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Małopolska to region, w którym - jak 
w żadnym innym - żywe są tradycje rodzimej 
kultury. Gwara, strój, obrzęd i zwyczaj ludo
wy, tradycyjna muzyka i taniec wyróżniają 
prawie dwadzieścia regionów i subregionów 
etnograficznych. To ogromne dziedzictwo kul
turowe jest naszym wielkim bogactwem. Obo
wiązkiem współczesnych jest dbać o to dzie
dzictwo, kultywować je i promować. Ta różno
rodna i oryginalna kultura mieszkańców 
Małopolski była i jest natchnieniem najwybit
niejszych polskich twórców - pisarzy, rzeźbia
rzy, malarzy, kompozytorów. 

Wśród nich jest Karol Szymanowski. 
Muzyka ludowa Podhala stanowiła inspirację 
dla znacznej i znaczącej części jego twór
czości. W Roku Karola Szymanowskiego 
samorząd województwa postanowił uczcić 

tego wielkiego twórcę przedsięwzięciem bez
precedensowym - czterokrotną realizacją w plenerze widowiska muzycznego, 
na które złożą się II koncert skrzypcowy i balet Harnasie. Orkiestra, chór, soliści 
i autentyczne zespoły góralskie (blisko 200 wykonawców!) stworzą niepowtarzalny 
klimat wieczorów wrześniowych wypełnionych muzyką wielkiego kompozytora, 
muzyką gór, o bycza jem góralskim i legendą zbójnicką. 

Na ten niezwykły spektakl serdecznie zapraszam do Zakopanego na Guba
łówkę, do Krakowa do Parku im. Bednarskiego, do Tarnowa-Mościc i do Nowego 
Sącza na bulwary nad Dunajcem! 
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Marek N a wara 
Marszałek W oj ewództwa Małopolskiego 



Zapraszamy Państwa na wieczory z twórczością 
Karola Szymanowskiego. Nie tylko dlatego, że jest 
rok jubileuszowy, że z inicjatywy Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejm RP og
łosił rok 2007 Rokiem Szymanowskiego, i że z tej 
okazji wypadałoby coś zrobić. Tak jak robią to 
inni. Tak jak Opera Krakowska, prezentując nie 
graną dotychczas operetkę „Loteria na mężów", 
tak jak Opera Wrocławska, prezentując „Króla 
Rogera", i tak jak wiele innych instytucji w całej 
Polsce. Zapraszamy Państwa na ten wieczór dla
tego, że muzyka Karola Szymanowskiego niez
miennie ujmuje nas swoim brzmieniem, przesła
niem i, po prostu, „w duszy nam gra". 
Nam, przemierzającym na co dzień Zakopane, 
Kraków, Małopolskę ... czasami bezmyślnie szu
kającym, z reguły materialnego sensu codziennego życia, nie mającym czasu, 
by choć na chwilę się zatrzymać . .. 
No to zatrzymajmy się wspólnie! Posłuchajmy i zagłębmy się razem w twórczość 
kogoś, kto właśnie stąd, z naszej małej ojczyzny, czerpał inspirację i ukazał nam, 
w najlepszy z możliwych sposobów, bezkresne bogactwo, piękno i uczynił z nas 
wrażliwych. Jeżeli tego nie czujemy na co dzień, to na pewno poczujemy to wspólnie, 
w letnie wrześniowe wieczory w Zakopanem, Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. 
Zapraszamy. 

W imieniu realizatorów 
Bogusław N owak 



Halny wiater rusył, 
na s trunnicach śmigłyk s mreków, 

- na jedlicak 
-na tumiak 

wiecnom nute tnie. 
Po dziedzinak trzescom płatwie, 
na chałupak s krzypiom krokwie, 
w otulinak j esionkami gnie. 
W izbie w Atmie 
s iedzi pon Karol. Cierpiący 
słucha niechcący jako wiater za oknami 

-świscy, 
-jęcy. ( .. .) 

Adam Pach 
W ,,Atmie" przed rokami 

Karol Szymanowski, choć urodzony na dalekim Podolu, pod Tatrami bywał od dziecka. 
Najmłodsza siostra jego matki, Helena, około roku 1890 wyszła za mąż za doktora Kazimierza 
Kruszyńskiego i przez kilka lat mieszkała z mężem w Zakopanem. Matka Karola przyjeżdżała 
do niej z dziećmi . Jarosław Iwaszkiewicz, kuzyn kompozytora, pamięta fotografię , na której 
ktoś uwiecznił w 1894 roku pokaźną gromadkę gości na ganku zakopiańskiego domu dokto
rostwa Kruszyńskich , a wśród nich dwunastoletniego Karola. Kiedy po raz pierwszy zaintere
sował się autentyczną muzyką góralską - nie wiadomo. Znany muzykolog Adolf Chybiński 
pisząc w 1938 roku o związkach Szymanowskiego z Podhalem wspomina, iż w 1919 Szyma
nowski był u niego we Lwowie (Chybiński kierował katedrą muzykologii tamtejszego uniwer
sytetu) i oczarowały go prezentowane mu przykłady muzyki góralskiej . Ta reakcja pozwoliła 
Chybińskiemu wnioskować, iż właśnie wtedy przyszły twórca Harnasi zainteresował się po
ważnie góralszczyzną, której echa są słyszalne i w Pieśniach Kurpiowskich, i w Mazurkach, 
i II Koncercie skrzypcowym. Czy tak było? Faktem jest, że do lat dwudziestych ubiegłego 
stulecia próżno szukać w muzyce Szymanowskiego jakichś góralskich odniesień, z wyjąt
kiem tematu napisanych w pierwszych latach XX wieku Wariacji h-moll na polski temat 
ludowy, w którym słyszalne są reminiscencje Sabałowej nuty. Z drugiej strony, osobowość 
tak wrażliwa i chłonna nie mogła pozostać obojętna na muzykę gór. 

