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Aktl 

Jest wojna. Kobiety zajęte uprzą
taniem pobojowisk tracą swoje czło
wieczeństwo. Są złowrogimi wiedź
mami pełnymi żalu do wiecznie 
dewastujących ten świat mężczyzn . 

" Makbet i Banko - dwaj zwycięscy 
wodzowie świętują swoje żołdac
kie wyczyny i obmywają się z krwi. 
Wiedźmy drwiąco przepowiadają, że 
jeden z nich zostanie bezpotomnym 
królem, a drugi będzie ojcem dyna
stii . To zasiewa niepokój i wzajemną 
podejrzliwość w sercach przyjaciół. 
Ten niepokój gwałtownie narasta, 
kiedy przybywają żołnierze z wia
domością, że Makbet został właśnie 
mianowany panem Kawdoru. W ten 
sposób pierwsze proroctwo spełnia 
się nieoczekiwanie szybko. Banko, 
przeczuwając nieszczęście, każe żo
nie z synkiem, którzy wyszli mu na 
powitanie, uciekać do domu. 

Lady Makbet otrzymuje list od 
męża o dziwnym proroctwie. Znając 
chwiejny charakter i skrupuły moral
ne Makbeta, postanawia wyjść loso
wi naprzeciw i sama pokierować jego 
spełnieniem. Jej cynizm i żądza wła-
dzy wykluczają wszelkie wątpliwo
ści. Wierny sługa jak pies czeka na 
jej rozkazy. Jeśli taka będzie jej wola, 
zabije każdego . Przybywa wreszcie 
Makbet po trudach wojaczki . Spra
gnieni siebie małżonkowie nie mogą 
się nacieszyć spotkaniem, bo ich 
myśli zatrute są zbrodniczą ambicją, 
a król Duncan - obiekt knowań , wła
śnie przybywa do nich z przyjacielską 
wizytą. Makbet pod wpływem Lady 
i halucynacji decyduje się na zabicie 
króla . Przerażony swoim czynem 
wpada w rozpacz. Lady kończy za 
niego zacieranie śladów i zrzucenie 
podejrzeń na strażników. Przybywa 
Makduf, jeden z zaufanych dowód-

ców, jakim kiedyś był i Makbet. Ban
ko, który mu towarzyszy, przeczu
wa, że stało się coś strasznego. Jego 
obawy spełniają się , kiedy Makduf 
wybiega z sypialni królewskiej z wie
ścią o morderstwie. Finał pierwszego 
aktu kończy powszechny lament nad 
ciałem zabitego władcy. Jak zawsze 
w takich chwilach ludzie jednoczą 
się jak lękliwe stado pozbawione na
gle pasterza. 

Akt Il 
Ponieważ Malkolm, prawowity 

następca, zostaje oskarżony o zabi
cie króla , musi uchodzić z kraju , ko
rona zostaje przyznana Makbetowi. 
Jego ambicje zostały zaspokojone. 
Ale przepowiednia dalszą sukcesję 
przyznała przecież synowi Banka, 
więc Makbet z żoną nie mogą cieszyć 
się owocami swojej zbrodni. Muszą 
zdecydować sie na następną, żeby 
poprzednia miała jakiś sens. Oboje 
mają świadomość , że wstępują na 
drogę zła , z której nie ma odwrotu. 
Banda zabójców czeka w zasadzce 
na Banka i jego syna. Kiedy nadcho
dzą, ojciec przeczuwając nieszczę
ście, każe Fleansowi uciekać, a sam 
stara się powstrzymać oprawców. 
Dzięki temu, chłopcu udaje się unik
nąć śmierci , a przepowiednia nic nie 
traci ze swej mocy. Makbet dowia
duje się o tym od sługi podczas uro
czystości , która ma uświetnić począ
tek jego panowania. Przerażony, że 
wszystkie jego wysiłki nie mogą od
mienić losu, ulega swoim halucyna
cjom i widzi zamordowanego przy
jaciela, który drwi z niego i oskarża. 
Zrozpaczona Lady próbuje uspokoić 
męża i zawstydzaniem go przywrócić 
mu odwagę , ale jak zwykle ten za
bieg daje rezultaty odwrotne. Goście 
są wstrząśnięci szaleństwem nowego 
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króla, a Makduf domyślając się , kto 
jest sprawcą wszystkich zbrodni, de
cyduje się na ucieczkę z kraju . 

przerwa 

Akt III 
Makbetowi wydaje się , że znów 

spotyka wiedźmy, które znają jego 
przyszłość. Wciągając się w świat 
swoich halucynacji, wymusza na 
złowieszczych kobietach dalsze 
szczegóły przepowiedni. Wiedźmy 

ukazują mu trzy zjawy, których sło
wa uspokajają Makbeta. Pierwsza 
powiada, że musi s ię strzec tylko 
Makdufa, druga, że nie zginie z ręki 
nikogo zrodzonego przez kobietę, 

a trzecia, że nic mu nie grozi, dopó
ki Las Birnamski nie podejdzie pod 
mury zamku. Makbet odrzuciwszy 
obawy o swoje życie , chce jednak 
dowiedzieć się, co będzie dalej z ko
roną i jego potomstwem, którego mu 
wciąż brak. Dopytuje się , czy rzeczy
wiście królować po nim będą syno
wie i wnuki Banka. Kiedy wiedźmy 
to potwierdzają i ukazują mu cały ko
rowód następców zrodzonych przez 
zamordowanego przyjaciela, Makbet 
pada bez zmysłów. Lady znalazłszy 
go w tym stanie cuci go i próbuje jak 
zawsze dodać mu sił i odwagi, ale 
jest już za późno na ratunek. 

Akt IV 
Patrioci oczekując na przybycie 

Malkolma z posiłkami, lamentują 

nad losem ojczyzny, która została 

zniewolona i pohańbiona przez ty
rana. Wznoszą symboliczny krzyż , 
który ma być znakiem sprzeciwu 
i pamięci. Makduf przynosi tu ciała 
pomordowanych z rozkazu Makbe
ta swoich synów. Jak biblijny Herod 
mordował niegdyś pierworodnych 
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w obronie swego tronu , tak teraz 
Makbet chce odwrócić swój przeklę
ty los wytraceniem cudzego potom
stwa, skoro nie może mieć własnego. 
Emocje patriotyczne gwałtownie ro
sną jak zawsze, kiedy ofiarami stają 
się niewinne dzieci. Tłum dojrzewa 
do najwyższych poświęceń i wyrusza 
na ostateczną rozprawę z tyranem 
pod wodzą Malkolma, który powrócił 
z emigracji, by objąć tron ojca. Lady 
Makbet nie wytrzymuje psychicznie 
odpowiedzialności za grzechy swoje 
i męża. Próbuje obmyć ręce z plam 
krwi, które jak jej się wydaje, wciąż 
są widoczne. Obserwująca ją para 
oddanych sług patrzy na jej cierpie
nia , jakby była ciekawym obiektem 
badawczym, potwierdzającym prawo 
nieuchronności ewolucji sumienia. 
Makbet przygotowuje się do walki. 
Czuje się opuszczony przez wszyst
kich. W dodatku przynoszą mu wieść 
o samobójczej śmierci żony. Jest 
więc sam, a dodatku okazało się , że 
Las Birnamski podchodzi pod mury 
zamku. Tak więc to, co wydawało się 
niemożliwe , zaczyna się spełniać. 

Spełnia się również przepowiednia 
o zabójcy „zrodzonym inaczej ". To 
Makduf przyszedł na świat przez 
cesarskie cięcie , a teraz staje naprze
ciw tyrana, jako jedyny, który może 
go zgładzić . Finał jest dopełnieniem 
tych oczywistości i ma być pieczęcią 
moralnego przesłania , że zbrodnia 
i kara są ze sobą związane metafi
zycznym węzłem . Jakże pragnęliby

śmy w to wszyscy wierzyć! • 
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Act I 
It is time of war. Woman occu

pied with cleaning the shambles are 
slowly loosing their humanity. They 
are wretched witches filled with re
gret by men that constantły ruin this 

r world. 
Macbeth and Banquo, two vic

torious comrnanders, are celebrat
ing their soldiers' achievements and 
washing away blood. 

Witches mockingly prophet that 
one of them will become heirless 
king but the other would be father to 
a dynasty. 

This sows uneasiness and mutual 
suspicion in hearts of friends . This un
rest slowly rises when soldiers come to 
announce that Macbeth was just ap-
pointed Thane of Cawdor. This means 
that the first prophecy turns out to be 
true surprisingly quick. Banquo, sens
ing impeding doom, orders his wife 
and son - who carne out to greet him 
- to hide at home. 

Lady Macbeth receives letter 
from his husband about unsettłing 
prophecy. Knowing his unstable 
character and mora! scruples she de-
cides to act on her own and assure 
its fulfilment herself. Her cynicism 
and !ust for power does not aJJow for 
any doubts . Her loyal servant awaits 
her command. He would kill anyone 
if such will be her wish. 

Macbeth arrives after many toils 
of war. The couple cannot enjoy the 
long awaited meeting because their 
thoughts are poisoned with criminal 
ambition and king Duncan - object 
of their intrigue - arrives to pay them 
a friendly visit. 

Influenced by his Lady and his 
hallucinations Macbeth decides to 
kill the king. Terrified by his deed 
he falls into despair. Lady finishes 
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for him covering his tracks and puts 
blame on the guards. 

It is then that Macduff arrives. 
He is , as Macbeth in the past was, 
one of the king's most trusted com
manders. He is accompanied by Ban
quo, who cannot get rid of the feeling 
that something terrible happened. 

His feelings are confirmed when 
Macduff flies from the king's cham
bers crying murder. 

Finał of the first act ends with 
popular lamentation over dead 
king's body. As it is always in such 
situations people unite as frightened 
herd deprived of shepard. 

Act II 
Since Malcolm, the rightful heir, 

is imrnediately accused of the mur
der and has to flee the country, the 
crown goes to Macbeth. His ambi
tions has been fulfilled. 

Further succession, however, was 
propheted to the sons of Banquo so 
Macbeth and his wife cannot enjoy 
fully the fruits of their crime. They 
have to commit another for the first 
to have any meaning. They are both 
aware that they have entered the 
path of evil from which there is no 
return . 

Band of assassins awaits in an 
ambush for Banquo and his son. 
When they arrive, father - sensing 
the danger - orders Fleans to run and 
tries to handle the attackers himself. 
The boy saves his life and prophecy 
is upheld. 

Macbeth hears the news from 
Servant during a banquet celebrating 
beginning of his reign. Terrified that 
whatever he does he cannot undo his 
fate, he succumbs to his hallucina
tions seeing his murdered friend who 
mocks and accuses him. 

Desperate Lady Macbeth tries to 
calm him and make him regain his 
courage but her attempts only wors
en the situation. All the guests are 
shocked with the new king's mad
ness. Macduff realizing who is the 
motor of all those crimes decides to 
flee the country. 

intermission 

Act III 
Macbeth again encounters the 

witches that know his future. Enter
ing the world of his hallucinations 
he forces on them more details of 
the prophecy. The witches show him 
three ghosts who's words at last calm 
Macbeth. 

First ghost tells him that he has 
to worry only for Macduff. Second, 
he will not die from a hand of any 
man bom of a woman. Third, that he 
is completely safe unless the Great 
Birnam Wood comes at the gates of 
his castle. 

Macbeth, no longer worried 
about his life, stili wants to know 
what will happen to the crown and 
his offspring he stili lacks. He asks 
if the sons and grandsons of Banquo 
will rule after him. When the witches 
confirm and show him host of suc
cessors bom to his murdered friend 
Macbeth drops senseless. 

Upon finding him Lady wakes 
him and tries to encourage him and 
give him strength but it is too late for 
rescue. 

Act IV 
The patriots await arrival of Mal

colm with his troops lamenting on 
the state of the Fatherland that was 
defamed and enslave by a tyrant. 
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They erect a symbolic cross that 
is to be sign of their memory and re
sistance . 

Macduff brings there bodies of 
his sons murdered on the Macbeth 's 
order. As biblical Herod who slayed 
the firstborn trying to protect his 
throne so is Macbeth now trying to 
escape the inevitable with slaying 
the offspring of another when can
not have his own. 

Patriotic feelings rise dramatical
ly as always when innocent children 
are victims. The gathering is ready 
for the ultimate sacrifice. Led by 
Macduff they set of to the fina! battle 
with tyrant. 

Meanwhile, Lady Macbeth was 
not able to withstand responsibility 
for sins both her own and her hus
band and had a nervous breakdown. 
She constantły tries to wash away 
bloodstains she sees on her hands. 

