwości gfosowych wykonawców. Belcanto to możliwość techniczna, która powinna 
sprawiać wrażenie, że śpiewak z łatwością wykonuje trudne partie. To swoista filozofia 
piękna. A w rzeczywistości zawsze była i jest to wspaniała wokalna wyprawa w Himalaje, 
co powoduje, że nurt ten w operze jest dostępnym tylko wyjątkowym wykonawcom. 
Melodyjność frazy, duże partie chóralne i wspaniałe cztery partie wokalne oraz przesłanie 
Lunatyczki spowodowało, że werystyczną „prawdę" innych włoskich oper zamieniłem na 
piękno świata idealnego, w który zabiera Bellini.Postanowiłem wystawić Lunatyczkę na 
dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w ramach Letniego Sezonu Operowego 2009. Moim 
zamysłem reżyserskim było uczynienie tego spektaklu lekkim i zabawnym, dlatego też 
wprowadziłem do dzieła odrobinę humoru. W obecnym sezonie artystycznym Lunatyczka 

powraca do naszego repertuaru - tym razem w wersji nie plenerowej, lecz scenicznej. 
Reżyserię i scenografię powierzyłem czeskim i słowackim realizatorom. Wierzę, ze ta wersja 
Lunatyczki spotka się z Państwa uznaniem. 

Warcisław Kunc, dyrektor Opery na Zamku 
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Był przystojnym mężczyzną o kręconych blond włosach , cieszył się powodzeniem u kobiet. 

I miał niezwykły ta lent, potwierdzony wieloma sukcesami. Historia Vincenza Belliniego 

potwierdza jednak sta rą prawdę, iż wybra ńcy bogów umierają młodo. 

M uzykę m iał w genach . U rodził się 3 listopada 1801 roku w Katanii na Sycylii, gdzie jego 

dziadek, Vincenza Tobbia, był organistą i kompozytorem, a ojciec, Rosario Bellini, piastował 

stanowisko maestro di capella i także komponował. Nic więc dziwnego, że Vincenza Bellini 

pierwsze lekcje gry na fortepianie pobierał w domu. Zachował się rękopis pierwszej kompozycji, 

którą napisał w wieku 6 lat. W 1819 roku rozpoczął studia w konserwatorium w Neapolu, gdzie 

szybko doceniono jego zdolności. A gdy na zakończe nie nauki przedstawił w 1825 roku ope rę 

Adelsino e Salvina, wystawiono ją w uczelnianym Teatrino del Collegia San Sebastiano. Bellini 

odniósł pierwszy sukces, czego dowodem było zamówienie kolejnego utworu, który wystawił 

słynny Teatra San Carlo w Neapolu. 

Mistrz romantycznej melancholi 
Jacek Marczyński Niewiele jest w dziejach muzyki kompozytorów, których droga na szczyty sławy przebiegała tak 

szybko i łatwo . Po powodzeniu drugiego dzieła (Bianca e Germano) 25-letnim twórcą 

postanowi! zająć się Domenico Barbaja. Ten książę impresariów, jak go nazywano, decydował 

o repertuarze nie tylko teatrów włoskich, ale i europejskich. Na początek zaproponował 

Bell in iemu skomponowanie opery dla med io lań skiej La Sca li, a jako współpracown i ka 

zarekomendował mu naj lepszego l ibrecistę, Felice Romaniego. Efektem ich pracy był Pirat, 

wystawiony w La Scali w 1827 roku . Vincenza Bellini w pełn i os iągnął artystyczną dojrzałość, co 

potwierdził dwoma kolejnymi opera mi do tekstów Roman iego: La Straniera (1829) oraz 

I Capuletiei Montecchi(1 830). 

6 

Bellini, obok Donizettiego i Rossiniego, uważany za najwybitniejszego przedstawiciela 

belcanta, miał niesłychaną łatwość komponowania pięknych, pełnych uroku melodii. 

W bohaterów jego oper wcielali s i ę najwybitniejsi śpiewacy epoki, mógł więc pozwolić sobie na 

to, by arie i duety zachwycały widzów arcytrudnymi ozdobnikami. Dzieła Belliniego wymagają 
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maestrii wokalnej, ale nigdy nie jest ona celem samym w sobie, zawsze służy do 

przekazania bogactwa emocji, uczuć, namiętności i pragnień. 

To pierwsza tajemnica powodzenia oper Belliniego po prapremierach wystawianych 

natychmiast w całych Włoszech i w Europie. Stało się tak i dlatego, że doskonale wpisywały 

się w klimat epoki romantyzmu, podejmując typowe dla niej wątki: samotnego bohatera 

skłóconego ze światem (Pirat), miłości, która prowadzi do śmierci Romea i Julii (I Capu/eti 

ei Montecchi) i jest niemożliwa do spełnienia z powodu splotu tragicznych okoliczności 

(La Straniera). 

Prawdziwymi arcydziełami są dwa kolejne dzieła Belliniego: Norma i Lunatyczka, 

skomponowana w 1831 roku niejako w zastępstwie na zamówienie Teatra Carcano 

w Mediolanie. Bellini zaczął bowiem pisać Ernaniego, opartego na dramacie historycznym 

Victora Hugo. Kiedy jednak na tej scenie widzów zachwyciła Anna Bolena, opera 

Donizettiego o żonie angielskiego króla Henryka VIII, Bellini wystraszył się konkurencji 

i poprosił Romaniego o nowy tekst. I w ekspresowym tempie stworzył skromniejszą 

Lunatyczkę. 

Należy ona do popularnego niegdyś gatunku oper semi-seria, łączących wątki poważne 

z komediowymi. Pozornie różni się od Normy, podejmującej typowy dla romantyzmu temat 

tragicznego rozdarcia między porywami serca a powinnościami wobec narodu. Ale 

i Lunatyczka jest dzieckiem epoki, zderza bowiem świat realny z czymś tajemniczym, czego 

prosty lud nie jest w stanie pojąć. Błądzącej zaś w lunatycznym śnie Aminie blisko jest do 

wielu romantycznych bohaterek popadających w obłęd z powodu zawodu miłosnego. 

Przede wszystkim jest w tej operze charakterystyczny dla belcanta melancholijny nastrój 

oraz zwiewność melodii znakomicie współbrzmiących z akcją. 