W lutym 1914 roku Karol Szymanowski opuszczał Zakopane przesycone młodopolskim 
„Weltschmerzem". Mit tego wyjątkowego miejsca powoli się budował, gromadzili się tu wy
bitni Polacy, można tu było spotkać Micińskiego i Staffa, Żeromskiego i Daszyńskiego , 
Josepha Conrada i Piłsudskiego. Pod Giewontem rodził się umysłowy i kulturalny ferment . 
Szymanowski pisał jednak kilka tygodni przed wyjazdem: Ładnie tu i przyjemnie, ale nie 
wiem, jak długo tu wytrzymam, gdyż atmosfera wydaje mi się dziwnie obca, pomimo, że elita 
polska tu obecna. Sam daleki był wówczas od zainteresowań folklorystycznych. Odchodząc 
od gęstości postromantyzmu niemieckiego, śnił już swe śródziemnomorskie sny, które zna
lazły potem odzwierciedleniem.in. w Mitach, Metopach i Królu Rogerze. W sierpniu 1922 roku 
wracał do Zakopanego tętniącego życiem, w którym wychodziło kilka pism codziennych i co 
najmniej dwa tygodniki, działały szkoły muzyczne, Karol Stryjeński przekształcał szkołę 
przemysłu drzewnego w zawodową szkołę artystyczną, Helena Roj i Mieczysław Rytard 
organizowali pierwsze zespoły regionalne (Szymanowski będzie drużbą na ich góralskim 
weselu), na Żywczańskiem grał stary Bartuś Obrochta z towarzyszami, a Muzeum 
Tatrzańskie pod sprawną ręką Juliusza Zborowskiego gromadziło w nowym gmachu zabytki 
góralskiej kultury materialnej i utrwalone na woskowych wałkach śpiewy i melodie 
w wykonaniu najstarszych podhalańskich muzykantów. Szymanowski także powracał inny, 
nie tylko dojrzalszy wskutek upływu czasu i wojennych doświadczeń, ale i z nowymi 
zainteresowaniami twórczymi. Przyczyniła się do tego odbyta w 1920 i pierwszych misiącach 
1921 roku wielka podróż po Europie i Stanach Zjednoczonych, a szczególnie dwa doświad
czenia artystyczne - kontakt z Igorem Strawińskim i jego kompozycjami oraz sława Baletów 
Rosyjskich Sergiusza Diagilewa podbijających świat Ognistym ptakiem, Pietruszką i Świętem 
wiosny, „barbarzyństwem" i świeżością słowiańskiej sztuki tańca i muzyki. Dodać do tego 
należy także coraz bardziej krystalizującą się świadomość obowiązków twórcy wobec polskiej 
kultury, która w odrodzonej ojczyźnie powinna się swobodnie rozwijać, świadomość, która 
za kilka lat każe Szymanowskiemu podjąć ciężką pracę nad unowocześnieniem warszaw
skiego konserwatorium i przekształceniem go w akademię muzyczną. Był więc nasz kom
pozytor w pełnej duchowej gotowości do stworzenia dzieła niezwykłego, ukazującego odręb
ność i piękno polskiej sztuki narodowej . Tym dziełem stały się Hamasie. 

Dziś , słuchając doskonale zamkniętej jako całość partytury Szymanowskiego, trudno 
uwierzyć , że powstawała ona z trudem, z wieloma zmianami przez blisko osiem lat. Jeśli 
w 1924 roku Szymanowski pisał: Najgorzej, że przyrzekłem Młynarskiemu balet góralski, 
który ma być wystawiony w maju, ale nie mogę wprost nad nim pracować, to w 1927 roku 
informował w czasopiśmie Muzyka, że pisze balet pod tytułem Harnaś, którego tematem są 
dzieje miłosne harnasia (wodza zbójników góralskich) i pięknej dziewczyny góralskiej. W dwa 
lata później miał nadzieję, że balet to nawiasem mówiąc najlepsza moja „ sztuczka", a w 1931 
roku, już po ukończeniu dzieła, donosił Zofii Kochańskiej: Sam wiem o tym, że dla 
"polskiej" muzyki to jest rewelacyjne, granitowy słup, którego nie można obalić. 