Servant couple observe her an
guish as if she was a curious speci
men inevitably confirming the law of 
evolution of conscience. 

Macbeth readies himself to bat
tłe . He feels neglected by everyone. 
Moreover, he is brought news of his 
wife's suicidal death. So now he is 
truły alone and the Great Birnam 
Wood just arrived at the walls of his 
castle. 

What was deemed impossible 
starts to fulfil. 

The prophecy about the killer not 
bom from a woman also turns true. 
Macduff carne to this world through 
a caesarean section so it is he alone 
who can slay the tyrant. The finał is 
fulfilment of the morał message say
ing that crime and punishment are 
bound by metaphysical bond. How 
much do we all want to believe it! • 
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JERZY SNAKOWSKI 

Operowy biznes w tempie presto 
Jak skomponować operę , gdy ma 

się mało czasu? Szybko. Bez mar
nowania czasu na niuanse związane 
np. z librettem. Nie potrafił tego i nie 
chciał umieć Wagner. Tworzył dzieła 

~ latami. Nie uznając kompromisów, 
nie liczył się z przyzwyczajeniami 
publiczności. Zaspokajał swoje am
bicje, a nie jej oczekiwania. Mając 
sponsora w postaci króla, latami no
sił w sobie pomysł na operę , następ
nie latami sam pisał tekst i muzykę . 

Często zarzucał projekt na lata, gdy 
do głowy przyszedł mu pomysł na 
nowe dzieło. Inne względy decydo
wały o tym, że długo komponował 
także Puccini - szukał odpowied
niego tematu bez końca , a gdy go 
znalazł - kolejne lata zajmowało mu 
użeranie się librecistami. Wszystko 
po to, by stworzyć dzieło, które pu
bliczność pokocha. 

Metoda Verdiego była inna. Usi
łował połączyć swoje ambicje z moż
liwościami percepcji włoskich, roz
kojarzonych widzów. Liczył się także 
z impresariami - najemcami teatrów, 
dla których opera była produktem. 
Bo włoski teatr operowy pierwszej 
połowy XIX wieku to biznes. Należa
ło na nim zarobić. Ograniczyć koszty, 
zwiększyć zyski, pozyskać gwiazdy 
i przychylność publiczności. Był to 
rynek bardzo wymagający i chłonny 
- publika cały czas oczekiwała no
wości. Kompozytorzy musieli pisać 
więc dużo i szybko. Rossini i Doni
zetti, by zwiększyć wydajność, wyko
rzystywali w swych nowych dziełach 
fragmenty z utworów starszych, któ
re nie odniosły sukcesu. Ta taktyka 
była obca Verdiemu . Był pracowity. 
Szanował widza. Na początku ka
riery, w latach 40-tych, tworzył bez 
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ustanku, budując swój prestiż i wal
cząc o tytuł czołowego kompozytora 
m.in . z Donizettim oraz twórcami, 
których nazwiska znają dziś tylko 
fanatyczni wielbiciele opery - Pa
cinim, Mercadantem. W roku 1844 
skomponował dwa dzieła - Erna
niego i Dwóch Foskariuszy , w 1845 
dał premiery Joanny d'Arc i Alziry, 
w roku następnym powalony ciężką 
chorobą skomponował tylko Attylę . 

Ale w 1847 udało mu się powrócić 
do poprzedniego tempa - stworzył 

Makbeta i Zbójców . W tym czasie 
nie tylko pracował przy fortepianie , 
ale twardo negocjował z impresa
riami, walczył z librecistami o każ
de słowo w tekstach, bronił dzieł 

przed surową cenzurą, poszukiwał 
wykonawców swych utworów, dużo 
podróżował (Mediolan, Rzym, Flo
rencja, Wenecja, Neapol, Paryż) 

i w końcu - osobiście przygotowywał 
prapremiery swych dzieł. 

Libretta z dramatów 
Większość z nich opartych jest 

na dramatach (Hernani Hugo, Dwaj 
Foskariusze Byrona, Joanna d'Arc 
i Zbójcy Schillera, Alzire Woltera, 
Attyla Wernera, Makbet Szekspira). 
Taki wybór ułatwiał pracę libreciście, 
który tworząc libretto bazował już na 
tekście dramaturgicznym - pisanym 
„sceną", z teatralnie poprowadzonym 
konfliktem. Ba! Pełnymi garściami 

libreciści brali z dramatów ogrom
ne partie dialogów i monologów. 
Cała ich umiejętność sprowadzała 

się do umiejętnego przycięcia tekstu 
(wszak słowo śpiewane wybrzmiewa 
dłużej niż mówione), redukcji wąt
ków i postaci. W efekcie powstawał 
swoistego rodzaju kadłubek . Tak sta
ło się np. w przypadku Fausta Go
ethego. Francuscy libreciści , pisząc 

tekst dla opery Gounoda, sprowa
dzili Fausta do wątku melodrama
tycznego, w którym Mefisto stał się 
groteskowo-demoniczną swatką. 
Oburzeni takim potraktowaniem 
dzieła ich wieszcza Niemcy do dziś 
operę Gounoda tytułują Małgorzata 
(od imienia głównej bohaterki kobie
cej), by broń Boże, nikt nie skojarzył 
tego melodramatycznego francuskie
go pasztetu z dziełem niemieckiego 
poety. 

Temat Makbeta do nowej opery 
Verdi wybrał sobie sam. Wówczas za
zwyczaj teatr (czyli impresario) dawał 
kompozytorowi gotowe już libretto. 
Ale Verdi, po sukcesach m.in. Nabuc
ca i Ernaniego, miał na tyle mocną 
pozycję, że mógł narzucać swoje wa
runki. Napisanie tekstu powierzono 
Francesco Marii Piavemu - zapatrzo
nemu w Verdiego, posłusznemu jego 
wymaganiom, a traktowanemu przez 
kompozytora nieco jak wierszokleta 
(którym być może i był, ale należy za
uważyć, że to on stał się współauto
rem największych dzieł Verdiowskich 
-Rigoletta i Traviaty) . Verdi uwielbiał 
Szekspira (choć nie zawsze potrafił 
poprawnie napisać jego nazwisko) 
i gdy tylko nadarzyła się okazja po
stanowił zmierzyć się z jednym z jego 
dramatów. Zdecydował się na Mak
beta. Wybór przedziwny i ryzykowny. 
Wszak to dramat pozbawiony tego, 
czego oczekiwała włoska publiczność 
- sentymentalnego wątku miłosnego. 
Ale Verdi się nie ugiął. Zaproponował 
nowatorski temat, ale, by osłodzić 
publice brak miłosnych uniesień na 
scenie, ubrał go w tradycyjną formę 
i szatę dźwiękową. 

Piave miał podwójne ułatwione 
zadanie. Otóż już sam Verdi spo
rządził szkic libretta - wybrał po-
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szczególne sceny, zredukował wątki 
i postaci (z 28 bohaterów dramatu 
Szekspira w operze pozostało ich 
zaledwie 11). Piave musiał ubrać ów 
w szkic w słowa - rytmiczne, rymo
wane wersy, do których Verdi miał 
skomponować muzykę . 

I choć konserwatywnych wiel
bicieli Szekspira może oburzyć to, 
co Verdi i Piave zostawił-i z tragedii 
Stratfordczyka, to przyznać należy, 
że i tak potraktowali go z większym 
szacunkiem, niż zdarzało się to in
nym. W roku 1816 Rossini skom
ponował Otella , dzieło przełomowe 
w historii opery. Otóż było ono jed
nym z pierwszych, które kończyło 
się tragicznie - tak jak u Szekspira, 
Otello mordował Desdemonę. Co 
prawda sztyletem, mord przy pomocy 
rąk uznano za mało estetyczny. Ale 
przyzwyczajonej do happy end'ów 
publiczności to się nie podobało. 
Rossini uległ i przerobił finał, każąc 
Otellu dać się przekonać o niewin
ności żony. Zresztą nie takie rzeczy 
wyczyniano z Szekspirem. W wieku 
XVIII prezentując jego dzieła przed
stawiano raczej wariacje na ich te
maty. Oryginalne teksty uznano za 
zbyt brutalne i nadto przesycone 
rubasznym humorem. Stąd przerób
ki i zachowywanie przy życiu boha
terów, którzy, zgodnie z konwencją 
teatralną tamtej epoki , dożywali do 
finału, wybaczali sobie winy i godze
ni byli przez mądrych, oświeconych 
władców. Jednak w latach 40-tych 
XIX wieku , po licznych rewolucjach 
i wojnach jakie przetoczyły się przez 
Europę , mord i krew na scenie były 
jak najbardziej w cenie. Publiczność 
chciała, by w finale po jej mieszczań
skim grzbiecie przeszedł dreszczyk 
emocji na widok okrwawionego ciała 



•. 
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przebitego sztyletem. Pod tym wzglę
dem Makbet zaspokajał owe potrze
by już od pierwszego aktu . Piave 
zachował te fragmenty, które znane 
były widzom, bo były one numerami 
popisowymi aktorów dramatycznych 

" - monolog Makbeta ze sztyletem 
czy scenę somnambuliczną Lady. 
Nie zabrakło też w partii tytułowego 
bohatera szekspirowskiej sentencji 
„Co warte jest życie? To opowieść 
biednego idioty! " Prawdę mówiąc 

dla większości Włochów w tamtym 
okresie kontakt z operą Verdiego był 
jedyną formą obcowania z dziełem 
Szekspira. XIX-wieczny teatr włoski 
to teatr operowy, który skutecznie 
wyparł z budynków teatralnych dra
mat mówiony. 

Makbet po raz pierwszy, 
Makbet po raz drugi 

Dzieło na premierze 14 marca 
1847 we Florencji odniosło sukces. 
Dla Verdiego opera ta miała specjal
ne znaczenie, skoro zadedykował 

ją bardzo ważnemu dla siebie czło
wiekowi. Był nim Antonio Barezzi 
- protektor, sponsor, przyjaciel i oj-
ciec nieżyjącej już wtedy pierwszej 
żony Verdiego. Ale nie był z dzieła do 
końca zadowolony. Powrócił do nie
go osiemnaście lat później i wystawił 
w Paryżu. Przerobił je: dodał m.in. 
duet Makbeta i Lady w finale III 
aktu , zmienił zakończenie opery, do
pisał scenę baletową (we Francji nie 
wyobrażano sobie, by w operze mo
gło nie być sceny baletowej). Zmienił 
też chór szkockich uchodźców, który 
w wersji florenckiej bardzo przypomi
nał słynny chór niewolników żydow
skich z Nabucca . Skomponował arię 
Lady Makbet na początku II aktu , 
tym samym czyniąc z żony Mak
beta główną bohaterkę (w żadnej 
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innej operze Verdiego bohaterka nie 
śpiewa aż czterech numerów solo
wych, a z bohaterów - zaledwie je
den - Otello) . Mimo to, podobnie jak 
o większości oper młodego Verdiego, 
teatry szybko zapomniały o Mak
becie. Przyćmiły go sławą Traviata, 
Rigoletto, Trubadur, Bal maskowy, 
Aida , dzieła Wagnera, a później we
rystów - Pucciniego, Mascagniego, 
Leoncavalla, Giordana. Jednak jego 
walory dramaturgiczne i muzyczne 
sprawiały, że dziś wystawiany jest 
nad wyraz chętnie . 

Na pożegnanie - Szekspir 
Szekspir nęcił Verdiego. Zawsze, 

gdy brakowało pomysłu na nowy te
mat opery, myśli Verdiego zaczynały 
krążyć wokół Króla Leara . Nawet 
zaczął coś pisać, ale ostatecznie 
dzieło nie powstało. W roku 1871, 
po sukcesie Aidy, Verdi zaskoczył 

wszystkich oświadczeniem , że to 
jego ostania opera i kończy karierę 
kompozytorską. Wytrzymał siedem
naście lat. Dał się skusić dopiero, gdy 
podsunięto mu szkic libretta, zatytu
łowany Otello. Sędziwy mistrz z pa
sją stworzył pełną młodzieńczego 
wigoru partyturę. Miało to być jego 
kolejne ostatnie dzieło. Ale kilka lat 
później znów dał się porwać Szekspi
rowi. Jego naprawdę ostatnim dzie
łem scenicznym stał się wystawiony 
w 1893 Falstaff wysnuty z Wesołych 
kumoszek z Windsoru , jeszcze bar
dziej młodzieńczy i odważny niż 

Otello. Tak bardzo, że do dziś nie 
zdobył serc szerokiej publiczności. 

