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OPERA DOLNOŚLĄSKA 
Dyre ktor EWA MICHNIK 

Zastępca dyrektora JANUSZ SŁONtOWSIO 

RICHARD WAGNER 

WALKIRIA • Die 
Część druga dramatu scenicznego „Pierścień Ni 

· Libretto: 

In 

„ ..•.. 
Siegmund - PETER 5'ftENSSON, OLEG BALASHOV 

Hunding - VVIKTOR GORELIKOW 
Wotan - BOGUSŁAW SZVNALSKI, JOHANNES VON DUISBURG 

. Sieglinde - EWA VESINy ELISABETH WERRES 
Brunhilde - MARGERITA STEIN, URSULA PREM ' 

Fricka - ELŻBIETA KACZMARZVK - JANCZAl<t BEATA LIBf.&A - ORKOWSKA 
Gerhilde - EWA CZERMAK 

Ortlinde - JOLANTA żMU 
Waltraute - JOLANTA PODL 
Schwertleite - AGNIESZKA REHLIS 

Helmwige - VVIOLITTA CHODOWICZ/ JOANNA H 
Siegrune - ALEKSANDRA LEMISZKA 

Grimgerde - BARBARA KRAHEL 
Rosswęisse - DOROTA DUTKOWSKA!/ BARBARA BAGINSKA 

Orkiestra Opery Dolnośląskiej 
Dyryguje EWA MICHNIK 

WROCŁAW - HALA LUDOWA 
16, 22, 23, 24 października 2004 godz. 1 Z OO 
Czas trwania spektaklu : 5 godz. 30 min . /w tym dwie przerwy po 4~ 

INSTYTUOA KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓD"flWA DOLNOŚLĄSKIE 



Estrady za „najwyższe osiągnięcia artystyczne i twórcze w promo
cji polskiej kultury". W związku z sukcesem Giocondy w 2003r. 
otrzymała Wrocławską Nagrodę Muzyczną oraz Nagrodę Polskiej 
Organizacji Turystycznej - certyfikat za najlepszy produkt turystyczny 
roku 2003 - spektakle Giocondy. W 2004 roku Ewa Michnik zosta
ła uhonorowana przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 
dyplomem ruchu Pięknieisza Polska - za tworzenie piękna, którym 
możemy się szczycić przed światem. 

HANS - PETER LEHMANN 
inscenizator i reżyser 

Urodzony w 1934 r., syn rzeźbiarza Kurta 
Lehmanna. W 1 955 rozpoczął w Berlinie stu
dia z zakresu gry na Recie, śpiewu, pantomimy 
i wiedzy o sztuce. W latach 1959-63 był asy
stentem prof. Carla Eberta w Operze Berliń
ski ej, zaś w latach 1960-73 asystentem 

Wolfganga Wagnera w Bayreuth. W latach 1963-80 pełnił funk
cję głównego reżysera w Monachium, Freiburgu, Norymberdze, 
Wiesbaden i Ulm. Od 1981 do 2001 dyrektor naczelny i reżyser 
w Operze Hanowerskiej. 
W 1 989 otrzymał tytuł profesora w Wyższej Szkole Muzyczno
Teatralnej w Hanowerze. Autor gościnnych produkcji w Amsterda
mie, Bazylei, Brukseli, Chicago, Mediolanie {La Scala), Poznaniu, 
Bolonii, Wenecji, Zagrzebiu, Zurychu. Na scenach niemieckich 
współpracował z teatrami w takich miastach jak Frankfurt, Essen, 
Berlin, Stuttgart, Kiel, Schwerin, Weimar i Monachium. Za swoje 
największe osiągnięcia prof. Lehmann uważa produkcje: Moiżesz 
i Aron Schonberga {Hanower), Die Soldaten B.A. Zimmermanna 
(Hanower), Frau ohne Schatten H. W. Henze (Bazylea}, Pierścień 
Nibef unga Wagnera (Braunschweig, Hanower), Lear (Braunschwe
ig), Spiewacy norymberscy Wagnera (San Francisco, 2001 }, Wa/-

ii =-, Jlria Wagnera (Monachium 2002), Złoto Renu we Wrocławiu 
3). Najbliższe produkcje to Tristan i Izolda Wagnera w Sztok

hol~· (2004). 
Prow zi działalność dydaktyczną: w Akademii Sztuk Pięknych 
w Mo achium, w Wyższej Szkole Muzyczno-Teatralnej w Hano

na Uniwersytecie w Hamburgu. 
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WALDEMAR ZAWODZIŃSKI 
scenograf 

Urodzony w 1959 r. Absolwent Państwowego 
Liceum Muzycznego i Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi oraz Wydziału Reżyserii Dramatu Pań
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. 
Od swego debiutu w 1986 r. w Teatrze 
im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze (Golem 
własnego scenariusza} zajmuje się ri • 