Nie tylko muzyka powstawała w trudzie. Podstawowym problemem okazało się libretto. 
Początkowo pracowali nad nim w czwórkę: kompozytor, Rytardowie i kuzyn Szymanowskie
go, Jarosław Iwaszkiewicz. Ten ostatni, w wydanej w 1964 roku przez PWM książce 
poświęconej baletowi, pisał: Sam wątek treściowy - chociaż przechodził różne koleje - urodził 
się w głowie samego Szymanowskiego. To, co napisali Rytardowie, co potem z tego zrobił Leon 
Schiller, były to tylko hafty na od razu ustalonym przez Szymanowskiego tle. Sam Iwasz
kiewicz proponował coś w rodzaju „wesela góralskiego", ale tego właśnie bezpośredniego 
odwołania do obrzędu kompozytor chciał uniknąć. W liście do Iwaszkiewicza wyraźnie 
nakreślił swoją wizję: Myślałbym, że wystarczy dwa obrazy: 1. górski czy leśny, 2. wnętrze 
(karczmy czy chałupy). Dla symetrii wolałbym 3 - ale dekoracyjnie nie wiem, gdzie ten 3 
umieścić. Mieczysław Rytard twierdził po latach, że według tego scenariusza napisał libretto, 
które kompozytor zagubił, ale tej wiadomości nie dało się do dziś potwierdzić. Podobnie stało 
się z librettem opracowanym do niedoszłego wystawienia baletu w Teatrze Wielkim przez 
Leona Schillera, ocalał jedynie wstępny scenariusz. Gdy w 1934 roku rozpoczęły się 
przygotowania do wystawienia baletu w Pradze i w Paryżu, posługiwano się schematycznym 
scenariuszem napisanym przez kompozytora, a także pierwszymi szkicami Rytarda, 
a i nowym scenariuszem Schillera, tworząc na tej podstawie różniące się nieco libretta. Sam 
Szymanowski zresztą w uwagach do przesłanego do Paryża scenariusza pisał, że jest to rama, 
w której reżyser i baletmistrz mogą zmienić niejeden szczegół, wzbogacić treść nowym 
epizodem i pomysłem. Nie uznając stosowania zbyt rygorystycznych obyczajów ludowych, 
autor i pod tym względem nie chce krępować fantazji reżysera, wiedząc dobrze, że kompozytor 
ani autor scenariusza nie mogą przewidzieć wszystkich możliwości, jakie mogą powstać 
w wyobrażnizdolnego reżysera. 

I tak pozostało. Wprawdzie w 1936 roku Max Eschig, wydając wyciąg fortepianowy, podał 
też skrócony scenariusz, ale każda z inscenizacji baletu jest właściwie autorską wersją 
choreografa, bardziej lub mniej udanie wczytującego się w intencje kompozytora. 

Pierwsze polskie Hamasie oglądał Poznań w 1938 roku, ale muzyka Szymanowskiego 
znana już była z wykonań estradowych. Od 1929 roku Grzegorz Fitelberg prezentował na 
koncertach fragmenty dzieła, a w lipcu 1936 roku wykonał całość na dziedzińcu wawelskim 
w ramach Festiwalu Muzyki Polskiej. Była to pierwsza polska prezentacja całości utworu. 

Z Krakowem związane jest też pierwsze plenerowe wystawienie Harnasi. W lecie 1964 
roku Kazimierz Kord, podówczas dyrektor Miejskiego Teatru Muzycznego w Krakowie, 
powiózł spektakl w inscenizacji i choreografii Eugeniusza Paplińskiego, w kostiumach 
Andrzeja Majewskiego, pod Tatry. Na stadionie Pod Krokwią Hamasie poprzedzone zostały 
występem Zespołu Pieśni i Tańca im. Klimka Bachledy, tańczącego te same góralskie nuty, 
które Karol Szmanowski artystycznie opracował w balecie. Przybyły wycieczki z wielu miast 
polskich oraz grupy zagraniczne z Francji, Szwecji i Polonii amerykańskiej. (. .. )Nad lesistymi, 
szumiącymi reglami zawisł jasno świecący księżyc. (. .. )Tańczący „zbójnicy" rzucali ogromne 
cienie na zeskok skoczni narciarskiej. ( .. .) Takiego triumfu „Harnasiów" Szymanowskiego 

odniesionego „pod rękę" z autentycznymi harnasiami tatrzańskich hal jeszcze w Polsce nie 
oglądano, donosił 2 lipca 1964 roku „Dziennik Polski". 

Niezależnie od talentu i wyobraźni choreografów, Hamasie nie pozostawiają nigdy słu
chaczy i widzów obojętnymi. Zasługa to muzyki, o której Adolf Chybiński pisał, że jest dzie
łem na wskroś twórczym, poczętym z ducha cudownej harmonii między wzorczym geniuszem 
ludu a wzorczym geniuszem jednostki, która swój personalny styl musiała zjednoczyć 
ze stylem ukochanego przez siebie środowiska. 

Anna Woźniakowska 



Libretto „Harnasiów" 
(Anatol Kocyłowski na podstawie libretta Karola Szymanowskiego i Jerzego Mieczysława Rytarda) 

balet - pantomima w 3 obrazach na tenor solo, chór mieszany i orkiestrę op.55 
do scenariusza kompozytora i Jerzego Mieczysława Rytarda, (1923-31) 

Obraz I: Hala 
1. Redyk 
2. Scena mimiczna 
3. Marsz zbójnicki 
4. Scena mimiczna 
5. Taniec zbójnicki 

Obraz II: Wnętrze chałupy 
6a. Wesele 
6b. Cepiny 
6c. Pieśń Siuhajów 
7. Taniec góralski 
8. Wejście Harnasiów 