I to był już faktycznie koniec karie
ry Verdiego. I koniec rozwoju formy 
włoskiej opery, któremu patronował 
angielski dramaturg. • 
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Moja poprzednia inscenizacja 
tej opery wiele lat temu w Teatrze 
Wielkim w Warszawie rozpoczynała 
się od desantu wiedźm. Czterdzie
ści sześć chórzystek zawieszonych 
w szelkach spadochronowych pięt-

„ naście metrów nad sceną czekało, 

aż przejdzie przez nią powoli po 
otwarciu kurtyny ogromny rycerz. 
Kilkanaście taktów przed swoim 
śpiewaniem zjeżdżały na znak inspi
cjenta całą chmarą wśród błyskawic. 
Ten desant robił niesamowite wraże
nie na widzach, którzy spodziewali 
się dalszych emocji w myśl reguły 
mistrza Hitchcocka. I rzeczywiście 
jeździły wszystkie zapadnie, dymi
ły dmuchawy, podczas dworskiego 
przyjęcia grano w szachy dwumetro-
wymi figurami z kamienia i powiewa
no w co drugiej scenie kilkoma hek
tarami chorągwi . O wykonawczyni 
partii Lady ówczesny papież krytyki 
muzycznej Jerzy Waldorff napisał 
„Toż to istna armata spod Verdun!" 
Sugestywnie wykonywał swoje zada
nia Jerzy Artysz jako Makbet, ale ja 
miałem poczucie klęski , bo to co naj
ważniejsze w tej operze nie zostało 
zrealizowane. Los jednak okazał się 
łaskawy dla mojej sztuki reżyserskiej 
i po latach pompatycznych insceni
zacji na największej scenie świata 
pozwolił mi skupić się na istocie 
operowego gatunku, czyli śpiewają
cych aktorach. Mają oni przed sobą 
za każdym razem karkołomne za
danie wykreowania wiarygodnych 
dramatycznych postaci przy pomocy, 
jeśli można użyć takiego słowa , wy
jątkowo sztucznej konwencji, jaką 
jest operowy śpiew. Musimy wspól
nie z nimi wykonać żmudną pra
cę budowania tych postaci takt po 
takcie, krok po kroku - aż uda nam 
się dotrzeć do prawdziwych emocji 

po obu stronach rampy. To nie zna
czy, że zaniedbujemy efekty insce
nizacyjne, ale w naszym skromnym 
budżetowo teatrze są one w sposób 
naturalny ograniczone. To harmo
nizuje z przekonaniami, że teatr to 
przede wszystkim żywy człowiek, 

prezentujący tu i teraz swoje uczu
cia, wirtuozerię i piękno. Dopiero 
tu , w Operze Bałtyckiej, te przeko
nania zacząłem wcielać w życie bez 
dotychczasowych kompromisów. We 
wszystkich teatrach do tej pory mu
siałem się liczyć ze zdaniem kogoś , 
kto tych przekonań nie podzielał 
w pełni. Czy dyrektor, czy dyrygent, 
czy jakaś napompowana przez sno
bów „gwiazda" - wciąż ktoś zmuszał 
mnie do odstąpienia w jakiejś decyzji 
od tego, co uważałem za słuszne. To 
spotyka większość moich koleżanek 
i kolegów usiłujących wyrażać się 
poprzez teatr. Dlatego w naszej Bał
tyckiej przestrzegamy bardzo staran
nie zasady nie wtrącania się w budo
wanie spektaklu przez zaproszonych 
do współpracy realizatorów. Dlatego 
też, kiedy my je tutaj realizujemy, 
nie pytamy się nikogo o zdanie. Od
dajemy się pod sąd, nawet najsurow
szy, widzów każdego spektaklu, ale 
tworzymy je suwerennie. To stało się 
możliwe przede wszystkim dzięki 
bezprecedensowej współpracy całej 
ekipy realizacyjnej . Moje porozu
mienie w sprawach muzyki i teatru 
z Jose Marią Florenciem nie ma 
odpowiednika w skali krajowej nie 
tylko dzisiaj, ale w ciągu trzydzie
stu lat mojej pracy we wszystkich 
teatrach Polski. Nasza wybitna sce
nografka, Hania Szymczak, wyrasta 
obecnie na jedną z pierwszych arty
stek w tym zawodzie. Brak mi słów 
na wyrażenie, ile im zawdzięczam . 
Nie byłoby tego, gdyby nie idealna 
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harmonia w rozumieniu przez nas 
świata wartości , wbrew falom mód 
i tendencji . Nie tylko myślimy po
dobnie o tym, co powinno stanowić 
osnowę kreacji wokalno-aktorskich, 
ale też identycznie odczuwamy, co 
nie powinno. 

Najważniejszą sprawą w realiza
cji Makbeta jest według mnie wykre
owanie wszystkich relacji, jakie Szek
spir, a za nim Verdi, zaprogramowali 
w swoich genialnych dziełach pomię
dzy Makbetem i jego żoną. W tych 
zawiłych wzajemnych zależnościach 
kryją się odpowiedzi na nurtujące 
nas pytania o motywacje kolejnych 
zbrodni i dążenie na oślep do zdo
bycia władzy. Jest to oczywiście tyl
ko jedna z możliwych interpretacji 
i wielu nie zgodzi się ze mną, że żą

dza władzy jest wypadkową nieroz
wiązywalnych problemów alkowy, że 
nazwę to skrótowo. A jednak stan 
męskiej frustracji , kompleksy i idąca 
za nimi podejrzliwość prowadząca 

do manii kontrolowania otoczenia, 
rodzą się często w konfrontacji z wy
maganiami kobiecego ciała . A Lady 
jest bardzo wymagająca . Dysponuje 
energią i temperamentem na wielkie 
zadania i dynamiczne życie . W oko
wach małżeńskiego uzależnienia 

mogłaby ewentualnie wyładować ten 
nadmiar energii rodząc i wychowu
jąc dzieci. Ale natura odmówiła jej 
tej szansy. Bezpłodność jako źródło 
niebezpiecznych zawirowań mental
ności przeradza się często w pasję 
religijną i tą drogą pozwala kobiecie 
odnaleźć sens życia . Ale Lady nie 
ma żadnego kontaktu z Bogiem, czy 
nawet najogólniej pojętym światem 
metafizyki. Makbet jest idealnym 
towarzyszem w tej egzystencjalnej 
samotności. Mimo swoich resztek 
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moralności, jakie być może wyniósł 
z dzieciństwa , jest uległy wobec cy
nicznej oferty światopoglądowej, 

jaką serwuje żona. Jest uległy wobec 
wszelkich okoliczności , jakie serwu
je los . Jego bral< charakteru i własne
go zdania idzie w parze z agresywno
ścią i temperamentem wojownika. 

Nie musimy dalej rozwijać tej 
analizy, bo wnioski nasuwają się 

zbyt łatwo. Musimy przecież pamię
tać przy całej prawdziwości psycho
logicznej postaci , że dramaty Szek
spira to świat wielkiej poezji , gdzie 
metafora i moralitet bardziej decy
dują o kształcie opisanego świata 

niż prawdopodobieństwo ludzkich 
zachowań. Te relacje małżeńskie 

powinny być raczej traktowane jako 
poetyckie figury doprowadzone do 
ekstremalnych napięć. 

Drugą decydującą o wartości 

teatralnej tego utworu jest wiara 
w sprawiedliwość dziejową, że użyję 

demagogicznego określenia chorą

żych postępu. Tyrania musi zostać 
ukarana, a ład społeczny zawsze za
tryumfuje nad wojnami i chaosem. 
To przesłanie Makbeta skłoniło nas 
do wpisania tej premiery w krąg 

przedsięwzięć artystycznych festiwa
lu „Solidarity of Arts". Szekspirow
ska opowieść o przekleństwie władzy 
nakłania do refleksji o losach naszej 
Ojczyzny. Muzyka Verdiego nadaje 
tej opowieści rangę uniwersalnego 
mitu. Współczesny teatr operowy 
uparcie podejmuje poważne próby 
przełożenia tych mitów na naszą dzi
siejszą rzeczywistość. Zdajemy sobie 
sprawę z ryzyka porównywania starej 
szkockiej legendy z naszą najnowszą 
historią, ale wierzymy, że teatr jest 
miejscem wstrząsu i oczyszczenia, 



a więc ma mówić o sprawach, które 
nas bolą i są składnikiem aktualnych 

~. emocji . Zło, jakie rodzi się w sercach 
pełnych pychy i żądzy władzy, musi 
być wciąż na nowo nazywane po 
imieniu dla naszego wspólnego psy-

, chicznego zdrowia. Bolą i wywołują 
gniew bratobójcze walki pomiędzy 
tymi , którzy niegdyś rozpoczyna
li ramię w ramię bój o lepsze jutro. 
Dlatego w naszym Makbecie odwo
łujemy się do chwil, kiedy większość 
z nas była dumna z przynależności 
do narodu , który był tak podziwiany 
za rozpoczęcie wielkiej przemiany 
dziejów, a potem tak piętnowany 
z powodu niekończących się we
wnętrznych swarów. 

Postaramy się więc przekonać 
naszą publiczność, że toksyczna 
namiętność do rządzenia bliźnimi 
jest jedną z najniebezpieczniejszych 
cech, w jakie zostaliśmy wyposaże
ni. Jej pobudzanie i eskalacja w umy
słach naszych partnerów życiowych 
jest śmiertelnym grzechem, a kult 
wielkich władców i mętnych bohate-
rów historii , którzy zamiast budować 
rujnowali i szerzyli wzajemną nie
nawiść , jest kultem chorym. Nasze 
serca są po stronie takich jak Banko 
i Makduf. Stają się zwykle ofiarami 
historii razem ze swoimi najbliższy
mi, ale to dzięki nim historia wy
chodzi od czasu do czasu na prostą 
z zakrętów szaleństwa i głupoty, ku 
którym kierują świat zakompleksio
ne jednostki wiedzione żądzą odwe
tu za swoje jałowe życie osobiste. • 
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1980 sierpień/wrzesień - strajk w Stoczni Gdańskiej; w stoczni, obok 

członków Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, delegaci in
nych strajkujących zakładów, środowisk katolickich i KOR-u, m.in . 
Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Bogdan Lis, Andrzej Gwiaz
da, Bronisław Geremek; powołanie Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego; ksiądz Jankowski odprawia mszę przed bramą Stoczni, 
zawieszenie tablicy z 21 postulatami; podpisanie przez przedstawi
cieli strajkujących i PZPR Porozumień Sierpniowych; wśród strajku
jących popularność zdobywa pieśń Jacka Kaczmarskiego „Mury" 

1980 wrzesień - zgodnie z Porozumieniami powołanie Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „ Solidarność"; student 
PWSSP w Gdańsku , Jerzy Janiszewski, projektuje logo ruchu 

1981 wrzesień/październik - podczas I zjazdu Związku na jego prze
wodniczącego zostaje wybrany Lech Wałęsa; z czasem Związek 
liczy sobie blisko 10. milionów członków 

1981 grudzień - stan wojenny; zdelegalizowanie „ Solidarności" ; dzia
łalność w konspiracji; represje wobec członków Związku 

1983 dalsze represje i internowania; pobicie i śmierć Grzegorza Prze
myka, rok później - księdza Jerzego Popiełuszki 

1983 grudzień - pokojowa Nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy 

1986 Lech Wałęsa powołuje pierwszą od zniesienia stanu wojennego 
jawną strukturę „ Solidarności" - Tymczasową Radę NSZZ „So
lidarność"; uwidacznia się podział na skupionych wokół Wałęsy 
działaczy gotowych na ugody z władzami i zwolenników antyko
munistycznej rewolucji 

1988 obrady Okrągłego Stołu , przy którym zasiedli przedstawiciele 
władzy i opozycji; pogłębienie rozłamu pomiędzy dwiema frakcja
mi w Związku 

1989 zaczyna wychodzić „Gazeta Wyborcza" z dewizą Nie ma wolno
ści bez „ Solidarności " ; zwycięstwo „Solidarności" w wyborach do 
Sejmu i Senatu; długoletni doradca „ Solidarności" , Tadeusz Ma
zowiecki, zostaje pierwszym powojennym niekomunistycznym 
premierem; zmiany w Konstytucji doprowadzają do narodzin III 
Rzeczpospolitej 