Kolejna opera Belliniego, Beatrice di Tenda, poniosła jednak klęskę w 1833 roku, 

a rozgoryczony kompozytor zakończył po niej współpracę z Felice Romanim. Za to dwa lata 

później podbił Paryż Purytanami. Opera, w której kanony belcanta połączył z wielkim 

widowiskiem historycznym, zapowiadała nowy etap w jego twórczości, ale 23 września 

1835 roku, Bellini zmarl po krótkiej chorobie. Podobno zaraził się cholerą, tajemnica jego 

śmierci nie została jednak nigdy do końca wyjaśniona. 

Aleksandra Buczek 
LU NATYCZKA 
Open Air 2009 
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Aktl 

Na placu mieszkańcy świętują przygotowania do ślubu Aminy z Elwinem. Pośród 
wiwatujących jest Liza, dla której ta okazja nie jest powodem do radości. Dziewczyna udaje, 
że cieszy się szczęściem rywalki o serce ukochanego. Towarzyszy jej Alessio, który próbuje ją 
pocieszyć, a przy tym zdobyć jej względy. Liza jednak nie wykazuje tym zainteresowania. 
Amina jest bardzo uradowana, gdyż ślub ten stanowi spełnienie jej marzeń. Dziękuje 
wszystkim za pieśni na jej cześć, szczególnie Alessiowi, który sprowadził na tę uroczystość 
muzykantów. Amina ma nadzieję, że i on wkrótce stanie na ślubnym kobiercu z Lizą. Ta 
zaprzecza, mówiąc, że nie wierzy w szczęśliwą miłość. 

Nadchodzi Elwin, narzeczony Aminy. Oznajmia, że powodem jego spóźnienia są 
odwiedziny grobu matki. Młodzieniec daje Aminie matczyny pie rścionek, aby był znakiem 
ich szczęścia. Następnie oboje biorą ślub cywilny - nazajutrz zaś mają się połączyć 
sakramentalnym węzłem małżeństwa. 

Słychać tętent końskich kopyt. To cudzoziemiec imieniem Rudolf zmierza do pobliskiego 
zamku. Wszyscy dostrzegają zauroczenie przybysza wybranką Elwina . Następnie przybyły 
wyjaśnia zgromadzonym, że właściciel zamku kochał go jak syna. Na słowa mieszkańców, 
że syn owego pana uciekł dawno temu, zapewnia ich, iż wkrótce ujrzą go znowu. 

Rudolf postanawia zatrzymać się w zajeździe prowadzonym przez Lizę. Mieszkańcy 

szykują się do odejścia, gdyż zbliża się godzina ukazywania się widma-białej zjawy. Po ich 
rozejściu się Elwin robi wyrzuty Aminie, że była nadto zadowolona, gdy Rudolf okazywail jej 
swoje zainteresowanie. Czyżby ukrywała coś przed narzeczonym? Dziewczyna gorąco 
zaprzecza. Elwin ROrzuca swoje przypuszczenia. 
Niebawem w gospodzie Rudolf flirtuje z Lizą . .Ich rozmowę przerywa nadejście widma. 
Dziewczę w pośpiechu ucieka, gubiąc chustę . Rudolf w zjawie, okrytej białą szatą, 

rozpoznaje Aminę, która okazuje się lunatyczką . Dziewczyna jest przekonana, że rozmawia 
z Elwinem i zapewnia go o swoim 'Uczuciu. Następnie, jakby znużona, kładzie się na sofie 
Rudolfa . Ten, chcąc uniknąć pokusy, wychodzi przez okno. Świadkiem zdarzenia jest Liza, 
która jednak nie ma pojęcia o stanie, w jakim znajduje się Amina. 
Tymczasem zebrani przed gospodą wieśniacy (w tym Alessio) zamierzają wtargnąć do izby 
Rudolfa i przyjrzeć s i ę śpiącemu, czy aby nie jest on powracającym synem władcy zamku. 
Po wejściu do pokoju zamiast niego zastają Aminę . Jej narzeczony wraz z matką 
dziewczyny, Teresą, nie wierzą własnym oczom. Liza buntuje Elwina przeciw rywalce. Ta 
zaś budzi się, nie rozumiejąc, co się stało . Elwin uznaje, że narzeczona zdradziła go z przy
byszem i odrzuca ją . Nie pomaga Ją zapewnienia Aminy o jej niewinności, wszyscy oprócz 
jej matki są przekonani, że jest cudzołożnicą. Matka Aminy znajduje w izbie chustę Lizy. 
Nieszczęśliwy Elwin odwołuje ślub. LUN l\TYCZKI\ 
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Droga do zamku. Przyjaciele Aminy idą do hrabiego-władcy zamku, by wstawić się za nią. 
Mają nadzieję, że władca uwierzy w jej niewinność i zdejmie z niej piętno cudzołożnicy. 
Amina wraz z matką również w tym celu wybierają się do hrabiego. Po drodze spotykają 
Elwina. Gdy Amina po raz kolejny próbuje przekonać go o swojej niewinności, ten unika 

rozmowy z nią i chce odejść. W tym momencie nadchodzą przyjaciele dziewczyny z wieścią, 
że pan zamku uniewinnił ją i zwrócił jej honor. Elwin domyśla się, że owym panem jest 
Rudolf. Rozwścieczony i zazdrosny, zabiera Aminie pierścień zaręczynowy, po czym 
odchodzi, głuchy na wszelkie nawoływania . 

Tymczasem w miasteczku Alessio rozmawia z Lizą . Próbuje uzmysłowić jej, że Elwin nie 
ożeni się z nią, bo wkrótce przekona się o niewinności Aminy. Liza nie dopuszcza do siebie 
tej myśli. Wtem oboje słyszą wesołe śpiewy wieśniaków, którzy obwieszczają, że Elwin 
postanowił poślubić Lizę zamiast Aminy. Dziewczyna jest niezwykle uszczęśliwiona. Alessio 
zaś czuje się oszukany przez los. Nadchodzi Elwin. Wyznaje Lizie, że wcześniej dokonał 
fałszywego wyboru, teraz zaś nie marzy o niczym innym, tylko o ślubie z nową wybranką . 
Oboje spieszą do świątyni, by czym prędzej się pobrać. Towarzyszą im mieszkańcy wsi. 

Na drodze staje im jednak Rudolf. Zapewnia Elwina, że Amina nie zhańbiła się zdradą . 