Obraz III: Hala 
9. Hala 

SCENARIUSZ 

OBRAZ I 
Obraz rozpoczyna się redykiem, czyli pędzeniem owiec na letnie pastwiska. 
W scenie rodzajowej góralki i górale tańczą bawiąc się. Wśród zabawy pojawia się Dziewczyna, 
do której zaleca się młody Góral, mający ją wkrótce poślubić. Góralka jednak traktuje go niechętnie. 
Nagle słychać strzały z pistoletu i śpiew pojawiających się zbójników na czele z Harnasiem 
- ich wodzem, który na widok Dziewczyny stara się wyrazić jej swoje uczucia. Tak rodzi się 
ich miłość. Taniec zbójnicki i odejście zbójników w góry kończy obraz I. 
OBRAZ II 
W chacie wiejskiej trwa wystawne przyjęcie weselne Dziewczyny z młodym Góralem, podczas którego 
następują tańce, śpiewy i obrzędy, zakończone żywiołowym tańcem góralskim. Zostaje on jednak 
przerwany wtargnięciem do izby zbójników, którzy, wykrzykując własne pieśni, wbrew woli 
weselników, biorą dziewczyny do tańca. Wywiązuje się bójka i podczas powstałego zamieszania 
Harnaś niepostrzeżenie uprowadza Dziewczynę - Pannę Młodą. 
EPILOG 
Ukryci w głębi gór, Harnaś i porwana Dziewczyna, mogą cieszyć się swoim szczęściem. 

Absolwent klasy skrzypiec prof. Romana Reinera krakowskiej Akademii 
Muzycznej. Od 2006 roku pełni funkcję koncertmistrza Opery Krakow
skiej. Współpracował również z innymi orkiestrami i zespołami m.in.: 
Orkiestrą Ballet Classique de Paris (1998), Forum SINFONIA, Krakow
ską Operą Kameralną (2004), Orkiestrą Festiwalu w Wild Wood - USA 
(2003, 2005), Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Krakowie. 
Występował z laureatem Międzynarodowego Konkursu im Fryderyka 
Chopina w Warszawie - Kevinem Kennerem (USA). Artyści wspólnie wy
konali Sonatę „ Wiosenną" Ludwiga van Beethovena. 
W roku 1999 założył Zespół Kameralny Cracovie Ensemble, którego jest 
kierownikiem artystycznym. Jest członkiem zespołu The Reivers zało
żonego przez Lindsaya Davidsona (Szkocja) - grającego na dudach szkoc
kich. 
Nagrywał dla PR w Krakowie, TVP, TV Polsat, Radia Rak, PR w Chicago 
i PTV w Chicago. 

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Wokalno-Aktorski Akademii 
Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Wojciecha Jana Śmietany. 
Jest laureatem krajowych i zagranicznych konkursów wokalnych. 
Zdobył m.in. I nagrodę na IV Międzynarodowym Konkursie Wokal
nym im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, III nagrodę regula
minową oraz nagrodę specjalną za wykonanie arii Jontka z opery 
Halka S. Moniuszki na VII Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wo
kalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu (1997), a w 1999 roku został 
laureatem Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. V. Belli
niego w Caltanissettcie. Tomasz Kuk ma na swym koncie wiele pres
tiżowych koncertów oratoryjnych i estradowych, m.in. wykonania 
Stabat Mater A. Dvofaka, Mszy Es-dur F. Schuberta, Requiem W. A. 
Mozarta, IX Symfonii L. van Beethovena. Współpracuje z Operą 
w Krakowie, a także Operą Narodową -Teatrem Wielkim w Warsza
wie. Często występuje gościnnie w przedstawieniach premierowych 
na zagranicznych scenach operowych, m.in. w Japonii, Anglii, 

Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Czechach. Artysta wielokrotnie wykonywał najważniejsze tenorowe 
partie operowe m.in. Ismaela w Nabucco G. Verdiego, Alfreda w Traviacie G. Verdiego, Jontka w Halce 
oraz Stefana w Strasznym dworze S. Moniuszki. 



Śpiewak, muzykolog, pedagog śpiewu solowego. 
Przez 10 lat był chórzystą i solistą Poznańskiego Chóru Chłopięcego Je
rzego Kurczewskiego. Jest absolwentem muzykologii Katolickiego Uni
wersytetu Lubelskiego, Podyplomowego Studium Dyrygenckiego Aka
demii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Wydziału Wokalno - Aktorskiego 
Akademii Muzycznej w Poznaniu (dyplom z wyróżnieniem w klasie prof. 
Ewy Wdowickiej). 
Wojciech Maciejowski jest laureatem trzech nagród na Konkursie Sztuki 
Wokalnej im. Ady Sari oraz I nagrody na Konkursie Moniuszkowskim 
w Warszawie w 1989 roku. Od 1988 roku współpracuje z teatrami operowymi w kraju i za granicą. 
Występował także na znanych festiwalach muzycznych m.in. w Łańcucie, Kudowie, Brighton, Tokio, 
Pradze (Praska Wiosna), Wiedniu (Wiener Kiassik), Salzburgu (Mozartwoche). 
Na swym koncie ma liczne nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe.Od 1996 roku prowadzi klasę śpiewu 
solowego w Akademii Muzycznej w Poznaniu. 
W latach 1999 - 2002 roku pełnił funkcję dyrektora artystycznego festiwalu Świnoujskie Dni Muzyki " 
"Viva la Musica". Od 2002 roku jest konsultantem wokalnym Opery na Zamku w Szczecinie. 