1990 początek wojny na górze mającej na celu odsunięcie liberałów od 
władzy; Lech Wałęsa: wojna jest potrzebna, bo nikt z nas, ja też 
nie, nie ma gotowych rozwiązań . jeżeli spokój jest u góry, to na 
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dole jest wojna. Dlatego zachęcam państwa do wojowania; Wa
łęsę wspierają bracia Kaczyńscy, zakładając Porozumienie Cen
trum; rezygnacja Władysława Frasyniuka z ubiegania się o funkcję 
przewodniczącego Związku z powodu odgórnie reżyserowanego 
zjazdu; odebranie przez Komisję Krajową Związku „Gazecie 
Wyborczej " prawa do posługiwania się logiem „ Solidarności"; 

rozłam w Komitetach Obywatelskich: Tadeusz Mazowiecki rezy
gnuje z funkcji premiera, po porażce w wyborach prezydenckich, 
w których wystartował przeciwko Wałęsie ; Lech Wałęsa wybrany 
prezydentem RP; Jarosław Kaczyński nominowany na urząd szefa 
Kancelarii Prezydenta, a jego brat Lech na szefa Biura Bezpie
czeństwa 

1991 Komisja Krajowa wchodzi w spór zbiorowy z rządem ; niska fre
kwencja w pierwszych wolnych wyborach parlamentarnych; miej 
sce premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego zajmuje Jan Olszewski 

1992 organizowany przez „ Solidarność" strajk przeciwko podnoszeniu 
cen energii przez rząd ; minister spraw wewnętrznych , Antoni Ma
cierewicz, ogłasza listę agentów tajnych służb Polski Ludowej bę
dących wówczas „u władzy" - na liście m.in. Lech Wałęsa i Wiesław 
Chrzanowski (partyjny szef Macierewicza) ; wygwizdanie Wałęsy 
na Zjeździe Delegatów Związku ; odwołanie rządu Olszewskiego 

1993 organizowanie przez „Solidarność" strajków, spór zbiorowy z rzą
dem; zgłoszenie wotum nieufności wobec rządu Suchockiej przez 
posłów Klubu Parlamentarnego „ Solidarność"; prezydent nie 
przyjmuje dymisji rządu i rozwiązuje parlament 

1994 akcje protestacyjne na terenie całego kraju organizowane przez 
NSZZ; w wyborach samorządowych partie prawicowe otrzymują 
ok. 25 % głosów 

1995 ciąg dalszy akcji protestacyjnych; w wyborach prezydenckich, po
mimo wsparcia Komisji Krajowej NSZZ, Lech Wałęsa przegrywa 
z wywodzącym się z lewicy Aleksandrem Kwaśniewskim 

1996 „ Solidarność" i partie prawicowe tworzą Akcję Wyborcza „Soli
darność" (AWS} , z Marianem Krzaklewskim jako przewodniczą
cym, wspieraną przez Radio Maryja; bankructwo Stoczni Gdań
skiej 

1997 AWS przedstawia w Sejmie projekt nowej Konstytucji, przyjętej 
po ogólnonarodowym referendum; zwycięstwo AWS w wyborach 
parlamentarnych 
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2000 Marian Krzaklewski przegrywa w wyborach prezydenckich z Alek
sandrem Kwaśniewskim 

2001 Sojusz Lewicy Demokratycznej wygrywa wybory parlamentarne, 
Leszek Miller premierem 

2005 zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentar
nych; na czele rządu - Jarosław Kaczyński; wkrótce prezydentem 
zostaje Lech Kaczyński 

2006 My jesteśmy tu gdzie w tedy, oni tam, gdzie stało ZOMO - mówi 
o swych przeciwnikach Jarosław Kaczyński podczas wiecu popar
cia dla swojej partii i rządu , zorganizowanego na terenie Stoczni 
Gdańskiej 

2007 zwycięstwo wyborcze Platformy Obywatelskiej ; Instytut Pamięci 
Narodowej wydaje książkę o Wałęsie, jej teza - Wałęsa był agen
tem Służb Bezpieczeństwa o pseudonimie „Bolek" 

201 O po katastrofie pod Smoleńskiem, gdzie zginął Lech Kaczyński , 
Wałęsa mówi: ja już mu wybaczyłem, on nie zdążył mi wyba
czyć - było to nawiązanie do wytoczonego Kaczyńskiemu przez 
Wałęsę procesu, za nazwanie go agentem SB - po śmierci Kaczyń
skiego Wałęsa wycofał pozew; umiera kapelan „ Solidarności" ks. 
Jankowski; w pogrzebie biorą udział m.in. Marian Krzaklewski , 
Janusz Śniadek, Andrzej Lepper, Katarzyna i Aleksander Hall • 
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Jose Maria Florencio 
kierownictwo muzyczne 

Zastępca dyrektora Opery Bał

tyckiej ds. artystycznych. Pochodzi 
z Brazylii, naturalizowany w Polsce, 
gdzie mieszka od 25 lat. Odebrał 

gruntowną edukację muzyczną, któ
ra obejmowała naukę gry na wszyst
kich instrumentach orkiestry, forte
pianie i gitarze klasycznej . W wieku 
19 lat był już solistą - altowioli
stą oraz koncertmistrzem altówek 
w jednej z najważniejszych orkiestr 
swego kraju ojczystego. Równole
gle rozwijał umiejętności sportowe, 
a także umiejętności z zakresu tańca 
klasycznego. Solidne podstawy oraz 
znaczące doświadczenie ukorono
wane zostały studiami dyrygenckimi 
na takich uczelniach jak Universi
dade de Minas Gerais (Brazylia), 
Juilliard School of Music (USA), 
Musikhochschule w Wiedniu (Au
stria) i Akademia Muzyczna w War
szawie, którą ukończył z wyróżnie
niem w klasie prof. Henryka Czyża. 
Jako dyrygent debiutował mając 21 
lat. Po przyjeździe do Polski (1985) 
rozpoczął aktywną karierę dyry
gencką, prowadząc gościnnie wiele 
koncertów symfonicznych i kame
ralnych, przedstawień operowych 
i baletowych w niemal wszystkich 
ośrodkach muzycznych kraju oraz 
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w wielu krajach Europy, obu Ame
ryk i Azji, a także dokonując nagrań. 
Jego występy spotykały się zarówno 
z ogromnym aplauzem publiczności, 
jak i uznaniem krytyki, która w wie
lu krajach nie wahała się go określić 
jednym z najlepszych dyrygentów 
swojego pokolenia. Sprawował funk
cje stałego dyrygenta, jak również 
dyrektora kilku najważniejszych 

instytucji muzycznych w wielu mia
stach kraju, takich jak: Teatr Wielki 
w Łodzi, Państwowa Opera we Wro
cławiu, Orkiestra i Chór Polskiego 
Radia i Telewizji, Teatr Wielki - Ope
ra Narodowa w Warszawie, Teatr 
Wielki w Poznaniu czy Filharmonia 
Poznańska. Przez ostatnie lata go
dził swoje obowiązki w Operze Bał
tyckiej ze stałą współpracą z Teatro 
Municipal de Sao Paulo i z Orkiestrą 
Capella Bydgostiensis. Od niemalże 
25 lat jest stałym gościem Filharmo
nii Narodowej, Narodowej Orkiestry 
Polskiego Radia w Katowicach, Or
kiestry Sinfonia Varsovia i wszyst
kich innych ważnych instytucji 
muzycznych kraju, a także licznych 
międzynarodowych festiwali w Pol
sce, w całej Europie, Azji, obu Ame
rykach, krajach Bliskiego Wschodu. 
Spośród ważnych zaproszeń warto 
podkreślić pobyt Maestra w Konser
watorium Moskiewskim, gdzie jako 
pierwszy dyrygent zaproszony z Pol
ski w 160-letniej historii Konserwa
torium poprowadził kursy mistrzow
skie dyrygentury i uroczysty koncert 
muzyki polsko-brazylijskiej. Dzięki 

temu figuruje na liście tak wybitnych 
zaproszonych artystów jak Sir Georg 
Solti i Mścisław Rostropowicz. 

Spektakle Maestra nagradzane 
były praktycznie wszędzie, gdzie 
je poprowadził. Jest dwukrotnym 
laureatem nagrody Złota Łódka za 

najlepsze spektakle w Łodzi (Ernani 
Verdiego i Cavalleria rusticana Ma
scagniego), nagrody krytyków mu
zycznych Siio Paulo dla najlepszego 
dyrygenta sezonu 1992 roku, nagro
dy dla najlepszej sceny muzycznej 
swojego kraju dla Sao Paulo w roku 
2006 oraz laureatem prestiżowej 

nagrody Sereia de Ouro '97 Brazy
lijskiej Telewizji GLOBO dla oso
bowości świata kultury. Doceniany 
taicie za swoje dokonania w Operze 
Bałtyckiej - Ariadna na Naxos pod 
jego dyrekcją uznana została przez 
Prezydenta Miasta Gdańska za naj
lepszy spektakl roku 2009, podob
nie jak nagrodzony rok wcześniej 

na Konkursie i Festiwalu Mezzo TV 
w Szeged Gwałt na Lukrecji Britte
na - spektakl transmitowany był wi
dzom całej Europy. W dokonaniach 
artystycznych Maestra znajduje się 

również wiele prawykonań utworów 
współczesnych, m.in . prapremiery 
oper: Electra Mikisa Theodorakisa 
i Olga brazylijskiego kompozytora 
Jorge Antunes'a, kantaty Holocaust 
Marty Ptaszyńskiej oraz prawyko
nania utworów napisanych przez 
kompozytorów z wielu krajów świa
ta (Polska, Francja, Izrael, Brazylia) 
dedykowanych jemu osobiście . Ma
estro dokonał także licznych pierw
szych nagrań płytowych. Ostatnia 
płyta z muzyką francuskich kompo
zytorów Henri Tomasi'ego i Jacques 
Bondon'a, została oceniona pięcio
ma diapazonami, czyli najwyższą 

ocena fonograficzną we Francji. 
W Operze Bałtyckiej pod jego batu
tą usłyszeć można takie dzieła jak 
Madama Butterfly, Don Giovanni, 
Rigoletto, Wesele Figara, Eugeniusz 
Oniegin, Ariadna na Naxos , Czaro
dziejski flet. • 
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Marek Weiss 
inscenizacja i reżyseria 

Ukończył polonistykę na Uniwer
sytecie Warszawskim (1974) i reżyse
rię w warszawskiej PWST (1980). De
biutował realizacją dramatu Szekspira 
Troilus i Kressyda w Teatrze Narodo
wym. Jako dyrektor Teatru Muzycz
nego w Stupsku (1978-81) z grupą 
młodych aktorów zrealizował kilka 
inscenizacji dramatów Szekspira. Sty
pendium British Institute w Warsza
wie umożliwiło mu podjęcie studiów 
szekspirowskich w Wielkiej Brytanii. 
Ich efektem była realizacja Hamleta 
nagrodzona na festiwalu w Toruniu. 
W rezultacie został zaangażowany 
jako reżyser etatowy do Teatru Naro
dowego w Warszawie, gdzie wyreżyse

rował Czekając na Godota Becketta. 
W 1981 zrealizował w Operze we Wro
cławiu prapremierę opery Rudzińskie
go Manekiny, która prezentowana 
była na Festiwalu w Rennes oraz na 
Festiwalu Narodów w Sofii. W latach 
1982-88 i 1992-95 był głównym reży
serem Teatru Wielkiego w Warszawie. 
Zrealizował na tej scenie kilkanaście 
oper. Znalazły się wśród nich: Bo
rys Godunow Musorgskiego, Fidelio 
Beethovena, Wozzeck Berga, Łucja 

z Lammermoor Donizettiego, Strasz
ny dwór Moniuszki, Turandot Pucci
niego, Manekiny Rudzińskiego, Aida, 
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Macbeth, Iraviatę i Nabucco Verdie
go, Mistrz i Małgorzata Kunada, Bra
my raju Bruzdowicz, Dama pikowa 
Czajkowskiego, Salome Straussa, Raj 
utracony Pendereckiego i Faust Gou
noda. Od 1989 przez dwa sezony pełnił 