Ujawnia, że dziewczyna przyszła do niego jako lunatyczka, nie mając świadomości tego, co 
robi. Zgromadzeni nie mogą uwierzyć, że coś podobnego jest możliwe . Elwin nie daje wiary 
hrabiemu; wymija go i zmierza z Lizą do świątyni. Kolejną spotkaną przez nich osobą jest 
Teresa. Nie może się nadziwić, że jej niedoszły zięć zamierza ożenić się z inną panną. 
Rywalka Aminy j est dumna ze swojego triumfu. Podkreśla przy tym swoją szczerość 
i niewinność. Na dźwięk tych słów Teresa wyciąga jej chustę i ogłasza zgromadzonym, iż 

znalazła ją w pokoju hrabiego. Rudolf potwierdza te słowa. Liza, zawstydzona, nie 
zaprzecza. Elwin, zdezorientowany, puszcza jej rękę . Czuje się zdradzony przez kolejną 
kobietę. Wątpi, czy na świecie istnieje jeszcze prawdziwa miłość. Nie wie, kto może 
potwierdzić niewinność Aminy. 
Wtem oczom wszystkich zgromadzonych u~azuje się Amina w somnambulicznym śnie. 

Kroczy brzegiem dachu; w każdej chwili może spaść do strumienia i dostać się pod młyńskie 
koło. Wszyscy są przerażeni. Hrabia ostrzega przed zbudzeniem jej. Tłum ucisza się, 

a dziewczyna powoli schodzi z dachu na groblę. Mówi przez sen o swojej straconej, jedynej 
miłości. Pragnie, by Elwin wrócił do niej, lecz wie, że jest to niemożliwe. Jedyne, co jej 
pozostaje, to modlić się, by jej dawny narzeczony był szczęśliwy z nową wybranką. 
Wzruszony tymi słowami, Elwin powtórnie daje Aminie pierścień zaręczynowy. Dziewczę 

budzi się. Na widok ukochanego rzuca się w jego ramiona, wielce uszczęśliwiona. Wszyscy 
wiwatują na cześć Aminy, podkreślając jej szczerość. 

LU Nl\Tl'CZKI\ 
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I 
Tradycją Opery na Zamku jest, że pierwsza premiera w roku dedykowana jest osobie, której 
działalność przyczyniła się do rozwoju nauki, kultury i życia społecznego Pomorza 
Zachodniego. Laureata wybiera Kapituła składająca: się z beneficjentów poprzednich VIP 
premier, rektorów wyższych uczelni województwa zachodniopomorskiego oraz dyrektora 
Opery na Zamku. 

VIP premiery w poprzednich latach dedykowane były: 

- prof. Janowi Lubińskiemu - światowej sławy genetykowi (operetka Johanna 
Straussa li Baron cygański, 2000); 

- Annie Augustynowicz, dyrektor artystycznej Teatru Współczesnego (spektakl 
baletowy Zegnaj Polsko w choreografii Pawia Mikołajczyka, 2001 ); 

- Kazimierzowi Kałuckiemu, profesorowi zwyczajnemu Politechniki Szczecińskiej 

(opera Giuseppe Verd iego Bal maskowy, 2002); 

- prof. Janowi Szyrockiemu, założycielowi , dyrygentowi i dyrektorowi artystycznemu 
Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej (opera kameralna Alicji Grona u, I co wy na 
to, czyli cierpienia nowego Pirandella, 2003); 

- Marzennie Górskiej, Członkini Zarządu Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na 
Białaczkę i Inne Choroby Rozrostowe Krwi (operetka Nico Dostala Clivia, 2004); 

- prof. Janinie Jasnowskiej, prezes Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (opera 
Stanisława MoniuszkiParia, 2005); 

- Tomaszowi Banachowi i1 Marcinowi Raciborskiemu, jednym z organizatorów ds. 
Regat, w uznaniu sukcesu Tall Ships' Races 2007 (opera Ryszarda Straussa Kawaler 
srebrnej róży, 2008); 

- prof. Stanisławowi Woyke - specjaliście patologii i cytodiagnostyki nowotworów 
(spektakl baletowy Córka źle strzeżona, 2009). 

LUNl\TVCZKI\ 
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Prof. dr. hab. Kazimierz Kozłowski 

Kazimierz Kozłowski urodził się 13 października 1942 roku w Podlipkach w byłym 
województwie wileńskim (obecnie obwód witebski , Białoruś). W 1946 roku wraz z rodzica
mi przyjechał do Polski; dzieciństwo i młodość spędził w Wielkopolsce. Maturę zdał 

w Chodzieży, następnie podjął naukę w stud ium nauczycielskim, po ukonczeniu którego 
w roku 1963 podjął pracę zawodową w szkole podstawowej w Gryficach, łąaąc ją z podno
szeniem kwalifikacji zawodowych i zdobywaniem stopni naukowych. Do 1973 roku 
Kazimierz Kozłowski pracował w administracji państwowej w Gryficach i Świnoujściu, 
będąc jednocześnie nauczycielem. W 1973 roku został dyrektorem Wydziału Kultury i Sztuki 
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, lecz w 1975 roku powrócił do wyuczonego zawodu 
historyka, obejmując funkcję dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie, którą pełnił 
przez 32 lata, do roku 2007. Po powstaniu Uniwersytetu Szczecińskiego w roku 1985 
(uaestniczył w organizacji tej uczelni) podjął pracę w Instytucie Historii w niepełnym 
wymiarze godzin (do 1999), a następnie w pełnym wymiarze godzin w Instytucie Politologii, 
z którym związany jest do dnia dzisiejszego. 
Droga naukowa Kazimierza Kozłowskiego rozpoczęła się od ukończenia studiów 
historycznych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego (1971 ). Dysertację 
doktorską pt. Ksztaftowanie się środowisk twórczych w Szczecinie (1945-1959) obronił 

w 1980 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując 
stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. W 1995 roku uzyskał stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, po przedstawieniu 
rozprawy habilitacyjnej pt. Pierwsze dziesif]ć lat wladzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 

LUN/\ T YCZK I\ 
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(1945-1955) w 1lnstytucie Historii UAM w Poznaniu . W roku 1999 został mianowany 
profesorem nadzwyczajnym w Uniwersytecie Szczecińskim; w 2004 roku otrzymał tytuł 
naukowy profesora nauk humanistycznych; od 2006 roku jest profesorem zwyaajnym 
Uniwersytetu Szczecińskiego; od roku 2000 kieruje Zakładem Historii Społecznej i Badań 
Regionalnych w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Równocześnie w latach 1975-2007 był dyrektorem Archiwum Państwowego w Szczecinie. 
Po ukończeniu 6'5. roku życia przestał pełnić tę funkcję, lecz nadal współpracuje z Naczelną 
'Dyrekcją Archiwów Państwowych i w niepełnym wymiarze godzin z Archiwum 
szczecińskim (prowadzi seminarium doktorskie dla archiwistów oraz współorganizuje sesje 
naukowe). 
Jest członkiem kilku towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 
1975); Instytutu Kaszubskiego (od 2003); Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego 
(1977) . Od lat czterdziestu jest zw iązany ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich 
(przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej od 2005). Jest przewodniczącym Rady 
Naukowej Książnicy Pomorskiej (od 2006), członkiem Rady Naukowej Wolińskiego Parku 
Narodowego (od 1989), członkiem Rady Archiwalnej w Warszawie (od 2002). 