Tancerka Zespołu Pieśni i Tańca .Śląsk" im. Stanisława 
Hadyny. Swoją karierę artystyczną rozpoczęła w wieku 12 
lat w Zespole Pieśni i Tańca .Nowa Huta" pod kierunkiem 
Anatola Kocyłowskiego. Od 13 lat tańczy w Zespole .śląsk" 
- w tym czasie miała okazję współpracować z wieloma wy
bitnymi artystami, tancerzami i choreografami m.in. 
prof. Stanisławem Hadyną, twórcą i założycielem Zespołu 
.śląsk", Władysławem Stefanikiem, wieloletnim asysten
tem prof. Elwiry Kamińskiej, Conradem Drzewieckim, 
Hanną Hojnacką, Jura jem Kubanką i wieloma innymi. 
W 1998 roku ukończyła Studium - kurs choreograficzno
instruktorski z dziedziny tańca ludowego. Występowała na 
deskach największych scen w Polsce, m.in. Teatru Wiel
kiego - Opery Narodowej w Warszawie, Teatru Wielkiego 
w Łodzi oraz na scenach całego świata m.in. w paryskim 
Palais des Congres i na deskach teatru broadwayowskiego. 
Współpracuje z wieloma zespołami ludowymi, tworząc dla 
nich układy taneczne i suity tańców z wielu regionów 
Polski. 

Tancerz o wszechstronnych zainteresowaniach, na początku swojej 
drogi artystycznej związany z ruchem folklorystycznym, tańczył w Zes
pole Pieśni i Tańca .Nowa Huta" pod kierownictwem Anatola Kocy
łowskiego. Jego spektrum zainteresowań tanecznych rozszerzało się 
pod wpływem kolejnych pedagogów: Aisza Hadyna oraz Inessa Mała
niczewa. 
W roku 1990 został zaangażowany przez Operę Krakowską. Współ
pracuje z wieloma choreografami m.in. Henrykiem Konwińskim, Ja
niną Niesobską, Przemysławem Śliwą, Hanną Chojnicką, Markiem 
Różyckim, Emilem Wesołowskim, Januszem Józefowiczem, Januszem 
Orlikiem, oraz reżyserami: Laco Adamikiem, Waldemarem Zawodziń
skim, Markiem Weiss-Grzesińskim, Janem Szurmiejem, Henrykiem 
Baranowskim, Krzysztofem Nazarem. 
Od wielu lat uczestniczy w produkcjach baletowych, operowych i ope
retkowych, łącząc wiele form wyrazu,jak taniec, pantomima. Odtwórca 
wielu ról solistycznych i drugoplanowych m.in.: Pinkertona w Mada
ma Butterfly, Mistrza Ceremonii w Dziadku do Orzechów, Sługi w Słu
dze dwóch panów, Posłańca w Królu Ubu i innych. 

Absolwent Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły 
Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu. 
Współpracował z Operą Krakowską, od 2003 r. 
pracuje w Operze Śląskiej. Współpracował z wie
loma choreografami i reżyserami - m.in. Henry
kiem Konwińskim, Jarosławem Świtałą, Przemys
ławem Śliwą, Aliną Towarnicką, Wiolettą Suską, 
Anną Majer, Izadorą Weiss-Grzesińską. Kreował 
m.in. partię tytułową w Kocie w butach w reżyserii 
Anny Majer, partię Króla Myszy w Dziadku do orze
chów Czajkowskiego (chor. H. Konwiński), jednego 
z torreadorów w Don Kichocie (chor. H. Konwiński). 
Tańczył również w tańcach zespołowych w spek
taklach takich jak m.in.: Halka (chor. I. Weiss
Grzesińska), Straszny dwór (chor. H. Konwiński) 
Moniuszki, Baron cygański (chor. M. Bochenek) 
Straussa, Aida Verdiego (chor. H. Konwiński). 
Od 5 lat współpracuje z krakowskim baletem dwor
skim Cracovia Danza. 



Absolwent AM w Krakowie w klasie skrzypiec doc. Ewy Szu
bry-Jargoń i dyrygentury w klasie prof. Jerzego Katlewicza 
(dyplom z wyróżnieniem) . Jest laureatem I nagrody na III 
Ogólnopolskim Przeglądzie Młodych Dyrygentów im. Witolda 
Lutosławskiego w Białymstoku . Na VII Międzynarodowym 
Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowi
cach otrzymał Medal Stowarzyszenia Polskich Artystów Mu
zyków dla najlepszego polskiego uczestnika oraz Nagrodę 
Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Współpracował z wieloma 
orkiestrami symfonicznymi. W sezonie 1999/2000 był dyry
gentem Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej. W latach: 2002 -
2004 pełnił funkcję kierownika muzycznego i dyrygenta 
w Operze na Zamku w Szczecinie. W 2004 roku objął stano
wisko kierownika orkiestry i dyrygenta Opery Krakowskiej. 

Powstał w 1953 roku w Krakowie. W skład Zespołu „NOWA HUTA" wchodzi młodzież wszystkich typów 
szkół krakowskich oraz młodzież studencka i pracująca. W swoim repertuarze posiada pieśni i tańce 
różnych regionów kraju, a także pieśni i tańce narodowe. Oryginalne tańce i pieśni poddane artystycz
nemu opracowaniu swoją treścią i wykonaniem propagują, w dobrym tego słowa znaczeniu, polski 
folklor regionalny i narodowy. Zespół posiada w swoim repertuarze polskie tańce historyczne. Zespół 
„NOWA HUTA" wielokrotnie brał udział w realizacjach telewizyjnych i teatralnych oraz w widowiskach 
plenerowych. Posiada nagrania studyjne swojego repertuaru oraz wydawnictwa fonograficzne. Zespół 
uczestniczy w wielu znaczących festiwalach i konkursach, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. · 