" funkcję dyrektora artystycznego Teatru 
Północnego w Warszawie. W 1991 po
wrócił do opery i zrealizował dwie in
scenizacje w Teatrze Wielkim w Łodzi: 
Diabły z Loudun Pendereckiego i Don 
Giovanniego Mozarta. Tę operę insce
nizował także pod koniec 1998 roku 
w Operze Narodowej w Warszawie 
z Jackiem Kaspszykiem. Wiele z jego 
spektakli było prezentowanych w Pa
ryżu, Londynie, Berlinie, Monachium, 
Wiedniu, Moskwie, Brukseli, Hadze, 
Luksemburgu, Atenach, Pekinie, To-
kio, Jerozolimie i w ponad trzydziestu 
innych miastach Europy i Azji. Za 
granicą zrealizował jako reżyser Iru
badura Verdiego w Sofii, Mahagonny 
Brechta/ Weilla w Tel Avivie, Nabucco 
Verdiego w Istambule, Króla Roge
ra Szymanowskiego i Straszny dwór 
Moniuszki w USA, Iraviatę Verdiego 
i Łucję z Lammermoor Donizettiego 
w Korei Południowej, Aidę w Belgii 
i Holandii oraz Eugeniusza Oniegina 
w Finlandii. Wielokrotnie realizował 
spektakle na festiwalach w Atenach, 
Vichy, Jerozolimie, Xanten, Carcas
sonne i Pafos. W latach 1995-2001 
był dyrektorem artystycznym Teatru 
Wielkiego w Poznaniu. Z zespołem 
tego teatru przygotował realizacje 
oper: Nabucco, Iraviaty i Trubadu
ra Verdiego, światową prapremierę 
Elektry Theodoral<isa (Luksemburg, 
1995) , Toskę i Madamę Butterfly Puc
ciniego, Wesele Figara i Czarodziejski 
flet Mozarta, Cyrulika sewilskiego 
Rossiniego, Salome Straussa, Dia
bły z Loudun Pendereckiego, Car
men Bizeta oraz Borysa Godunowa 

Musorgskiego. Polska prapremiera 
Galiny Landowskiego, zrealizowana 
w 1999, została zaproszona jalm pre
zentacja polsl<iego teatru na Swiatową 
Wystawę EXPO 2000 w Hanowerze. 
W maju 2001 w Teatrze Wiell<im w Po
znaniu przygotował nowatorską pre
mierę Aidy Verdiego, która zalmńczyła 
sześcioletni okres współpracy z tym 
teatrem. W październiku tego samego 
roku jego produkcja Wolnego strzelca 
Webera otworzyła nowo odbudowaną 
scenę Opery Wrocławskiej. Z jej ze
społem zrealizował taicie widowiska 
w Hali Ludowej, takie jak: Nabucco, 
Skrzypek na dachu i Aida oraz ope
rę Rudzińskiego Antygona i Kolonię 
karną Bruzdowicz według Kafki. 
Najważniejszą pozycją we współpracy 
z Operą Wrocławską była inscenizacja 
Czarodziejskiego fletu Mozarta zapre
zentowana z okazji 250 rocznicy jego 
urodzin i Wesele Figara w koprodukcji 
z Operą Bałtycką. We wrześniu 2004 
roku został mianowany zastępcą dy
rektora artystycznego Opery Narodo
wej . Jednak rok później , po odwołaniu 
dyrektora Kaspszyka, zrezygnował ze 
swojej funkcji. W Teatrze Narodowym 
zrealizował dla festiwalu Warszawska 
Jesień prapremierę opery Zygmunta 
Krauzego Iwona, księżniczka Burgun
da. W 2007 przeniósł tę realizację do 
Opery Narodowej . Od 2006 jest eta
towym reżyserem Warszawskiej Opery 
Kameralnej , gdzie zaprezentował Wol
nego strzelca Webera, Juliusza Cezara 
Haendla. W 2008 jako Marek Weiss 
wydał powieść Boskie życie. Odtąd 
używa tylko tego nazwiska również 
jako reżyser. Od 2008 jest dyrektorem 
naczelnym i artystycznym Opery Bał
tyckiej, w której wcześniej reżyserował 
Madamę Butterfly Pucciniego, Fausta 
Gounoda i Rigoletto Verdiego. Wraz 
z dyrygentem Jose Maria Florencio 
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i choreografem Izadorą Weiss prze
budował tę instytucję, zamieniając ją 

w nowoczesny teatr z zespołem opero
wym dobieranym do każdej premiery 
z castingów i młodym , dynamicznym 
baletem, który przekształcił w Bałtyc
ki Teatr Tańca . Pierwszymi jego reali
zacjami stawiającymi na jakość mu
zyczną i teatralne nowatorstwo były 
Don Giovanni i Wesele Figara Mo
zarta, a następnie Eugeniusz Oniegin 
Czajkowsl<iego i Ariadna na Naxos 
Straussa, wystawiona dla Festiwalu 
Mezzo TV w Szeged. 

Najnowszymi produkcjami jego 
autorstwa są Czarodziejski flet, 
wieńczący tryptyk arcydzieł Mozarta 
dla Opery Bałtycl<iej oraz Żywot roz
pustnika Strawińsl<iego w Operze 
Kameralnej w Warszawie. • 

Hanna Szymczak 
scenografia 

Z wykształcenia architekt, pochodzi 
z rodziny o głębokich teatralnych tra
dycjach U est stryjeczną wnuczką słyn
nego tancerza Leona Wójcikowskiego) . 
Autorka scenografii do l<ilkudziesięciu 
spektakli teatralnych, w tym wielu po
zycji klasyki polskiej i obcej - m.in. 
Wyzwolenia, Dziadów, Balladyny czy 
Tartuff a, jak i dramaturgii XX. wieku 
i współczesnej - Iwony, księżniczki 
Burgunda, Pokojówek, Wielebnych, 
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Hundebaru, Brzydala , przedstawień 
muzycznych i baletowych (Farne, Pip
pi w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, 
Prophetie w Kieleckim Teatrze Tań
ca). Za kostiumy i scenografię do Cy
rografu, zrealizowanego w l<ielecl<im 
Teatrze im. Żeromsl<iego, otrzymała 
nagrodę Nadzwyczajnego Andersena 
na Krakowskim Festiwalu Widowisk 
dla Dzieci. Trójmiejskiej publiczności 
znana jest jako autorka scenografii do 
Koleżanek zrealizowanych na scenie 
Teatru Wybrzeże . W Operze Bałtyc
kiej stworzyła scenografię do Mozarta 
i Salieriego, Edith , Ariadny na Naxos 
(Nagroda Prezydenta Gdańska dla 
spektal<lu roku 2009) , Czarodziejskie
go fletu, Outu oraz kostiumy do bale
tów Kilka krótkich sekwencji Jacka 
Przybyłowicza (Men 's dance) i Romeo 
i Julia Izadory Weiss. • 

Dariusz Tabisz 
przygotowanie Chóru 

Absolwent Akademii Muzycz
nej w Poznaniu w !<lasie dyrygentury 
symfonicznej Jerzego Salwarowskiego 
oraz dyrygentury operowej Antoniego 
Grefa. W roku 2004 uzyskał dyplom 
w Królewsl<im Konserwatorium Mu
zycznym w Brukseli w klasie dyrygen
tury Silveera Van den Broecka. Na
ukę w Konserwatorium kontynuował 
do roku 2006 (studia podyplomowe 
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w zakresie dyrygentury symfonicznej 
i operowej oraz fugi). Stypendysta 
Rządu Flamandzkiego. Laureat Na
grody Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr oraz Nagrody Wspólnoty 
Flamandzkiej Patrimonium. W la-

~ tach 1997 - 2002 był dyrygentem 
i managerem założonej przez siebie 
młodzieżowej orkiestry „Kamerata 
Nowego Wieku" w Poznaniu, z którą 
współpracował m.in. z: Gustawem 
Holoubkiem, Jadwigą Kotnowską, 

Jadwigą Kaliszewską, Guy Deplus, 
a także z Chórem Akademickim Uni
wersytetu w Poznaniu oraz zespołem 
wokalnym Nova Gaudia. Z orkiestrą 
dokonał wielu nagrań radiowych i te
lewizyjnych, prawykonań m.in. Augu
styna Blocha i Darii Kwiatkowskiej. 
Współpracował m.in. z Flamandzką 
Orkiestrą Radiową i Brussels Cham
ber Orchestra, młodzieżową orkiestrą 

~ kameralną YUE. W 2006 współpraco
wał z Chórem im. Moniuszki w Po
znaniu. Spośród swych mistrzów dy
rygentury artysta ceni szczególnie Jose 
Marię Florencia, którego uczniem był 
w latach 2000 - 2002 oraz Valerego 
Gergieva, przy którego próbach z Lon-
don Symphony Orchestra, Rotterdams 
Philharmonisch Orkestr oraz orkiestrą 
Teatru Maryjskiego, asystował w la
tach 2005 - 2007 . Od 2008 jest kie
rownikiem Chóru Opery Bałtyckiej. • 

Vittorio Vitelli 
baryton/Makbet 

Włoski baryton, laureat głównej na
grody w konkursie Placido Domingo 
Operalia . Dzięki temu zwycięstwu 
rozpoczął międzynarodową karierę . 

Po debiucie w partii Enrica w Łucji 
z Lammermooru w 1995 roku wy
stępował na takich scenach, jak La 
Fenice w Wenecji , Teatro Comunale 
w Bolonii, Teatro Comunale we Flo
rencji , Teatro San Carlo w Neapolu , 
Teatro Massimo w Palermo, Deut
sche Oper w Berlinie, Opera Nicej
ska, Teatro del Liceu w Barcelonie, 
Teatra Real w Madrycie, Opera w Wa
szyngtonie. W 2006 debiutował w La 
Scali, wykonując partię Amonasra 
w Aidzie pod batutą Riccardo Chail
ly'ego. Od roku 2008 bierze udział w 
licznych realizacjach zagranicznych, 
m.in. Otella we Wrocławiu , Makbeta 
w Pizie, Aidy na Festiwalu w Bregen
cji, Manon Lescaut w Lipsku, Tru
badura w Liceu w Barcelonie, Attyli 
w Marsylii , Makbeta w Valladolid. 
W repertuarze posiada partie w dzie
łach werystycznych, jednak najbar
dziej słynie z ról verdiowskich: Rigo
letta, Simona Boccanegry, Makbeta, 
Renata w Balu maskowym , di Luny 
w Trubadurze, Posy w Don Calosie, 
Jagona w Otellu , Carlosa w Mocy 
przeznaczenia , Amonasra w Aidzie. 
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Współpracował z wybitnymi dyry
gentami oraz reżyserami (Claudio 
Abbado, Gary Bertini, Daniel Oren, 
Carlo Rizzi , Zubin Metha, Nello 
Santi, Silvio, Daniele Gatti, Bruno 
Bartoletti, Marco Armiliato, Pier 
Luigi Pizzi , Graham Vick, Hugo De 
Ana, Lambert Puggelli , Liliana Ca
vani, Roberto De Simone, Giuseppe 
Bertolucci, Gilbert Deflo) . W dorob
ku posiada szereg nagrań dzieł klasy
ki operowej . • 

Katarzyna Hołysz 
mezzosopran/Lady Makbet 

Absolwentka poznańskiej Aka
demii Muzycznej(2003) w klasie 
Krystyny Pakulskiej. 

Szlify wokalne zdobywała na 
kursach mistrzowskich m.in. u Chri
stine Hampe, Jadwigi Rappe, Marii 
Pelegrini, Jerzego Artysza i Ryszarda 
Karczykowskiego, a także jako sty
pendystka polskiego Ministra Kul
tury (2000/2001) oraz Bayreuther 
Festspiele (2001) . W styczniu 2003 
otrzymała Medal Młodej Sztuki ofi
cyny wydawniczej „Głos Wielkopol
ski". W 2009 została laureatką Złotej 
Maski miasta Łodzi za najlepszą kre
ację wokalną sezonu (Agata w Wol
nym strzelcu Webera) . W latach 2001 
i 2002 występowała na festiwalu 
w Rheinsbergu , m.in. w partii Sophie 
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Dorothei w operze Kronprinz Frie
drich Siegfrieda Matthusa (przed
stawienie 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 kil
koma teatrami operowymi w Polsce 
i w Niemczech, występując m.in. 
jako Eboli (Don Carlos Verdiego) , 
Adalgiza (Norma Belliniego), Okta
wian (Kawaler srebrnej róży Straus
sa) , Kompozytor i Ariadna (Ariadna 
na Naxos Straussa) , Idamante (ldo
meneo Mozarta) , Fenena (Nabucco 
Verdiego) . W ostatnim czasie artyst
ka sięga również po partie z repertu
aru sopranowego, z powodzeniem 
prezentując się jako Agata (Wolny 
strzelec Webera) w Teatrze Wielkim 
w Łodzi , Leonora (Fidelio Beethove
na) w Operze na Zamku w Szczeci
nie) , Hrabina (Wesele Figara Mozar
ta) w Operze Bałtyckiej i w Operze 
na Zamku i jako Wenus (Tannhiiu
ser Wagnera) w Teatrze Wielkim 
w Poznaniu . Należy do grona śpie
waczek bardzo często zapraszanych 
do wykonań koncertowych, zarówno 
w Polsce, jak i zagranicą (Niemcy, 
Austria, Litwa, Czechy) . Szczegól
nym zainteresowaniem cieszą się jej 
interpretacje repertuaru niemieckiego 
i francuskiego. W Ariadnie na Naxos 
oraz w Halce, zrealizowanych przez 
Państwową Operę Bałtycką, kreuje 
partie tytułowe . • 
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Leszek Skrla 
baryton/ Makbet 