Kazimierz Kozłowski jest także redaktorem naczelnym „Kroniki Szczecina" (od 1984), 
członkiem Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Zachodniopomorskiego" (od 2000), 
przewodniczącym Rady Programowej Wydawnictw Źródłowych Uniwersytetu 
Szczecińskiego i Archiwum Państwowego w Szczecinie. Współpracuje z Archiwum 
Krajowym w Greifswaldzie. Otrzymał wyróżnienia naukowe i państwowe, m.in .: medal 
Komisji Edukacji Narodowej (2002), nagrodę Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego (2003), 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2003), nagrodę Naczelnego Dyrektora Archiwów 
Państwowych (2005). W 2007 roku odebrał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego za dzia łalność na rzecz archiwów i archiwistyki, a w roku 2008 nagrodę 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię: Pomorze Zachodnie w sześćdzie
sięcioleciu ( 1945- 2005). Spoleczeństwo - wladza- gospodarka- kultura. 

Profesor Kazimierz Kozłowski wypromował czterech doktorów, około 300 magistrów, 
napisał kilkanaście recenzji rozpraw habilitacyjnych i doktorskich, a także na stopień 

profesora. Jest organizatorem około trzydziestu sesji i konferencj i naukowych, głównie 
o tematyce archiwalnej, jak również dotyczących procesów politycznych, społecznych, 

gospodarczych oraz militarnych na Pomorzu. Ogółem opublikował 235 prac naukowych, 
w tym ~ O książek. 

Główne kierunki badań naukowych podejmowanych przez Kazimierza Kozłowskiego -
szczególnie o charakterze źródłowym - koncentrują się wokół przemian społecznych 

zachodzących w kraju i regionie w XX i XXI wieku oraz archiwistyki. Publikacje naukowe 
dotyczą zagadnień związanych z polonizacją i europeizacją Pomorza, procesami 
integracyjnymi, przemianami politycznymi, kulturowymi i militarnymi. Ważną rolę 

odgrywają badania nad rolą Kościoła w procesach społecznych, a ostatnio także dotyczące 
funkcjonowania samorządu oraz biografii wybitnych postaci w regionie zachodnio
pomorskim. 

Najważniejsze publikacje: 

1. Ksztaftowaniesię środowisk artystycznych w Szczecinie (1945-1959) , Poznań 1983. 

2. Pierwszy Wojewoda Szczeciński. Dokumenty i komentarze 1945-1949, Szczecin 1986, 

[współautor Z. Chmielewski] . 

3. Życie kulturalne Szczecina wiatach 7945- 1980. Szkic historyczny, Szczecin 1994. 

4. Rok 7956 w województwie szczecińskim, „Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego", t VIII, 

Szczeciq 1998. 
5. Między racją stanu a stalinizmem Pierwsze dziesięć lat wladzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

(1945-1955) . Warszawa - Szczecin 2000. 

Regiony w dziejach Polski. Pomorze Zachodnie w tysiącleciu. Szczecin 2000 [redaktor 

i współautor]. 
Lata 1970-1980. Nowe perspektywy a realia na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2001 

[redaktor i współautor]. 
Od Października '56 do Grudnia '70. Ewolucja stosunków spoleczno-politycznych na Wybrzeżu 

(1956-1970), Szczecin 2002. 

„ Wasz Goździk naszym Gotdzikiem" Droga życiowa i aktywność polityczna Lechoslawa Goździka. 

Szczecin 2002 [redaktor i współautor] . 

Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim 1945-1950. Mity i rzeczywistość. cz. 1-2, Szczecin 

2002- 2003 [redaktor i wspólautor]. 

Niemcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950, „Źród/a do dziejów Pomorza Zachodniego", 

t Xll, Szczecin 2004 [wspólautor T. Bialecki]. 

Pomorze Militarne X/I-XXI w. . cz. 1- 2. Szczecin 2004, 2006 [redaktor i współautor] . 

Od Polski Ludowej do Ili RP w Unii Europejskiej. Pomorze Zachodnie 1945-2005, Szczecin 2006 

[redaktor i wspólautor]. 
Archiwa ziem zachodnich i pólnocnych Polski (1945-2005) Tradycja i wspó/czesne wyzwania, 

Warszawa 2007 [redaktorwstępu . współautor] . 

Narodziny diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kolobrzeskiej (1945-1975), „Źródla do 

dziejów Pomorza Zachodniego". t. XIV, Szczecin 2007. 

Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945-2005). Spo/eczeństwo - wladza - gospodarka 

-kuftura, Szczecin2007. 

Pomorze militarne Ili. Generalowie i wybrani dowódcy Wojska Polskiego związani z Pomorzem 

Zachodnim. Szczecin 2009 [redaktor i współautor]. 
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Laudacja profesora Kazimierza Kozłowskiego 