Działa przy Akademii Rolniczej w Krakowie i skupia młodzież góralską z Podhala i okolic, studiującą na 
wyższych uczelniach krakowskich. Zespół powstał w 1952 roku. Przedstawia folklor Podhala w formie 
autentycznej. Muzyka, tańce i śpiewy wyrastają z wielopokoleniowej tradycji mieszkańców Podhala ista
nowią odrębną i oryginalną kulturowo część dziedzictwa Karpat. Jego członkami są studenci kra
kowskich wyższych uczelni pochodzący z Podhala. Urodzeni i wychowani w podhalańskich miejscowoś
ciach, z domu rodzinnego wynoszą znajomość i umiłowanie mowy, tańców, pieśni i muzyki tego regionu. 
Oprócz zajęć i obowiązków studenckich znajdują czas na próby, których efektem są programy urze
kające pięknem, temperamentem i wiernością wobec góralskiego folkloru. Zespół skupia około 80 
członków. Co roku prowadzony jest również nabór nowych członków do zespołu. Zespół "Skalni" 
koncertował w wielu krajach Europy. 

ZESPÓŁ REGIONALNY IM. BARTUSIA OBROCHTY 

Powstał w 1965 roku. Głównym zadaniem zespołu jest zachowanie muzyki, śpiewu, tańca, strojów oraz 
obrzędów w najczystszej , starodawnej formie. Zespół skupia obecnie ponad 80 członków - młodzież 
góralską w wieku od 15 do 35 lat. Założycielem zespołu i jego wieloletnim kierownikiem był Tadeusz 
Sztromajer. Po jego śmierci kierownictwo objęła była wychowanka zespołu i zarazem prawnuczka 
Bartusia Obrochty - Zofia Majerczyk-Owczarek. 
W ciągu swojej 40-letniej działalności zespół występował w wielu miastach Polski, a także zagranicą. 
Kilkakrotnie wystąpił również w programach telewizyjnych i radiowych. Zespół już kilkanaście razy brał 
udział w Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu oraz w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem 
Górskich w Zakopanem (czterokrotnie zdobył nagrodę główną - Złotą Ciupagę). Jest laureatem wielu 
międzynarodowych festiwali folklorystycznych . 

BOGUSŁAW NOWAK 

Absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zawodowo związanym.in . 
ze Starym Teatrem w Krakowie , Radiem Kraków (prezes Zarządu w latach 1995 - 2000) , Operą Krakow
ską (dyrektor naczelny w latach 2001 - 2004) i Oddziałem TVP w Krakowie (dyrektor w latach 2004-
2007) . Współpracował m.in. z Andrzejem Wajdą, Kazimierzem Kutzem, Krzysztofem Kieślowskim , Zyg
muntem Hubnerem, Feliksem Falkiem. Producent telewizyjny i filmowy, samodzielny realizator progra
mów i telewizyjnych filmów dokumentalnych m.in . o Andrzeju Wajdzie, Jerzym Jarockim, Krystianie Lu
pie, Ewie Lassek oraz Lidii i Jerzym Skarżyńskich . Współorganizator i animator wielu projektów artys
tycznych i kulturalnych m.in. Festiwalu Mrożka (1990) , Europejskiego Miesiąca Kultury (1992), ple
nerowych spektakli i koncertów m.in. „Straszny Dwór" w Niepołomicach (2002) „Halka" na Skałkach 
Twardowskiego w Krakowie (2004), cyklu koncertów w kopalni soli w Wieliczce oraz, ostatnio, pomys
łodawca i inscenizator spektaklu „Poezja witraży" w Bazylice oo. Franciszkanów w ramach Festiwalu 
Wyspiańskiego 2007. 

Choreograf, pedagog. Autor filmów o tematyce tanecznej wraz z instruktażem : 
Polskie tańce historyczne oraz Z pamiętnika tamtych lat. 
Twórca ruchu scenicznego, scenariuszy i reżyserii wielu widowisk teatralnych, 
telewizyjnych i plenerowych m.in. Wianki pod Wawelem, Halka. Autor wielu 
choreografii w ruchu artystycznym amatorskim, profesjonalnym i akademic
kim m.in. Pacjenci, Szalona lokomotywa, Ubu Król, Kur zapiał, Operetka, Dydo
na i Eneasz, Czarodziejski fi.et, Krakowiacy i górale, Napój miłosny, Spiskowcy. 
Wieloletni choreograf Teatru STU oraz wykładowca Akademii Muzycznej w Kra
kowie. Współpracuje z wieloma zespołami w kraju i zagranicą m.in. w Belgii, 
Brazylii, Wielkiej Brytanii. Ekspert CI OFF oraz Narodowego Centrum Kultury. 



Grafik, scenograf. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Twórca ponad 
120 zrealizowanych projektów scenografii i dekoracji wnętrz dla produkcji filmo
wych, teatralnych i telewizyjnych. Współpracował m.in. ze Stevenem Spielbergiem 
(Lista Schindlera), Andrzejem Wajdą (Katyń), Jerzym Stuhrem (Spis cudzołożnic). 
Jest autorem scenografii do przedstawień teatralnych m.in. Wesela Stanisława 
Wyspiańskiego w Teatrze Dramatycznym w Katowicach (reż. Anna Polony), musica
lu Pan Twardowski Włodzimierza Jasińskiego i Janusza Grzywacza w Teatrze STU 
(reż. Krzysztof Jasiński), Kształtu Rzeczy Neila La Bute'a w Teatrze im. J. Słowac
kiego w Krakowie (reż. Barbara Sass), Pokojówek Jeana Geneta w Teatrze im. J. 
Słowackiego w Krakowie (reż.Józef Opalski). 
Ryszard Me!liwa jest członkiem założycielem Polskiej Akademii Filmowej oraz Stowarzyszenia Mię
dzynarodowe Sezony Teatralne i Baletowe. Wykłada na Wydziale Scenografii Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. 