Absolwent Akademii Muzycznej 
w Gdańsku, gdzie kształcił się pod 
kierunkiem Andrzeja Koseckiego 
i Piotra Kusiewicza. Jego debiutem 
był występ w Cyruliku sewilskim 
w partii tytułowej w Operze Bał

tyckiej. Czołowy solista Opery Bał
tyckiej w latach 1989-2010, z którą 
nadal współpracuje Występuje tak
że często jako solista koncertów 
oratoryjnych; uczestnik Warszaw
skiej Jesieni , Wratislavia Cantans. 
Współpracuje z teatrami operowymi 
w Bydgoszczy, Łodzi , Lublinie, War
szawie. Jako Król Roger występował 
w Palermo. W swym dorobku ma 
kilka nagrań płytowych. Obecnie 
jest także adiunktem na wydziale 
wokalno-aktorskim Akademii Mu
zycznych w Bydgoszczy i Gdańsku. 
W Operze Bałtyckiej można go było 
podziwiać jako Figara w Cyruliku 
sewilskim, Miecznika w Strasznym 
dworze , Hrabiego w Weselu Figa
ra, Wolframa w Tannhiiuserze (za tę 
kreację otrzymał Pomorską Nagrodę 
Artystyczną), Germonta w Iravia
cie, Carlosa w Emanim, Sharplessa w 
Madamie Butterfly, Marcelego w Cyga
nerii, Zakrystiana w Tosce, Malatestę 
w Don Pasquale, Walentego w Fau
ście, Taddeo we Włoszce w Algierze, 

26 

Marcelego w Cyganerii, Rigoletta, 
Homonaya w Baronie cygańskim, 
Hrabiego w Weselu Figara. • 

Magdalena Meziner 
sopran/Lady Makbet 

Absolwentka Wydziału Wokalno
Aktorskiego Akademii Muzycznej 
w Gdańsku. Debiutowała w Pozna
niu . Wyróżniania licznymi nagrodami, 
m.in. „Indywidualność Roku" w dzie
dzinie muzyki klasycznej (1997), Po
morską Nagrodą Wojewody w katego
rii „Debiut Roku" (1998) . 

Artystka brała udział w wielu 
kursach mistrzowskich oraz kon
kursach w kraju i zagranicą, m.in. 
w Warszawie, Berlinie, Wrocławiu, 
Kopenhadze, Wiedniu, Weronie. Do
skonaliła się u Gheny Dimitrowej. 
Mieszkając w Wiedniu, występowała 
na różnych jego scenach, wśród nich 
w Konzerthaus (m.in . w Europa rico
nosciuta Salieriego) , Kammeroper, 
Schónbrunntheater, St. Margarethen 
Festspiele oraz uczestniczyła w pro
dukcjach operowych i koncertach 
w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech , 

Francji. Na początku kariery wystę
powała także na scenie Opery Bałtyc
kiej, m.in. jako Rosalinda w Zemście 
nietoperza. W latach 2005-2007 
zaangażowana była w Lucernie 
(Szwajcaria) , gdzie kreowała m.in. 

partię Tatiany w Eugeniuszu Onie
ginie. W 2008 roku po raz pierwszy 
zaprezentowała się w partii soprano
wej w Requiem Verdiego w Reims. 
W repertuarze posiada takie partie, 
jak: Violettę w Tra viacie, Elisabet
tę w Don Carlosie, tytułową Aidę 
Verdiego, Normę Belliniego. Współ
pracowała z takimi dyrygentami jak 
Stefano Ranzini, John A.xelrod, Mark 
Foster i Luca de Marchi. • 

Daniel Borowski 
bas/Banko 

Absolwent warszawskiej Aka
demii Muzycznej w klasie śpiewu 
solowego Włodzimierza Zalewskie
go. Wkrótce po ukończeniu studiów 
rozpoczął współpracę z wiodącymi 
teatrami operowymi Europy. W Sta
atsoper w Berlinie występował m.in. 
jako Komandor w Don Giovannim, 
Sarastro w Czarodziejskim flecie 
Mozarta, Banko w Makbecie Ver
diego, Oroveso w Normie Belliniego. 
Podczas Schwetzingen Opera Festi
val wykonał rolę Komandora w Don 
Giovannim w inscenizacji Achima 
Freyera. Współpracował także z Al te 
Oper we Frankfurcie, oraz Glynde
bourne Opera Festiwal. Śpiewał par
tię Wodnika w Rusałce Dworzaka 
w Holandii oraz dokonał nagrania 
rzadko wykonywanej opery Verdiego 
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Zbójcy w Londynie. Występował tak
że w Grand Theiitre de Geneve, Te
atra Carlo Felice w Genui, teatrach 
operowych w Nantes i Anders. 

Wystąpił w partii Pustelnika 
w rzadko wykonywanym dziele Do
nizettiego Pia de Tolomei (La Feni
ce w Wenecji) oraz debiutował jako 
Pierwszy Nazarejczyk w Salome 
Straussa w Teatro alla Scala. Zapre
zentował się jako Trulove w Żywocie 
rozpustnika w Santa Cecilia w Rzy
mie i Timur w Turandot w Operze 
w Montpellier oraz jako Gualtiero 
Valton w Purytanach w Nederlandse 
Opera w Amsterdamie i Archiereios 
w Królu Rogerze Szymanowskiego 
(Palermo, Barcelona). Wziął udział 
w tournee koncertowym z Sir Nevil
lem Marinerem i Orkiestrą St. Mar
tin in the Fields (Requiem Mozarta) . 
Wystąpił w partii basowej w koncer
towym wykonaniu Fidelia Beetho
vena w londyńskim Barbican Center 
z Sir Colinem Davisem i London 
Symphony. Partię tą wykonał rów
nież z Michaelem Tilson-Thomasem 
i San Francisco Symphony. Po spek
takularnym debiucie w Nowym Jor
ku został wybrany Artystą Roku New 
York City Opera za kreację w par
tii Banka. W teatrze tym zaśpiewał 
m.in. Banka w Makbecie, Colline
'a w Cyganerii i Komandora w Don 
Giovannim , Raimonda w insceniza
cji Łucji z Lammermooru. Występo
wał jako Daland w Latającym Ho
lendrze Wagnera (Spoleto Festival) , 
Sparafucile w Rigoletcie w Boston 
Lyric Opera, Sarastro w Czarodziej
skim flecie Mozarta w San Diego 
Opera i Michigan Opera w Detro
it. Śpiewał Ferranda w Trubadurze 
Verdiego w Houston Grand Opera, 
Fiesca w Simone Boccanegra w San
ta Fe Opera. W Opera de Montreal 
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zaśpiewał Orovesa w Normie . Pol
skiej publiczności znany jest przede 
wszystkim z występów w warszaw
skim Teatrze Wielkim i udziału w fe
stiwalach muzycznych (m.in. Wrati
slavia Cantans, Kolory Polski , Viva il 

~ canto) Laureat I nagrody w kategorii 
głosów męskich na II Międzynaro
dowym Konkursie Wokalnym im. 
Stanisława Moniuszki. W Operze 
Bałtyckiej wykonuje partię Sarastra 
w Czarodziejskim flecie . • 

Adam Palka 
bas/Banko 

Absolwent Akademii Muzycz
nej w Gdańsku w klasie Floriana 
Skulskiego, obecnie jego asystent. 
Prowadzi aktywną działalność arty
styczną. Występował w Niemczech, 
Francji, na Węgrzech i w Rosji. Brał 
udział w światowej premierze opery 
Kasserna Comedy of a Dumb wife. 
W roku 2006 został zaproszony do 
realizacji koncertowego wykonania 
partii Hally'ego we Włoszce w Algie
rze, pod batutą maestro Wojciecha 
Michniewskiego, z Ewą Podleś i Gio
vannim Bottą w rolach głównych . 

Stypendysta Teatro Lirico Speri
mentale w Spoleto, gdzie przygoto
wywał partię Don Basilia w Cyruli
ku sewilskim. W 2008 roku podczas 
festiwalu operowego pod patronatem 
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Mezzo TV w Szeged (Węgry) wy
konał partię Collatinusa w operze 
Benjamina Brittena Gwałt na Lu
krecji. Od roku 2005 współpracuje 
z Państwową Operą Bałtycką, gdzie 
kreował partie Mosera w Zbójcach, 
Pirro i Acciano w Lombardczykach, 
Doktora w Traviacie, Komisarza 
w Madamie Butterfly, Angelottiego 
w Tosce, Zbigniewa w Nie takim 
strasznym dworze i Strasznym dwo
rze, Collina w Cyganerii , Sparafuci
la w Rigoletcie, Masetta i Leporella 
w Don Giovannim, Collatinusa 
w Gwałcie na Lukrecji oraz Figara 
w Weselu Figara. W 2008 roku debiu
tował na deskach Teatru Wielkiego -
Opery Narodowej w Warszawie par
tią Sparafucila w Rigoletcie Verdiego. 
Laureat Nagród Teatralnych Marszał
ka Województwa Pomorskiego oraz 
Miasta Gdańska za rok 2009. Laureat 
II nagrody na VII Konkursie Moniusz
kowskim w Warszawie (2010) • 

Paweł Skałuba 
tenor/Makduf 

Absolwent Akademii Muzycznej 
w Gdańsku w klasie Piotra Kusiewi
cza. Debiutował jako Ernesto w Don 
Pasquale na scenie Opery Bałtyckiej, 
której jest solistą. Finalista I Między
narodowego Konkursu Wokalnego im. 
Placido Domingo Operalia w Paryżu. 

Występował w Watykanie w Bazylice 
św. Piotra, biorąc udział w koncercie 
dla Jana Pawła II. Otrzymał nagrodę 
Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuki. Popularność przyniosły mu 
koncerty Trzech Polskkh Tenorów, na 
których występuje razem z Dariuszem 
Stachurą i Adamem Zdunikowskim. 
Zdobywca I nagrody IV Międzynarodo
wego Turnieju Tenorów w Szczecinie. 
Koncertuje taicie w Kanadzie i USA. 
Choć na stałe związany jest z Operą 
Bałtycką, współpracuje taicie z innymi 
teatrami i filharmoniami w Polsce i za 
granicą. W repertuarze posiada partie 
m.in . Stefana w Strasznym dworze 
i Jontka w Halce Moniuszki, Księcia 
w Rigoletcie i Alfreda w Traviacie Ver
diego, Pinkertona w Madamie Butter
fly Pucciniego, Rudolfa w Cyganerii 
tegoż , Polliona w Normie Belliniego, 
Barinkay'a w Baronie cygańskim Jo
hanna Straussa, Don Ottavia w Don 
Giovannim Mozarta, Leńskiego 

w Eugeniuszu Onieginie Czajkow
skiego oraz Scaramuccia w Ariadanie 
na Naxos Richarda Straussa. • 

Adam Zdunikowski 
tenor I Makduf 

Absolwent Akademii Muzycz
nej w Warszawie (klasa Romana 
Węgrzyna) . Uczestniczył i zdobywał 
nagrody oraz wyróżnienia w wielu 
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prestiżowych konkursach wokalnych, 
spośród których warto wspomnieć 

Międzynarodowy Konkurs Sztuki 
Wokalnej im. Ady Sari, Konkurs Wo
kalny im. Moniuszki czy Międzyna
rodowy Konkurs Wokalny Belvedere 
w Wiedniu. Brał też udział w wielu 
festiwalach muzycznych: Festiwalu 
Mozartowskim, Międzynarodowym 

Festiwalu Wratislavia Cantans, Festi
walu Operowym w Bydgoszczy czy 
Międzynarodowym Festiwalu Muzy
ki i Sztuki w Bejrucie. Debiutował 

w 1990 roku na scenie kameralnej 
Teatru Wielkiego w Warszawie, wyko
nując partię Cierna w Małym Komi
niarczyku Brittena. Od 1991 roku jest 
solistą Teatru Wielkiego. W bogatym 
repertuarze posiada partie w operach: 
Fidelio Beethovena, Norma Belliniego, 
Carmen Bizeta, Eugeniusz Oniegin 
Czajkowskiego, Łucja z Lammermoor 
Donizettiego, Faust Gounoda, Strasz
ny dwór Moniuszki, Uprowadzenie 
z seraju i Wesele Figara Mozarta, 
Opowieści Hoffmanna Offenbacha, 
Cyrulik sewilski Rossiniego, Król Ro
ger Szymanowskiego i wielu innych. 
Artysta współpracuje z teatrami ope
rowymi w Polsce (Bydgoszcz, Bytom, 
Kraków, Poznań , Wrocław, Gdańsk, 