W 1987 podjął współpracę z Tt" 
alizował tam blisko 20 au 
i scenograf - m.ln. 
P. Calderona, 
księżniczka Bu, 
Klątwa S. Wysp 
szlachcicem Mol 
Salomei J. SłowaCKM!llPI: 
B. Leśmiana. Swoje prace 
go i Teatru im. J. SłowckiegÓ~kowie, Teatru Współczesnego 
w Szczecinie, Teatru Nowego ;J Warszawie, także w Moskwie -
scenografię w teatrach Sowremiennik (Bracia i piekło na· podsta
wie Braci Karamazow F. Dostojewskiego}. Od 1992 r. Dyrektor 
Artystyczny Teatru im. S. Jaracza w Łodzi. Waldemar Zawadziński 
posiada również znaczący dorobek w zakresie reży 
grafii operowej. W Operze Krakowskiej - zrealizo 
Juana R. Palestra, Nabucco, a same dekoracie~,
skiego Retu i Opowieści Hoffmanna, to ostatnie d: 
zakresie - także w Operze Bydgoskiej, w Teatrz~ Wie 
Fausta, same dekoracje również w Operze Sląskiej w 
w Operze Wrocławskiej - Cyganerię (1996), Falstaffa (2000), 
nego strzelca (2001}, w Teatrze Wielkim w Warszawie - Ba 
maskowy, a w Teatrze Muzycznym w Łodzi - musical Człowiek 
z La Manchy, ponadto za granicą - Rigoletto w Opera Taegu 
Korea. Jest autorem scenografii do Złota Renu (Wrocław 2003). 
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MAŁGORZATA SŁONIOWSKA 

kostiumolog 

Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu. Od 1988 r. związana jest 
z Operą we Wrocławiu, dla której tworzy 
projekty scenograficzne do spektakli opero
wych i baletowych. Współpracuje z teatra
mi operowymi w kraju i za granicą, m.in. 
z Teatrem Wielkim w Łodzi, Teatrem Muzycz

nym we Wrocławiu, Stadttheater Gorlitz. Ważniejsze realizacje sce
nograficzne w Operze Wrocław~kiej to: M. Ravel Bolero, F. Chopin 
Sylfidy, B. Pawłowski Królewna Snieżka i Kot-w butach, M. Oldfield 
Trzy kroki stąd, L. Bernstein Msza, P. Czajkowski Dziadek do orze
chów, S. Prokofiew Romeo i Julia oraz Kopciuszek, A. Ch. Adam 
Giselle, G. Rossini Cyrulik sewilski, D. Cimarosa Impresario 
w opałach, G. Verdi Requiem i Rigoletto, W. A. Mozart Czarodziej
ski Ret i Wesele Figara, J. S. Bach Kantaty. Realizacje poza Operą: 
M. Rimski-Korsakow Szeherezada, J. Herman Hallo Dolly, E. Kal
man Księżniczka czardasza, K. Mill&ker Student żebrak, E. Grieg 
Peer Gynt, G. Donizetti Napój miłosny, Don Pasquale, G. B. Pergo
lesi La serva padrona, H. Berlioz Symphonie fantastique, I. Strawiń
ski La Sacre du Printemps, Pietruszka, J. Strauss Zemsta nietoperza, 
Pink Floyd The Wall, scenografia do filmu telewizyjnego Gwiazda 
w reżyserii Stefana Szlachtycza. Jest autorką kostiumów do mega
widowiska Opery Dolnośląskiej Złoto Renu oraz do opery Straszny 
dwór S. Moniuszki przygotowanej dla Opery Lwowskiej i Teatru 
Muzycznego w Lublinie. 

PETER SVENSSON 
Siegmund - tenor 

Peter Svensson osiągnął międzynarodową sławę dzięki wielkiemu 
--·iiliiio...• ···. ukcesowi w tytułowej roli w operze Rienzi R. Wagnera w Operze 

P ~ kiej w 1991 roku. W tym samym roku zdobył nagrodę Birgit 
Nilss w Konkursie Wokalnym Richarda Taubera w Londynie. Uro
dzon f Wiedniu w 1961 roku rozpoczął karierę śpiewaka w wie
ku 9 I tiako pierwszy solista sopranowy słynnego Wiedeńskiego 