Kazimierz Kozłowski należy do osób, które w sposób szczególny i znaczący podkreślają 
swoją obecność na wielu płaszczyznach życia . Jest historykiem z wykształcenia, posiada 
wiele stopni i tytLJłów naukowych oraz osiągnięć badawuych. Zna jak mało kto źródła, które 
pozwalają Mu na formułowanie oryginalnych, ciekawych, ale i obiektywnyoh opinii o prze
szłości historyunej Pomorza i Polski, zwłaszcza okresu po 1945 roku. Trudno sobie 
wyobrazić, aby dyrektor Archiwum Państwowego, pełniący tę funkcję z wyjątkowo dobrym 
skutkiem dla Archiwum przez 32 lata (od 1975 do 2007 roku), ignorował źródła. 
Kazimierz Kozłowski w funkcji dyrektora Archiwum widział wielką misję dziejową. Zdawał 
sobie sprawę, że w Archi,wum stał się depozytariuszem pamięci wielu pokoleń Pomorzan, 
niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, religijnego czy kulturowego. Starał się ową 

pamięć pielęgnować i upowszechniać. 
Pierwsze badania historyczne Kazimierza Kozłowskiego poświęcone byty problemom 
kształtowania się środowiska w Szczecinie do 1959 roku. Następnie zajmował się historią 
pol ityczną, społeuną i wydawaniem źródeł. 
W swoich dociekaniach badawczych nie jest jednostronny, wręcz przeciwnie - uwzględnia 

wiele różnorakich odniesień. Potrafi z jednej strony pisać interesująco o życiu politycznym 
Pomorza pierwszych powojennych lat, uwzględniając jego wielopłaszczyznowe 

uwarunkowania; z drugiej natomiast strony- dostrzec istotne znaczenie Kościoła w proce
sach budowania polskiej tożsamości społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim. Docenia 
w historii Pomorza zarówno rolę pierwszego wojewody Leonarda Borkowicza, Jak i arcy

biskupa Kazimierza Majda~skiego. Obiektywizm Profesora w polączeniu z solidnością 
badawczą sprawiają, że Jego książki są uytane i doceniane nie tylko przez badaczy 
zajmujących się tą problematyką, lecz i przez szersze grono czytelników. Jego synteza 
dziejów Pomorza Zachodniego Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (7 945-2005). 

Spoleczeństwo - Wladza - Gospodarka -Kultura nie tylko sprzedała się w dużym nakładzie, ale 
przyniosła Autorowi nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Kazimierz Kozłovvski ma Jednak i drugą duszę - społecznika i człowieka pracy organiunej. 
Poniósł on ogromne zasługi na polu popularyzacji wiedzy poprzez uczestnictwo w konfe
rencjach naukowych, odczytach, wystawach i promocjach książek. Z Jego inicjatywy 
odbywał się w Szczecinie cykl konferencji dla nauczycieli, który miał pokazać wiele 
ciekawych faktów z historii regionu, możliwych potem do wykorzystania na lekcjach. Jako 
dyrektor Archiwum doprowadził do wydania we współpracy z Landesarchiv w Greifswaldzie 
kilku albumów prezentujących najważniejsze dokumenty dotyczące historii Pomorza. 
Profesor jest członkiem kilku towarzystw, w tym Szczecińskiego Towarzystwa Kultury, 

Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Polskiego 
Towarzystwa Historycznego, Instytutu Zachodniego w Poznaniu czy Instytutu Kaszubskiego 
w Gdańsku. W każdej z wymienionych instytucji Kazimierz Kozłowski nie jest członkiem 
biernym, wręcz przeciwnie - inspiruje innych badaczy do różnorakich działań. Trudno 
byłoby wymieniać wszystkie dokonania Profesora, ale niektóre z nich zasługują na 
szczególne pod~eślenie. W 1990 roku wraz z grupą kilku osób reaktywował utworzone 
zaraz po wojnie wydawnictwo „Polskie Pismo i Książka''. Zaznaczyło ono swoją obecność 
na rynku wydaniem kilku wartościowych pozycji, choć jego działalność miała charakter inny, 
symboliczny - pokazywała ciągłość polskich dokonań lila niwie kultury, począwszy od 1945 

roku. 
Profesor Kozłowski jako członek Szczecińskiego Towarzystwa Kultury jest jednym 
z animatorów ciągle trwającego konkursu „Dzieje Szczecińskich Rodzin". 
Warto jeszcze zwrócić uwagę, że Profesor bezinteresownie pomógł wielu badauom w ich 

karierze. Należy bowiem do osób, które nie pytają: „uy komuś pomóc?", ale zawsze 

stawiają pytanie: „jak pomóc?" 
Chcę z naciskiem podkreślić, że bez takich osób jak Kazimierz Kozłowski nasze życie 

kulturalne i naukowe w Szczecinie byłoby znaunie uboższe. 

prof. dr hab. Edward Włodarczyk 

LUNJ\TYCZKJ\ 

23 



Urodził się w 1963 r. w Pradze. Jest absolwentem 
Konserwatorium w Pradze w klasach gry aktorskiej 
oraz śpiewu operowego. Ukończył studia 
reżyserskie w Akademii Muzycznej w Pradze. Już 
podczas tych studiów występował w różnych 

teatrach czeskich, m.in. w Pardubicach oraz 
w Kol lnie. Był solistą w Teatrze w Vinohradach oraz 
w Teatrze Muzycznym Karlin w Pradze, gdzie 
piewałw musicalach i operetkach. 
Reżyserowanie sztuk rozpoczynał w małych 

teatrach czeskich. Od 1992 r. jest reżyserem 

w Operze Narodowej w Pradze, gdzie wystawił 
m.in. Napój mifosny Donizettiego, Fausta Gounoda, 
Toskę Pucciniego i Cyrulika sewilskiego Rossiniego. 
Reżyserował w Teatrze Narodowym w Brnie 
(Giuditta Lehara) i w Teatrze im. J. K. Tyla w Pilznie 
(Don Giovanni Mozarta, Rigoletto Verdiego, Hrabina 

Marica Kalmana). Wystawiał spektakle m.in. 
w Tokio (Tosca Pucciniego, Salome R. Straussa), 
Osace (Zemsta nietoperza J. Straussa), Columbus 
w USA (Czarodziejski flet Mozarta). Cannes 
(Opowieści Hoffmanna Offenbacha), Monte Carlo 
(Cyrulik sewilski Rossiniego), Monachium !Aida 

Verdiego) . Obecnie pracuje jako główny reżyser 
w Operze Narodowej w Pradze oraz w Praskiej 
Operze Kameralnej. Pełni funkcję głównego 

dyrektora sceny podczas Operowego Festiwalu 
Open Air w Loket k. Karlowych Warów. Wykłada 
w Akademii Muzycznej w Pradze . We wrześniu 
2009 r. objął stanowisko dyrektora Teatru 

Miejskiego w Libercu. 