Szczecin) i zagranicą (Hamburg, Pra
ga). Prowadzi także szeroką działal
ność koncertową występując w krajo
wych i zagranicznych filharmoniach. 
W Operze Bałtyckiej prezentował 

się w roli Młodego Fausta w operze 
Gounoda Faust , a taicie jako Alfred 
w Traviacie . Obecnie występuje jako 
Leński w Eugeniuszu Onieginie Czaj
kowskiego, Brighella w Ariadnie na 
Naxos Straussa, Don Ottavio w Don 
Giovannim oraz Tarnino w Czaro
dziejskim flecie Mozarta. • 
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Aleksander Kunach 
tenor/Malkolm 

Absolwent Wydziału Wokalnego 
Akademii Muzycznej w Warszawie 
w klasie Jerzego Knetiga. Naukę kon
tynuował pod kierunkiem Toma Krau
se w Escuela Superior de Musica Re
ina Sofia w Madrycie. Specjalizuje się 
w muzyce oratoryjno - kantatowej . 
Brał udział w wykonaniach takich 
dzieł, jak: Stabat Mater Haydna, Acis 
i Galatea Haendla, Te Deum Kurpiń
skiego, Msza koronacyjna Mozarta, 
Requiem Mozarta, Passio Domini 
Nostri /esu Christi secundum fo
annem - Arvo Parta, Wielka Msza 
h-moll Bacha. Jest laureatem nagrody 
specjalnej na V Międzyuczelnianym 
Konkursie Pieśni Polskiej w Warsza
wie oraz finalistą Konkursu Wokalne
go w Dusznikach - Zdroju. Otrzymał 
także nagrodę w konkursie Młodych 
Twórców zorganizowanym przez 
Fundację Kultury, a w 2009 roku III 
nagrodę i Nagrodę Specjalną na IV 
Międzynarodowym Konkursie Mo
zartowskim w Pradze. W 2004 roku 
debiutował jako Eumete w Il ritorno 
d'Ulisse in patria i Lucano w I.:inco
ronatione di Poppea Monteverdiego 
wystawionych przez Warszawską 

Operę Kameralną. W repertuarze po
siada również partie Tarnina w Cza
rodziejskim flecie Mozarta, Argiria 
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w Tankredzie i hrabiego Almavivy 
w Cyruliku sewilskim Rossiniego, 
Filippa w ~infedelta delusa i Eccii
tica w Il mondo della luna Haydna, 
Toma w Żywocie rozpustnika Stra
wińskiego. W 2005 wykonał partię 
Ewangelisty w rekonstrukcji Pasji wg 
św. Marka Bacha. Koncertuje w kra
ju i za granicą. Współpracował z dy
rygentami polskimi, m.in.: Markiem 
Toporowskim, Janem Tomaszem 
Adamusem, Kai Bumannem, Wła
dysławem Kłosiewiczem, Bohdanem 
Jarmołowiczem, Jerzym Swobodą, 
Piotrem Wijatkowskim i zagranicz
nymi: Paulem McCreeshem, Paulem 
Goodwinem, Reinerem Schmidtem, 
Phillipem Bonderem, Hansjórgiem 
Schellenbergerem. Od 2007 roku jest 
solistą Warszawskiej Opery Kameral
nej. • 
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Viałiy Vydra 
tenor/Malkolm 

Śpiewu uczył się u takich pedagogów 
jak Bogdan Ivanońkiv, Mikołaj Bo
łotnyj. Laureat II Nagrody II Ogól
noukraińskiego Konkursu Młodych 
Wokalistów Teodora Teren-Juśkiwa 
we Lwowie. Obecnie jest artystą 

Chóru Opery Bałtyckiej ; występuje 

w partiach solowych w takich ope
rach jak Czarodziejski flet, Euge
niusz Oniegin, Halka. • 

Karolina Sikora 
mezzosopran/Dama 

Absolwentka Akademii Muzycz
nej w Gdańsku w klasie Ryszarda 
Minkiewicza oraz Hochschule fi.ir 
Musik und Theater w Hamburgu 
w klasie Renaty Behle (2008) Sty
pendystka Ministra Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego oraz presti
żowego programu stypendialnego 
DAAD w Niemczech. Brała udział 
w mistrzowskich kursach wokalnych 
prowadzonych m.in. przez Rolanda 
Paneraia, Katię Ricciarelli , Paula 
Esswooda, Larissę Gergievę , Ingrid 
Kremling, Angelę Denoke, Gerharda 
Kahrego. Artystka jest laureatką IV 
Międzynarodowego Konkursu Wo
kalnego im. Różyckiego w Gliwicach 
(I nagroda) , VI Międzynarodowego 
Konkursu Wokalnego dla Młodych 
Śpiewaków Operowych im. Rimskie
go-Korsakova organizowanego przez 
Teatr Maryjski w Sankt Petersburgu 
(3 wyróżnienia), 23 . Międzynaro

dowego Konkursu Operetkowego 
im. Stolza w Hamburgu (II Nagro
da). W 2006 roku została przyjęta 
do Studia Operowego przy Teatrze 
Maryjskim w Sankt Petersburgu. 
W ramach współpracy z Schleswig
Holstein Musik Festival występo
wała jako solistka m.in . na festiwa
lu La Folie Journee au Japon Tokio, 
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Mozarteum Brasileiro, Kanazawa 
Ishikawa Concert Hall, Rheingau 
Musik Festival , Handel-Festspiele, 
Dom Halle, Bodenseefestival Kon
stanz, pracując z takimi dyrygentami 
jak Rolf Beck, Thomas Hengelbrock, 
Robert Gritton, Peter Schreier. 
Podczas festiwalu 48 Stagione Con
certistica 2007 w Politeama Garibaldi 
w Palermo pod dyrekcją Lothara Ko
enigsa wykonała partię altową w Re
quiem Mozarta, a na Mikkeli Music 
Festival z zespołem śpiewaków Stu
dia Operowego Teatru Maryjskiego 
serię koncertów z ariami operowymi. 
W 2007 roku debiutowała rolą Jasia 
w operze Jaś i Małgosia Humper
dincka w Staatstheater Li.ineburg. 
Następnie w Theater Forum w Ham
burgu wykonywała partię Mere Ma
rie w Dialogach Karmelitanek Po
ulenca. Z orkiestrą Filharmonii Bał
tyckiej pod dyrekcją Kaia Bumanna 
wykonała pieśni na mezzosopran 
i orkiestrę symfoniczną Sea Pictu
res Elgara. W 2009 roku dokonała 
nagrania dla niemieckiej wytwórni 
Hanssler Classic oratorium Alexan
der's Feast Haendla. • 



Ewelina Wojciechowska 
sopran/Dama 

Absolwentka Wydziału Wokalno
Aktorskiego Akademii Muzycznej 
w Gdańsku. Początkowo kształciła 

się pod kierunkiem Haliny Mickiewi
czówny i Aleksandry Kucharskiej-Sze
fler, a następnie w klasie śpiewu solo
wego Brygidy Skiby (dyplom w 2004). 
Ukończyła także Wydział Nauk Spo
łecznych Uniwersytetu Gdańskiego. 
Umiejętności wokalne rozwijała pod 
kierunkiem Jadwigi Rappe i Rollando 
Paneraia. Laureatka nagrody dla naj
lepszego wykonawcy w IV Konkursie 
Moniuszkowskim Pieśń Wieczorna 
w 2003. W okresie studiów czynnie 
uczestniczyła w koncertach studenc
kich: brała udział w przedstawieniach 
operowych, gdzie wykonywała partie 
m.in.: Cieski w Giannim Schicchim 
Pucciniego, Carmi w Betulia Libera
ta Mozarta, Loli w Rycerskości wie
śniaczej Mascagniego. Uczestniczyła 

w III i IV Moniuszkowskim Festiwalu 
Podlasia w Filharmonii Białostockiej, 
koncertach w ramach Wieczorów 
Moniuszkowskich, spektaklu Stani
sław Moniuszko wg Aleksandra Wa
lickiego w Teatrze Dramatycznym im. 
Aleksandra Węgierki w Białymstoku. 
Wystąpiła z recitalem modlitw Mo
niuszki w Letnim Pałacu Branickich 
w Białymstoku i w prawykonaniu 

Oratorium Syberyjskiego Terra 
Excecrabilis Popielskiego. W 2006 
roku wzięła także udział w Ogólno
polskim Festiwalu Promocyjnym Sier
pień Talentów w Katowicach. W swo
im repertuarze artystka posiada arie 
i partie z oper m.in.: Dionizettiego, 
Belliniego, Verdiego, Bizeta, Saint
Saensa, Mascagniego, Straussa, Pur
cella, Glucka, Mozarta, Moniuszki. 
Wykonuje cykle pieśni kompozytorów 
polskich i zagranicznych m.in.: Mo
niuszki, Szymanowskiego, Karłowi
cza, Paderewskiego, Lutosławskiego, 
Chopina, Popielskiego, Schumanna, 
Brahmsa, Straussa, Mahlera, Ravela, 
Dvoraka, Rossiniego, Rachmaninowa 
i Czajkowskiego. Na deskach Opery 
Bałtyckiej debiutowała w lutym 2007 
partią Cześnikowej w Strasznym dwo
rze Moniuszki, podczas festiwalu IV 
Noce Muzyki Operowej wykonała par
tię Pisany w Dwóch Foskariuszach Ver
cliego, śpiewała talci:e Jadwigę w Strasz
nym dworze, Magdalenę w Rigoletcie 
Vercliego oraz Cziprę w Baronie cygań
skim Straussa. Obecnie występuje jako 
tytułowa Halka w operze Moniuszki 
i Magdalena w Rigoletcie Verdiego. • 
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Andrzej Malinowski 
bas I Zbir, Lekarz 

Absolwent Wydziału Wokalno
Aktorskiego Akademii Muzycznej 

w Łodzi w klasie Tatiany Mazur
kiewicz. Umiejętności wokalne do
skonalił w Wiedniu na kursach mi
strzowskich u Jamesa Kinga . Laureat 
I nagrody w konkursie im. Kiepury 
w Krynicy, II nagrody w Międzyna
rodowym Konkursie Wokalnym im. 
Francesco Vinans'a w Barcelonie. 
Był solistą scen operowych w Niem
czech. W Polsce występuje w Teatrze 
Wielkim w Warszawie, Łodzi, Gdań
slm i Poznaniu. W repertuarze po
siada blisko sto partii operowych, 
operetkowych, kantatowo - orato
ryjnych oraz pieśni różnych kompo
zytorów. W Operze Bałtyckiej wy
stępu jem.in. jako Komandor w Don 
Giovannim, Gremin w Eugeniuszu 
Onieginie, Bartolo i Antonio w We
selu Figara. • 

Piotr Nowacki 
bas I Zbir, Lekarz 

Absolwent łódzkiej Akademii 
Muzycznej (1985). Już jako student 
został solistą Teatru Wielkiego w Ło
dzi, gdzie debiutował w partii Bonzy 
w Madamie Butterfly Pucciniego. 
Laureat wielu konkursów wokalnych, 
spośród których warto wymienić I na
grodę na Konkursie Pieśni i Ballad 
Stanisława Moniuszki w Warszawie 
(1984), czy nagrodę na konkursie 
w Krynicy. Był odtwórcą głównej 
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partii w Bajce o carze Sałtanie Rim
skiego - Korsakowa w mecliolańskiej 
La Scali. Finalista Konkursu Wokalne
go Belvedere w Wiedniu oraz laureat 
Konkursu im. Luciano Pavarottiego 
w Filadelfii. Występował w Waszyng
tonie i na Festiwalu im. Pablo Casalsa 
w Puerto Rico. W bogatym repertu
arze posiada partie w operach: Bo
rys Godunow Musorgskiego, Dmitri 
Dvoraka, Ritorno di Ulisse in Patria 
Monteverdiego, Tosca Pucciniego, Ka
waler srebrnej róży Straussa, Lom
bardczycy, Rigoletto, Otello Verdiego, 
Parsifal Wagnera, Straszny dwór Mo
niuszki, Purytanie Belliniego, Mazepa 
i Dama pikowa Czajkowskiego, Król 
Roger Szymanowskiego, Potępienie 