Absolwentka Wydziału Scenografii ASP w Krakowie. 
Autorka interdyscyplinarnych działań plenerowych, 
m.in. Wianki pod Wawelem, Koncert Przeciw prze
mocy w Krakowie, Festiwal Rythm & Blues J. Owsiaka 
w Zabrzu, Koncert dla Papieża Toronto w Wadowicach 
2002. Współtworzyła: <;::a Ira w reżyserii Janusza J óze
fowicza, Madama Butterfly w reżyserii Janiny Nie
sobskiej w Kopalni Soli w Wieliczce, Straszny Dwór 
w reżyserii Laco Adamika na Zamku w Niepołomicach 
oraz spektakle Opery Krakowskiej: Zemsta nietoperza 
(reż. J. Józefowicz), Człowiek z La Manchy (reż. S. Za
jączkowski), Faust(reż. M. Weiss-Grzesiński). 
Tworzyła scenografie i kostiumy dla programów 
telewizyjnych i filmów oraz przedstawień teatralnych 
m.in.: Kształt rzeczy w reżyserii Katarzyny Deszcz, 
Gąska w reżyserii Krzysztofa Materny, Sinobrody - na
dzieja kobiet, Oskar i Pani Róża, Król Edyp, Pan Paweł 
w reż. Grzegorza Kempinsky'ego - w Teatrze Śląskim 
w Katowicach. 
W 2005 r. na V Festiwalu Dramaturgii Współczesnej 
Rzeczywistość przedstawiona w Zabrzu otrzymała 
nagrodę za scenografię do przedstawienia Pan Paweł 
w Teatrze Śląskim w Katowicach. 

• 
Stanowimy zespół ludzi, którym udało się przekształcić przeciętny, typowy dla połowy lat siedemdzie
siątych ośrodek kultury w jedną z najbardziej znaczących , prężnie rozwijających się instytucji w połud
niowej Polsce. 

Podmiotem naszego zainteresowania jest kultura oparta na żywej relacji pomiędzy współczesnością 
a dziedzictwem przeszłości, kultura zrodzona z indywidualizmu regionalnego, poszanowania odrębności 
i tożsamości, a jednocześnie sprzyjająca integracji grup i narodów nowej cywilizacji europejskiej. 
Kultura będąca odzwierciedleniem aktualnego stanu życia duchowego naszego kraju i zarazem wyzna
czająca drogę jego dalszego rozwoju. 

Stworzyliśmy instytucję pełniącą funkcje promocyjne, edukacyjne i inspiracyjne. Instytucję starającą 
się odpowiadać zarówno na potrzeby tzw. elit, jak i oczekiwania szerokiej publiczności. Instytucję 
działającą na obszarze całej Małopolski - z równym zaangażowaniem realizującą swoją misję w sądeckiej 
siedzibie, jak i poprzez działania wspierające kulturotwórcze inicjatywy w najdalszych zakątkach 
regionu ... 

... gdzie każdego dnia tysiące osób uprawia swoje małe poletko kultury, uczestnicząc w zajęciach zes
połów regionalnych, teatralnych, grając w orkiestrach dętych, malując, rzeźbiąc ... W tym bogactwie 
regionu dostrzegliśmy naszą szansę. A jednocześnie sami zapragnęliśmy stać się dla niego szansą 
- szansą jego dalszego rozwoju ... 



Działania skierowane na ochronę i rozwój istniejących zasobów kulturowych regionu uznaliśmy za 
jedno z naszych podstawowych zadań. 

Promując osiągnięcia twórców 
współczesnej kultury, staliśmy się 
tym samym realizatorami kilku
nastu festiwali, stanowiących 
ważną pozycję na mapie kultu
ralno-turystycznej Małopolski, 

a wśród nich tego najważniejszego 
- ŚWIĘTA DZIECI GÓR. .. 

Jednocześnie, w przystępnej, a zarazem atrakcyjnej formie upowszechniamy tzw. kulturę wysoką. Jed
nym z ważniejszych kierunków naszych działań jest popularyzacja muzyki różnych epok, stylów i ga
tunków, zarówno w formie realizacji wydarzeń muzycznych (koncerty, recitale), jak też w ramach znacz
nie bardziej rozbudowanych międzynarodowych festiwali muzycznych 

Przełomem w naszej działalności stało się zakoń
czenie remontu nowej siedziby. Uzyskaną w 1993 
roku, ponad stuletnią, niemal zrujnowaną sądec
ką sokolnię przekształciliśmy w nowoczesną, 
wszechstronnie działającą instytucję kultury. Sala 
widowiskowa, która mogłaby być dumą znacznie 
większych ośrodków w kraju, stała się m.in. 
miejscem WIECZORÓW MAŁOPOLSKICH - wyda
rzeń artystycznych obejmujących klasykę opero
wą, spektakle teatru dramatycznego, koncerty 

•Nasze festiwale muzyczne: 