MARTIN OTAVA 
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Czeska projektantka kostiumów. Urodziła się w Pisku . Po ukończeniu Szkoły Rzeźbiarskiej w Hoficach studiowała 
scenografię w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Przez szereg lat była artystką niezależną, próbując swoich sil 
w różnych dziedzinach plastyki . Jednak przede wszystkim interesowała się zawsze twórczością dla teatru i innych sztuk 
widowiskowych. Od 1999 r. jest projektantką dekoracji i kostiumów w Państwowym Teatrze w Uściem nad Łabą, gdzie 
specjalizuje się w scenografii dla opery i baletu. Projektuje również kostiumy do filmów i produkcji telewizyjnych oraz 
współpracuje piZY realizacjach przedstawień operowych i musicalowych w teatrach czeskich i zagranicznych. Jest 
także stylistką, często zapraszaną do współtworzenia wizerunków spikerów telewizyjnych i aktorów filmowych. 
Prezentowała swoje prace na wystawach w Czechach i Finlandii. 
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MAŁGORZATA BORNOWSI<A 
Związana z Operą na Zamku w 1999 r., ponownie od 2005 r. na stanowisku 

kierownika chóru. 

W 1999 r. ukończyła z wynikiem celującym studia w Akademii Muzycznej 

im. Chopina w Warszawie na Wydziale Edukacji Mllzycznej w klasie 

dyrygowania R. Zimaka. W 2000 r. uzyskała wyróżnienie w Xll Konkursie Prac 

Magisterskich Akademii Muzycznych w Polsce w kategorii: Wychowanie 

Muzyczne i Rytmika. W 2008 r. ukończyła dwuletnie podyplomowe studia 

w zakresie chórmistrzostwa na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji 

Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Po powrocie do Szczecina przez 

dwa lata współpracowała ze Szczecińskim Chórem Chłopięcym „Słowiki" jako 

instruktor, a także przez cztery lata z Chórem Kameralnym Zachodniopomorskiej 

Szkoły Biznesu (zajęcia z emisji głosu) . Od 2005 r. jest kierownikiem Chóru Opery 

na Zamku w Szczecinie, który przygotowywała do takich premier jak: Rycerskość 

wieśniacza Mascagniego, Pajace Leoncavalla, Holender tu/acz Wagnera, Wesele 

Figara Mozarta, Wiedeńska krew J. Straussa, Kraina uśmiechu Lehara, Kawaler 

srebrnej róży R. Strallssa, a także dzieł oratoryjnych: Requiem polskie 

Pendereckiego, Stabat Mater Szymanowskiego, Messa di Gloria P1ucciniego. 

Aleksandra Buczek 
scena zbiorowa 
LUNATYCZKA 
Open Air 2009 
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ALEKSANDRABUCZEK 
Amina 
Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Stypendystka Ministra Kultury 

i Dziedziawa Narodowego, a także Bayreuther Festspiele 2006. Zadebiutowala 

w trakcie studiów partią Królowej Nocy w Czarodziejskim Flecie Mozarta w Operze 

Wrocławskiej. Współpracowała z tym teatrem przez następnych kilka sezonów. Brała 

udział w superprodukc)Jch opery w Hali Stulecia (Pierścień Nibelungów Wagnera. 

Carmen Bizeta) oraz w prapremierze opery Ester Praszczałka (rola tytułowa). Jest 

laureatką I nagrody li Konkursu Wokalnego im. H. Halskiej we Wrocławiu oraz 

Ili nagrody, jak również kilku nagród speqalnych na I Międzynarodowym Konkursie 

Wokalnym im. A. Didura w B1rtomiu . Uczestniczyła w wielu festiwalach muzycznych. 

m.in. w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Wokalnej „Viva il canto" w Cieszynie. 

Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie, Międzynarodowym Festiwalu Bachowskim 

w Świdnicy. Odbyła liczne trasy koncertowe, m.in. w Bazylei, Bernie, Freiburgu czy 

Stuttgarcie. Na scenie Opery Narodowej w Warszawie zadebiutowała partią 

Królowej Nocy w spektaklu W krainie czarodziejskiego fletu W. A. Mozarta w 2007 r. 

W styczniu 2008 r. zadebiutowala na scenie opery w Bilbao (Hiszpania) partią 

Despiny z opery Cosi fan tutte Mozarta W 2009 r. odbyla tournee po Chinach, przyjęte 

z ogromnym aplauzem. W swoim repertuarze posiada, oprócz partii operowych. 

liczne pieśni oraz muzykę oratoryjną. 

KIRLIANIT CORTES-GAL VEZ 
El win 
Zdobywał wyksztalcenie muzyczne na Uniwersytecie Quindio i na Uniwersytecie 

Antioquias w Kolumbii oraz w Teatrze Wielkim w Hawanie na Kubie. W 1998 r. zaią l 

pierwsze miejsce w Krajowym Konkursie Muzycznym na Uniwersytecie del Valle 

w Cali (Kolumbia) W 2001 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Muzycznym 

w Wiedniu . Studiował śpiew 1 interpretację z R. Chavezem i M. Duchesnem. 

z prof. D. Scholzem. prof. D. Chnstową i prof. H. Łazarską. Zadebiutował w Bogocie, 

śpiewając partię Borsy w operze Rigoletto Verdiego. Jego zagraniczne występy 

obejmują m.in. Austrię (sceny operowe Wiednia, występy operowe w Jennersdorfie 

i w Scharding), Norwegię, Wiochy, Cypr, Chiny i Japonię. W maju 2009 r. zdobyl 

li nagrodę na I Europejskim Konkursie Tenorów im. Jana Kiepury w Sosnowcu. 

W swoim repertuarze wykonuje między innymi partie z oper Rossiniego· Kopciuszek 

Ga ko Don Ra miro). Cyrulik Sewilski (Jako Conte Almaviva), L · occasione fa 11 ladro Qako 

Conte Alberto). li signor Bruschino Qako F1orville), Mozarta: Don Giovanni (Jako Don 

Ottavio), Rzekoma ogrodniczka Ga ko Belfiore), Cosi fan tutte (jako Fernando) oraz w Don 

Pasquale Donizettiego (Jako Ernesto). 

JOANNA TYLKOWSKA 
Lisa 
Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w 2002 roku . 