Chłopięcego. Ukończył wiedeńską Akademię Muzyczną 
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i dalej studiował pod kierunkiem Jamesa Kinga w 1991 roku. 
Zauważony przez Claudio Abbado, Peter Svensson zapros 
został przez niego do Opery Wiedeńskiej w sezonie 1990/1991. 
Od tego czasu młody tenor występował na wielu europejskich sce
nach operowych: w Mediolanie (La Scala), Brukseli, Pary.tyJOpe.i 
ra Comique), Atenach, Hamburgu, Pradze, Kolonii, Berii 
innych. Artysta był wielokrotnie zapraszany do 
lach w Wiedniu, Edynburgu, Ankarze, Wexford, 
Festival w Rosji. Występował także z wi 
stromi europejskimi pod kierownictwem tak 
tów, jak Claudio Abbado, Johq 
Neeme Jarvi, Armin Jourdan 
nicles, Sir George. 5o1łt 
Peter Svensson~. „ 

centruje się coraz ~ 
takich jak Florestan, 8adc:h&i;~ł 
Zygmund, Zygfryd. 
Dzięki znakomitym ~jom 
np. w VIII Symfonii ~ ~- .··•tJól llffdW>itllirr&de tego same
go kompozytora oraz Msza - ·. · o/ska Janacka, Peter Svensson 

występował w najsłynniejszych sa ach koncertowych Europy. 

Urodzony w Moskwie, gdzie ukończył w roku 1 
rium w klasie Y. Kibkalo. Od roku 1998 solista M 
Opera Theatre, zaś od roku 1999 solista Teatru 
(Mariinsky Theatre} w Sankt Petersburgu. 

Repertuar Olega Balashova zawieram.in. takie partie jak: Alfo 

La Traviata, Edgar Lucia di Lammermoor, Narrabot Salome, Pong 

Turandot, Andrej Mazepa, Griszka Borys Godunow, Bajan Rusłan 
i Ludmiła, Duch leśny Śnieżka, wersja koncertowa, Kuragin Wojna 
i Pokój, tytułowy Parsifal na scenie Teatru Maryjskiego pod kiero 
nictwem muzycznym Christofa Eschenbacha (2003) 
Z zespołem Teatru Maryjskiego pod batutą W. Ger 
wystepował m.in. na Festiwalu w Salzburgu (sierpień 2004, , 
i pokój, partia Kuragina), w Baden-Baden (grudzień 2003, 
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ria, rola Zygmunda), w Metropolitan Opera (2003, Chowańszczy
zna Musorgskiego, rola Andreia Chowańskiego; Kitież Rimskiego

Korsakowa, rola Kniazia Wsjewołoda), La Scali (2002, Wojna 
i pokój, partia Kuragina), Deutsche Oper, Berlin (2003, Katarzyna 
lzmajłowa Szostakowicza, rola Sergieja), Operze Sztokholmskiej 

(2003, Katarzyna lzmajłowa, rola Sergieja}, Covent Garden w Londy

nie (2002, Mazepa, partia Andreia} Concertgebouw w Amsterdamie 

(2003, Król Edyp I. Strawińskiego, rola Edypa}. 

WIKTOR GORELIKOW 
Hunding - bas 

Jest absolwentem Konserwatorium we Lwowie. Po ukończeniu stu

diów w 1976 r. został zaangażowany do Opery Lwowskiej . 

Laureat Konkursu Młodych śpiewaków w Odessie ( 1980) 
i Międzynarodowego Konkursu Operowego im. S. Kruszelnickiej 

(1984). Brał udział w wielu festiwalach w Rosji, a także występował 

gościnnie m.in. w operach w St. Petersburgu, Mińsku, Baku, Char

kowie, zaś w 1989 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie oraz 

Teatrze Operowym w Bytomiu. 
Od 1992 r. jest solistą Opery Wrocławskiej, z którą wyjeżdżał 
do Francji, Szwajcarii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Do jego najbar

dziej znaczących ról należą: Zaccaria - Nabucco, Sparafucile -

Rigoletto, Ferrando - li Trovatore, Falstaff, Don Pasquale, Cuno -

Der Freischutz, Kniaź Igor, Borys Godunow, Inkwizytor - Don Car
los, Daland - Der Fliegende Hollander, Faraon- Aida, Doktor - Tra
viata, Sarastro - Czarodziejski Ret, Kreon - Antygona Zb. Rudziń

skiego, Fafner - Złoto Renu. 

BOGUSŁAW SZVNALSKI 
Wotan - baryton 

Adi' olwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Filologicz
nym Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Wokalnym. 