• Wesoła Nowina (muzyka boronarodzeniowa) 
• Pamiętajcie o ogrodach (piosenka aktorska) 
• Fun & Classic (wirtuozeria i 2'art muzyc=y) 
• L'Arte Organica (muzyka organowa) 
• Jubilaci Cantus (śpiew jubileuszowy) 
• Międzynarodowy Festiwal i Konkurs 

Sztuki Wokalnej im. Ady Sari - najstarszy 
i wysoko ceniony w świecie muzyc=ym 

Nowocześnie wyposażone sale kinowe są miejscem upow
szechniania kultury filmowej w ramach cykli tematycz
nych, przeglądów kina niezależnego, DKF, MAF, a także 
festiwalu filmowego LUDZIE KINA, ukazującego wybitne 
postacie polskiej kinematografii (Jerzy Stuhr, Krystyna 
Janda, Andrzej Wajda). Nasze kina realizują program 
EUROPA CIMEMAS oraz należą do Sieci Kin Studyjnych. 

W nowym budynku rozpoczęła także działalność Galeria 
Sokół, promująca oryginalne zjawiska artystyczne, poja
wiające się zarówno w kręgach sztuk wizualnych, jak i na 
obrzeżach teatru, filmu , czy muzyki .. . Gościli w galerii 
m.in Leszek Mądzik, Marcin Kydryński, Jan Kanty Paw
luśkiewicz, Tomasz Sętowski. .. 

W 2003 roku w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ zainicjował działalność Instytut Europa Karpat, 
który stawia sobie za cel przygotowanie międzynarodowych programów z zakresu promocji dziedzictwa 
kulturowego, społecznego i przyrodniczego Małopolski w kontekście kulturowym Karpat. Poprzez cyk
liczne realizacje międzynarodowych konferencji, sympozjów i spotkań (Nasze wiano dla Europy, Karpa
ty biedne lecz bogate, Biesiady Karpackie) nawiązuje współpracę z organizacjami pozarządowymi w celu 
wspólnej realizacji projektów wspomagających rozwój społeczno-gospodarczy regionów karpackich. 

• galeria wystawiennicza 
• sala multimedialna na ponad 250 miejsc 
• sale dydaktyczne do zajęć w grupach 

20 / 30-osobowych 
• sala klubowa z barem kawowym 



Piotr Rozkrut 
Dyrektor Naczelny 

Już w czerwcu 2008 zostanie otwarty 
nowy gmach Opery Krakowskiej 

Piotr Sułkowski 
Dyrektor Artystyczny 

Nowy sezon artystyczny zapowiada się 
bardzo interesująco i intensywnie, jeszcze 
w tym roku zobaczymy 3 premiery. 

Placido Domingo 
Honorowy Patron Opery Krakowskiej 

Od 23 lipca 2007 Placido Domingo 
objął honorowy patronat nad 
Operą Krakowską 

W listopadzie i grudniu 2007 zapraszamy na 3 nowe realizacje: 

- W ramach obchodów roku Karola Szymanowskiego odbędz ie się światowa 
prapremiera jedynej operetki kompozytora Loteria na mężów czyli Narzeczony nr 69 
w reżyserii Józefa Opalskiego (listopad 2007) 

- Wysokie obcasy- premiera baletowa w choreografi i Janusza Orlika - młodego twórcy 
odnoszącego znaczne sukcesy na międzynarodowej arenie baletowej 

- Premiera G. Pucciniego Madama Butterfly w reżyserii Waldemara Zawadzińskiego 





produkcja i realizacja 

SOKCŁ 
Małopol~l..ic C:l'ntrum Kultury 

Antoni Malczak - Dyrektor 
Małgorzata Kalarus - Zastępca Dyrektora 
Liliana Olech - kierownik działu sztuki profesjonalnej, koordynator projektu HARNASIE 
Krzysztof Wolak - 'zastępca kierownika działu logistyki 
Teresa Łukasik - główna księgowa 
współpraca: Mirosława Wiktorowska, Jakub M. Bulzak, Anna Michałowska, Angelika 
Obrzut, Adam Śliwa, Elżbieta Pyszczak, Katarzyna Szydłowska, Andrzej Wańczyk, 
Emilia Gonciarz, Zofia Majerczyk-Owczarek 

główny współorganizator 

~Drn~ 
=------::..:: 
IWl:mrslA 

Piotr Rozkrut - Dyrektor Naczelny 
Piotr Sułkowski - Dyrektor Artystyczny 
Wiesław Sawa - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych 
Lucyna Wójtowicz - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych 
Dział marketingu - Katarzyna Woźniak (kierownik działu), Monika Brzegowska 
Dział koordynacji pracy artystycznej - Krzysztof Szafran (kierownik działu) 
Lidia Danecka, Elżbieta Piotrowicz, Magdalena Gomuła, Piotr Oleksiak 
Dział techniczny - Sylwia Strzelecka, Weronika Kowalczyk 
Inspektor orkiestry - Paweł Siedlik 

projekt Harnasia na okładce - Krzysztof Jędrzejowski 
zdjęcia - archiwum Opery Krakowskiej, Ryszard Kornecki, Evolution, W. Siwanowicz, 
J. Leśniak, K. Prokuska, J. Zachuta 
Sylwester Adamczyk, Jakub Adamczyk, Marek Bieszczad, Jakub Bulzak, 
Jarosław Mierzwa, Marzanna Raińska 

patronat medialny 
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