Uczestniczyła w wielu śpiewaczych kursach mistrzowskich w kraju i zagranicą. Po 

ukończeniu studiów debiutowala w Operze na Zamku w Szczecinie partią Paminy 

w Czarodziejskim flecie Mozarta (2003). W tym samym roku śpiewała podczas 

wielkiej gali „Opera Night" w Szanghaju Występowała podczas koncertów 

poświęconych .,Tym, którzy nie powrócili z morza", organizowanych przez Operę na 

Zamku w Szczecinie ( w 2003 roku - w Reqwem W. A. Mozarta i w 2007 roku 

w Requiem dla pewne1 polki oraz w Good Night H'. M. Góreckiego). Ma w swoim 

dorobku takie role 1ak: Ks1ęzna Ceprano w Rigoletcie Verdiego, Zofia w Halce 

Moniuszki. Eurydyka w Orfeuszu i Eurydyce Glucka, rola tytulowa w Mądrej Orffa, 

Serwina w Sluząca panią Pergolesiego. Francesca Cagliari w Wiedeńskiej krwi 

J. Straussa, Zuzanna w Weselu Figara Mozarta , Sophia w Kawalerze srebrnej róży 

R. Straussa, Iwona w wystaw1ane1 w Theatre Sylvia Monfart w Paryżu operze 

Krauzego Iwona ks1ęzmczka Burgunda , opartej na motywach dramatu Gombrowicza 

o tym samym tytule. 

TOMASZŁUCZAK 

Alessio 
Związany z Operą na Zamku od 2003 r. jako śpiewak solista - baryton. Ukończy! 

studia pod kierunkiem Marka Możdzierza na Wydziale Wokalno-Aktorskim 

Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Bezpośrednio po studiach zaangażowal się we 

współpracę z Operą na Zamku. Uczestniczy! w wielu Mistrzowskich Kursach 

Wokalnych prowadzonych przez Helenę Łazarską, a w latach 1998-99 byl 

sluchaczem Sommerakademie w Salzburgu. W swoim repertuarze posiada role 

zarówno pierwsza-, jak i drugoplanowe, m.in . Hrabiego w Weselu Figara i Papagena 

w Czarodziejskim Flecie Mozarta, Janusza w Halce i Stanislawa w Verbum nobile 

Moniuszki, Silvia w Pajacach Leoncavalla. Moralesa i Dancaira w Carmen Bizeta. 
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JANUSZ LEWANDOWSKI 
Hrabia Rudolf 
Absolwent Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej oraz Wydziału 

Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszcz y. Uczestnik 

Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. A. Didura w Bytomiu 

(2000) oraz Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. St. Moniuszki 

w Warszawie (2001). Związany z Operą na Zamku od 2001 r. jako śpiewak solista . 

Laureat Srebrnej Ostrogi 2003 - nagrody Towarzystwa Przyjaciół Szczecina dla 

wyróżniaJąCego się młodego artysty teatru. Dwukrotnie nominowany do 

„Bursztynowego Pierścienia" za role Zachariasza w Nabucco Verdiego oraz Figara 

w Weselu Figara Mozarta. W swoim dorobku posiada wiele ról, m.in.: Zunigi 

i Escamilla w Carmen Bizeta, Angelloniego w Tosce Pucciniego i Brasilia w Cyruliku 

sewilskim Rossiniego. Ma w repertuarze prawie wszystkie partie basowe w operach 

Moniuszki, m.in . Zbigniewa w Strasznym dworze, Stolnika i Dziemby w Halce 

i Chorążego w Hrabinie. Nagranie CD opery Pana Moniuszki, w którym brał udział 

jako Akebar, zdobyło Złotego Orfeusza - nagrodę Academie du Disque Lyrique 

w 2009 r. w Paryżu . 

BARBARA ŻARNOWIECKA 
Teresa 
Sopran. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 

W latach 1983- 1992 śpiewała w Chórze Filharmonii Narodowej, wykonując także 

niektóre part.ie solowe (np. partię sopranową w Stabat Mater Szymanowskiego pod 

batutą Pendereckiego). W latach 1992- 2000 Jako solistka Teatru Muzycznego 

ROMA śpiewała zarówno partie operowe, Jak i operetkowe (m.in. Mercedes 

w Carmen Bizeta, I i li Dama w Czarodziejskim flecie Mozarta, Księżna w Ptaszniku 

z Tyrolu Zellera, Saffi w Baronie Cygańskim J. Straussa czy Opinia Publiczna 

w Orfeuszu w Piekle Offenbacha). W latach 1998-2003 współpracowała z Orkiestrą 

Koncertową Wojska Polskiego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie. Od marca 

2000 roku współpracuje z Operą na Zamku w Szczecinie, a od 2003 r. - z Teatrem 

Muzycznym w Lublinie. 

PAWEŁ WOLSKI 

Notariusz 
Tenor. Absolwem Akademii Muz11cznej w Poznaniu. Koncertował z orkiestrami 

zagranicznymi (m.in. z Deutsches Symphonie-Orchester Berlin i Orkiestrą Symfonicz

ną Filharmonii w Luxemburgu) oraz polskimi (m.in . z orkiestrami filharmonii: 

Pomorskiej, Poznańskiej i Świętokrzyskiej oraz Barokową Orkiestrą Kameralną 

Accademia dell' Arcadia i Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Poznaniu) . 

W swoim repertuarze posiada partie operowe m.in.: Alfreda (Traviata Verdiego), 

leńskiego (Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego), Hrabiego Zedlau (Wiedeńska krew 

J. Straussa) oraz oratoryjno-kantatowe m.in. w Carmina Burana C. Orffa i Completorium 

Gorczyckiego. Związany z Operą na Zamku w latach 1998-1999, ponownie od 2008 

r. jako śpiewak solista . 

LUN/\TYCZK/\ 
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Aria -forma wokalno-instrumentalna z kantylenowo rozwiniętym głosem solowym, 
zwykle część większej formy muzycznej takiej jak oratorium lub opera, występująca 
w punkcie kulminacyjnym akcji dramatycznej. Na ogół przyjmuje formę pieśni 

trzyczęściowej. 

Arioso - forma muzyczna pośrednia między recytatywem a arią, jeden z podstawo
wych współczynników formy opery. Rozwinęła się w stylu belcanto. 