Fausta Berlioza, Don Giovanni Mo
zarta. Artysta wykonuje także reper
tuar oratoryjno - symfoniczny oraz 
uczestniczy w licznych koncertach na 
deskach najważniejszych teatrów ope
rowych i sal koncertowych na świecie. 
Jest solistą w Teatrze Wielkim - Ope
rze Narodowej w Warszawie. W Ope
rze Bałtyckiej wykonuje partię Stolni
ka w Halce, Gremina w Eugeniuszu 
Onieginie, Leporella i Komandora 
w Don Giovannim, Bartola w Weselu 
Figara, Collatinusa w Gwałcie na Lu
krecji oraz Sarastra w Czarodziejskim 
flecie. • 
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dyrektor naczelny i artystyczny: 
Marek Weiss 
zastępca dyrektora ds. artystycznych 
Jose Maria Florencio 
zastępca dyrektora Jerzy Snakowski, 
zastępca dyrektora ds . finansowych 

„ Elżbieta Hałuszczak , dyrektor 
artystyczny BIT Izadora Weiss , 
kierownik, pedagog BIT Roman 
Komassa, kierownik Chóru 
Dariusz Tabisz, asystent dyrygent 
/ koordynator pracy artystycznej 
Jakub Kontz, inspicjent/sufler/ 
asystent reżysera Magdalena 
Szlawska 
soliści śpiewacy : 

soprany Ewa Biegas, Aleksandra 
Buczek, Joanna Cortes, Anna 
Fabrello, Ingrida Gapova, 
Katarzyna Hołysz , Julia 
Iwaszkiewicz, Eliza Kruszczyńska, 

Galina Kuklina, Agnieszka 
Kurowska, Anastazja Lipert, 
Magdalena Meziner, Anna 
Mikołajczyk , Edyta Piasecka, 
Anna Wierzbicka, Ewelina 
Wojciechowska 
mezzosoprany Agata Bieńkowska, 

Monika Fedyk-Klimaszewska, 
Małgorzata Pańko , Karolina Sikora, 
Alicja Węgorzewska , Joanna 
Wesołowska 

kontratenory Karol Bartosiński , 

Piotr Łykowski , Jan Monowid, 
Tomasz Raczkiewicz 
tenory Patrick Bladek, Aleksander 
Kunach, Krzystof Kur, Ryszard 
Minkiewicz, Paweł Skałuba , Jacek 
Szymański , Adam Zdunikowski 
barytony Robert Gierlach, Grzegorz 
Piotr Kołodziej, Zbigniew Macias, 
Bartłomiej Misiuda, Grzegorz Pazik, 
Leszek Siała , Grzegorz Ufnal , 
Vittorio Vitelli, Mikołaj Zalasiński 
basy Daniel Borowski, Wojciech 
Gierlach, Łukasz Goliński , 
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Marian Kępczyński , Szymon 
Kobyliński , Piotr Lempa, Dariusz 
Machej, Andrzej Malinowski , Piotr 
Nowacki , Adam Palka, Romuald 
Tesarowicz 
korepetytor solistów Liliana 
Krasyun-Korunna 
Bałtycki Teatr Tańca: 
Elżbieta Czajkowska- Kłos, Beata 
Giza, Karolina Jastrzębska , 
Franciszka Kierc, Sylwia Kowalska
Borowy, Yuliya Lavrenova, Zuzanna 
Marszał, Aleksandra Michalak, 
Magdalena Pawelec, Marta Śrama, 
Agnieszka Wojciechowska, Paulina 
Wojtkowska, Dorota Zielińska , 

Leszek Alabrudziński , Bartosz 
Kondracki , Michał Łabuś , Filip 
Michalak, Piotr Nowak, Michał 
Ośka , Radosław Palutkiewicz, 
Karol Pluszczewicz, Ireneusz 
Stencel, Krzysztof Szczygieł , Marek 
Szczygieł Bartłomiej Szymalski 
pedagog, z-ca kierownika Marzena 
Socha 
inspektor i inspicjent Piotr Borowy 
chór: 
soprany Magdalena Babińska
Kurek, Anna Banaszuk, Grażyna 
Brzeska, Małgorzata Dawid, 
Elżbieta Frankiewicz, Danuta 
Glegoła-Brzostowska, Ewa Jurczyk 
- Kepke, Lilianna Kamińska , 

Zofia Kotlicka-Wiesztordt, Jaryna 
Kuzmych, Monika Kulecka, Anna 
Machnowska, Magdalena Miętki , 

Kamila Nehrebecka, Anna Osior, 
Marzena Ostryńska , Jadwiga 
Ratajczyk, Anna Szczukowska 
alty Franciszka Adamus, Danuta 
Dunst-Surowiec, Katarzyna 
Grajewska, Agata Hoppe, Izabela 
Plath-Kohyt, Alina Robak, Renata 
Sergiel, Marta Szamał 
tenory Krzysztof Brzozowski, 
Paweł Faust, 

Wojciech Lewandowski , Krzysztof 
Rzeszutek, Łukasz Wroński , Vitaliy 
Vydra 
barytony Wojciech Dowgiałło, 

Leszek Kruk, Taras Kuzmych, 
Krzysztof Mendyk, Jarosław 
Mielniczuk, Waldemar Sadowski, 
Jan Szenk 
basy Jacek Jasman, Andrzej 
Kosecki, Adam Siebiera 
z-ca kierownika chóru Jan Kurek 
korepetytor Janina Matusewicz 
orkiestra: 
I skrzypce Halina Jastrzębska , 

Anna Manicka, Maria Stolarczyk 
- Kmiecik, Anna Czarny, Aneta 
Fidrych, Katarzyna Januszajtis
Mielczarek, Anna Jastrzębska , 
Agnieszka Kotuk-Pozorska, 
Marzena Zajkowska, Marta 
Stachowiak 
Il skrzypce Katarzyna Filipiak, 
Agnieszka Elert, Ewa Juszczyk -
Kowalkowska, Edyta Tomaszczuk 
- Gudojć , Hanna Bieńkowska , 

Magdalena Pawłowska , Przemysław 

Treszczotka, Julita Wołosiuk 
altówki Joanna Welz, Magdalena 
Bock, Danuta Kowalczuk, Maria 
Kowalkowska - Urbańska, Andrzej 
Murowaniecki, Maria Nizio 
wiolonczele Anna Sawicka, 
Magdalena Romanowska
Niewiadomska, Agnieszka 
Kaszuba, Mirosław Czochór, Maria 
Staśkowiak , Marcin Szczypiorski 
kontrabasy Sebastian Wyszyński , 
Beata Leszczyńska , Krzysztof 
Poznański 
flety Adam Łazarewicz , Aleksandra 
Pyrcz, Anna Szewczyk 
oboje Marta Różańska , Marietta 
Stefaniak, Katarzyna Rutyna 
rożek angielski Iwona Pozorska
Argalska 
klarnety Kazimierz Milewski, 

Grzegorz Wieczorek, Wojciech 
Koliński 
fagoty Grzegorz Hoga, Zuzanna 
Leidel-Elert ( + kontrafagot) 
waltornie Viktor Korunnyy, 
Bartłomiej Skrobot, Zbigniew 
Kaliciński , Dariusz Wojciechowski, 
Anna Wyrzykowska 
trąbki Michał Jaskulski , Kamil 
Kruczkowski , Tadeusz Milewski 
puzony Marian Stefanowicz , Artur 
Borkowski, Bogdan Kwiatek 
tuba Łukasz Gruba 
perkusja Szczepan Polewski , Lidia 
Romanowska, Zenon Elert, Tomasz 
Siedlik 
harfa Aleksandra Sznajdrowicz 
zespól obsługi technicznej sceny: 
kierownik techniczny Adam 
Jabłonowski 
kierownik sceny Maksym Kohyt 
specjalista ds. technicznych 
Magdalena Sidorska 
starszy mistrz oświetlenia i akustyki 
Piotr Miszkiewicz 
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operator nastawni oświetleniowej 
Marcin Dąbrowski 
oświetleniowcy - akustycy 
Jarosław Borowiak, Andrzej 
Borucki, Sebastian Ćwikła, Michał 
Krumholc, Robert Krawczyk, 
Łukasz Lenga 
specjalista ds. informatyki 
Piotr Gosztyła 
rekwizytorzy Mirosława A. 
Adamczyk(starszy rekwizytor) 
Mirosława Adamczyk 
pracownia perukarsko-fryzjerska 
Bernadeta Nirewicz (kierownik) , 
Anna Knera, Krystyna Krukowska 
garderobiane Grażyna Michalska 
(kierownik) , Grażyna Gajewska, 
Danuta Górska, Wiesława Frelak, 
Elżbieta Klichowska, 
Barbara Leśniewska , Grażyna 

Wiśniewska 



•. 

„ . . .. 
montażyści dekoracji Krzysztof 
Materny (mistrz), Sławomir 
Machtelewski (brygadier) , Dariusz 
Tyrała (brygadier) , Krzysztof Dolny, 
Marcin Glombin, Michał Guza, 
Piotr Jedziński , Mariusz Rychalski, 

„ Artur Dąbrowski, Dariusz 
Klichowski, Mariusz Kolman, Jacek 
Prokopek, Michał Szczukowski, 
Adam Jaroszyński 
zespół scenograficzno-warsztatowy: 
kierownik Hanna Szymczak 
sekcja zaopatrzenia Zbigniew 
Ratajczyk 
kierowca Aleksander Rybicki 
pracownia krawiecka damska 
Teresa Biegalska (kierownik) , 
Katarzyna Grenda, Krystyna 
Lewińska 

modystka Katarzyna Marchewicz 
pracownia szewska Jerzy 
Karłowicz , Izabela Pytloch 
dział eksploatacji i inwestycji: 
kierownik Marian Rębała 
grupa remontowa Benedykt 
Sturmowski (brygadzista) , Jurek 
Jaworski, Mirosław Pepliński 
plastycy Danuta Kopernik-Porycka 
(brygadzistka), Marian Sputo 
kierownik sekcji energetycznej 
Maciej Kalinowski 
konserwatorzy - energetycy 
Bogusław Bolda, Henryk 
Liedke, Grzegorz Siek, Dariusz 
Szachmytowski 
dział administracyjno-gospodarczy: 
kierownik Marzena Swaciak, 
Ireneusz Kuczkowski 
służby przeciwpożarowe: 
kierownik Sylwester Gralak, 
technik przeciwpożarowy Norbert 
Kro li 
strażacy Zbigniew Jończyk, 
Jerzy Łężyński 
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administracja: 
asystentka dyrektora Marta 
Leszczyk, Aleksandra Filipek 
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 Liedke, 
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: 
specjalista ds. promocji 
Olimpia Schneider-Czarnecka 
specjalista ds. wydawnictw 
i reklamy Ryszard Szczeszak 
dział impresariatu i projektów 
artystycznych Katarzyna Wilewska 
biuro obsługi widzów kierownik: 
Kamila Borkowska 
organizator widowni Karolina Maj, 
Lucyna Kowalska, Mirosław Ołdak , 
Marzena Szczepaniak-Prochacka 
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kursy JĘZYKOWE 
Szkota „My School" przygotowata cate rzesze uczniów 
do swobodnego postugiwania się językiem obcym 

Dziś prowadzimy kursy dla wszystkich grup wiekowych 
w ponad 20 placówkach na terenie Trójmiasta i okolic 

• 
• 
• 
• 

kursy angielskiego grupowe ( 4 - 10 osób) 
kursy odświeżające refreshers 
kursy intensywne i konwersacyjne 
kursy indywidualne 

Mamy świetne wyniki w przygotowywaniu do egzaminów: 

• 
• 
• 

gimnazjalnego i kompetencji 
matury podstawowej i rozszerzonej 
Cambridge FCE CAE CPE 

Firmom i osobom indywidualnym oferujemy ponadto: 

• 
• 
• 
• 

kursy generał i business English 
język polski dla obcokrajowców 
język francuski, niemiecki, rosyjski 
kursy tematyczne specjalne 

Nasze profesjonalne biuro tłumaczeń obsługuje wszystkie języki 

UCZYMY NIEPRZERWANIE OD 1989 ROKU 

Centrum Edukacyjno-Usługowe „My School" 
Wrzeszcz ul.Matejki 1/1 tel 58 341 2754 
www.myschool.uk.com myschool@interia.pl 

Andrzej Kosendiak 

Paul McCreesh 

wratislavia cantans 

Colleg·um Vocale Gent 

Andreas Scholl 

Sir John Eliot Gard"0er 

Edin Karamazov 

li Giardino Armo'lico 

Gabrieli Consort & Players 

Philippe Herreweghe 

Mare Minkowski 

Capriccio Stravagante 

www.wratislaviacantans.pl 
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