Belcanto (wł. bel canto- „piękny śpiew") 

1. styl we włoskiej muzyce wokalnej, którego istotą jest koncentrowanie się na 
pięknie głosu i jego wirtuozerii w utworach śpiewanych . Zrodził się w I połowie 
XVll w. Jego g.łównymi przedstawicielami byli kompozytorzy Luigi Rossi i 
Francesco Cavalli. Skierowany był przeciwko włoskiej grupie artystycznej -
Cameracie florenckiej. nawiązującej do greckich wzorców prymatu słowa nad 
melodią . Rozwój belcanto nastąpił w XVIII w. Późniejszymi jego kontynuatorami 
byli mistrzowie XIX-wiecznej opery włoskiej: Gioacchino Rossini, Gaetano 
Donizetti i Vincenzo Bellini. Styl belcanto wypracował duże zróżnicowanie między 
arią, recytatywem i arioso, dzięki czemu możliwe stało się podkreś ~enie charakteru 
lirycznego, narracyjnego czy dramatycznego utworu lub wątku. 

2. włoska technika śpiewu, skupiająca się na opanowaniu oddechu i właściwym 
postawieniu głosu . 

Koloratura (wł. coloratura - „koloryt")- ozdabianie melodii bogatymi ornamentami, 
figuracjami i wirtuozowskimi pasażami w wokalnych utworach mLizycznych. 

Ornament - ozdobnik muzyczny polegający na opisaniu dźwięku podstawowego 
przy pomocy kilku, rzadziej kilkunastu nut, o drobnych wartościach rytmicznych. Mają 
one rozmaity przebieg, na przykład szybkich pasaży. 

Pasaż (fr. passage - „przejście")- wirtuozowski zwrot wykonawczy, oparty zwykle na 
rozłożonym akordzie, utrzymany w równych, drobnych wartościach muzycznych. 
Grany osobno (gł'ównie w celach ćwiczebnych) lub jako część utworu muzycznego. 

Recytatyw - rodzaj pośredni pomiędzy deklamacją a pieśnią, zwykle oparty na 
akompaniamencie akordowym. Recytatywy występują jako elementy większej formy 
muzycznej takiej jak oratorium, opera, kantata lub pasja. Poprzedzają często arię, 

podkreślając jej śpiewność swym kontrastowym charakterem. 

Tryl - muzyczny ornament składający się z szybkich powtórzeń dwóch sąsiednich 
dźwięków. 

„ 

c L u B 
ROK ZAŁ. 1 979 

70-552 Szczecin 
ul. Wyzwolenia 1-3 
tel. 091 433 94 OO 

091 812 20 23 
fax 091 433 28 25 

oda@euromedia.pl 

GERRY WEBER 

TAIFUN 
COLI . CTION 

ROY ROBSON 
I I • • • --

bugatti 
• • apr1or1 

MOMT
0 

BLANC 



38 

Wydawnictwa Opery na Zamku 

do nabycia w naszym sklepie internetowym www.opera.szczecin.pl 

oraz w siedzibie Opery. 

Stanisław Moniuszko 
PARIA 
DUX 0686/0687 2008 

Katarzyna Hołysz, Leszek Skrla, Tomasz Kuk, Andrzej Lampert, 
Janusz Lewandowski 
Chór i Orkiestra Opery na Zamku 
kierownictwo muzyczne 
Warcisław Kunc 

Pierwsza w historii płyta CD z nagraniem opery Paria. Wydawnictwo nagrodzone 
Złotym Orfeuszem za promowanie muzyki polskich kompozytorów. Nagrodę 
przyznała Academie du Disque Lyrique. podczas uroczystości w paryskiej Opera 
Bastille 27 kwietnia 2009 r. 

Stanisław Moniuszko 
FLIS 
DUX 0736 2009 

Iwona Socha, Bogusław Bidziński, Michał Partyka, 
Janusz Lewandowski, Leszek Skrła 
Chór i Orkiestra Opery na Zamku 
kierownictwo muzyczne 
Warcisław Kunc 

Kolejna płyta CD z nagraniem opery Stanisława Moniuszki. Wydawnictwo DUX 
wraz z Operą na Zamku pragnie wydać pełną kolekcję dzieł wielkiego polskiego 
kompozytora. W najbliższym czasie planowane jest nagranie kolejnej opery • 
Verbum nobile. 

Album 
30 LAT OPERY NA ZAMKU 
ISBN 978-83-909715-1-3 

Udokumentowanie 30 - letniego okresu działalności naszej Opery w siedzibie na 
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Znajdą w nim Państwo wiele 
unikalnych zdjęć , reprodukcje plakatów oraz informacje z ostatnich 3 dekad 
dziejów Opery na Zamku. To niezmiernie interesująca propozycja dla miłośników 
sztuki operowej. 

Tysiąc 
i jedna 

Opera 
PWM 
EDITION 

Piotr Kamiński 
" , . . 

Największy na sw1ec1e 

„niezbędnik" operowy 

Biblia opery (wg Le Point) 

• Cztery wieki opery 
•Blisko 2000 stron w 2 tomach 

• 1 OOO oper, 230 kompozytorów 

Zapraszam do mojego 

I 

Publikacja dostępna w empikach, dobrych księgarniach 
oraz na stronie www.lOOlopera.pl 

Sponsorzv: 

Patroni medialni: 

~ECZPOSPOLITA ~Fłif.H§j 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA 
Al. Krasińskiego 11 a, 31 -111 Kraków, www.pwrn.com.pl 39 



40 

KIEROWNICTWO OPERY NA ZAMKU 

dyrektor 
WARCISŁAW KUNC 

z-ca dyrektora 
SZVMON RÓŻAŃSKI 

główna księgowa 

MONIKA SAŁDAN 

kierownik muzyczny 
PIOTR DEPTUCH 

kierownik chóru 
MAŁGORZATA BORNOWSKA 

kierownik baletu 
NATALIA FEDOROWA 

kierownik sekcji koordynaCJi pracy artystycznej 
DOROTA KRUPSKA 

kierownik działu technicznego 
ZDZISŁAWA DANUTA MURAWSKA 

szef produkcji 
DOROTA KOWALCZVK 

kierownik sceny 
PIOTR PUDŁO 

kierownik pracowni oświetleniowo-akustycznej 
DAWID KAROLAK 

kierownik działu administracyjno-gospoda~czego 
JOLANTA SZVBUTOWICZ-GRUDZINSKA 

kierownik działu promocji 
KATARZVNA KRAKOWIAK 

zd:ęcia do programu 

MACIEJ TYLEWSKI 
oraz z za.sebów pry\•1atnyc.h vtykonawców 

redakcja programu 

ANETA MALEC 

konsultaqa merytoryczna 

PIOTR URBAŃSKI 

opracowanie graf1ane 

MARI USZ NAPIERAŁA 

okładka . projekt plakatu 

MARIUSZ NAPIERAŁA 