Dosk al ił się pod kierunkiem prof. Pawła Lisicjana w Weimarze. 

artystyczna rozpoczął jako pierwszy baryton - solista Ope

einingen (1979-1984). 
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Następnie był solistą w Operze Krakowskiej, a od 1995 jest pie1 

szym barytonem w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Wielokrom 

występował na scenie Opery Narodowej w Warszawie, z którą 
wziął udział w tournees do Francji, Niemiec, Włoch, Szwajcarii 

i do Pekinu. Z Operą Poznańską występował m.in. w DalW The

ater i Royal Theater w Hadze, w Concertgebouw w Ams· 

Congrees Palais w Paryżu. Śpiewał gościnnie na 

świata, m.in. w Luksemburgu, Numburgu, Berlinie, 

dzie, Carcassone, wielokrotnie - na Międ~ 
w Xanten. W 1995 wziął udział w galowym 
tan Opera w Melbourne Concert Hall, v{:1 

Strasznego dworu w Shea's Parbfn ... ·.·. ·.. ~. 7'.·.··.· ·. 
w 1998 dał recital w Casino n.e..w , cny;J'99 

Skarpiow~ w świato~. ll.' ... '· .. ;. "".·· .. ;· DIW .. ··.·.·~.:.·.,:. ···· .. · .· .. ,'.~. < M.. 

w Poznaniu. Brał ra· ·-~·~ 
Dolnośląskiej (Aida, :.: .· .. :~; 
na, Straszny dwór, S · ~ ·na aachu/ ztOłó Reriub~nu rtnł4 
w nagraniach płyt i wideo optt" Nahuo:o ł ·~odbył tournee 

na Tajwan. We wrześniu 2CXW 'J>iewał partię Jagona w premiero

wym spektaklu Otello w Teatrze Wielkim w Poznaniu. 

Laureat Złotej Iglicy - Qagrody publiczności przyznawanej z okazji 

Międzynarodowego Dnia Teatru. 

Wotan 

Johannes von Duisburg zadebiutował w wieku 20 la 

w Stadttheater Brandenburg. Zamieszkał w byłym Berlinie 

nim, gdzie studiował w tamtejszej Hochschule der Kunste. W 

sie studiów uzupełniał swoje umiejętności w klasie mistrzowskiej 

prof. Dietricha Fischera-Dieskau. 
W 1991 roku podpisał roczny kontrakt w Mecklenburgische Staatsthe

ater Schwerin i zadebiutował jako Don Pizarro w Fidelio, a także~· 

jako najmłodszy na świecie Holender tułacz. Od roku 19925-
puje gościnnie na scenach całego świata, m.in. w teatrach · ro

wych w Genewie, Lizbonie, Florencji, Cagliari, Rzymie (A ad0
-

mia di Santa Cecilia), Strasbourgu, Moskwie, Pradze, a ta " 

scenach festiwalowych w Wexford oraz Bregenz. Role, w k i , ~--
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występował, to m. in. Jochanaan - Salome, Amonasro - Aida, 
Kacper - Wolny strzelec, Escamillo - Carmen, Scorpio - Tosca, Don 
Giovanni i Sarastro - Czarodzieiski Ret. 
W listopadzie 2001 zaśpiewał partię Amonasro w Tokio razem 
z Jose Cura w roli Radamesa. W sezonie 2002/2003 występował 
w roli Telramunda - Lohengrin w Teatro Communale di Bologna 
(pod batutą Daniele Gatti), a także jako Holender tułacz w Teatro 
San Carlo w Neapolu. 
Pod kierownictwem muzycznym Jeffrey' a Tate' a zadebiutował jako 
Gunther - Zmierzch bogów w Operze Kolońskiej, zaś jako Wędro
wiec - Zygfryd na scenie Gran Teatro del Liceu w Barcelonie pod 
batutą Bertranda de Billy. W roku 2005 zaśpiewa ponownie partię 
Telramunda w Trieście oraz Don Pizarra w Kolonii, a także Amona
sra na Festiwalu w Savonlinna w lipcu 2005. Debiutuje także w roli 
Wołana - Walkiria we Wrocławiu. 
Johannes von Duisburg dokonał nagrań telewizyjnych {spektakl 
Sommernacht der Grof3en Melodien z Montserrat Caballe oraz 
koncertowe wykonanie Requiem Mozarta dla Papieża Jana Pawła 
li) oraz płytowych Die Agyptische Helena Straussa oraz A Village 
Romeo and Juliet Deliusa. 

EWA VESIN 
Sieglinde - sopran 

Studiowała śpiew w Akademii Muzycznej w Krakowie i Wrocła
wiu, gdzie w 2001 roku uzyskała dyplom w klasie prof. Barbary 
Ewy Werner. Doskonaliła umiejętności na licznych Kursach Mistrzow
skich prowadzonych przez Stefanię Toczyską, Helenę Łazarską 
i Ryszarda Karczykowskiego. Debiutowała na scenie Opery Wro
dawskiej w studenckim przedstawieniu W.A. Mozarta Czarodziei
ski Ret. 

if ~ . W repertuarze ma dzieła: W.A. Mozarta - Czarodzieiski Ret {par-
iiilllo... • ! i li damy), G. Rossiniego - Włoszka w Algierze (partia Izabeli), 

G. ucciniego - Cyganeria (partia Mussette) G. Bizeta - Carmen 
(parh Mickaeli), R. Wagnera - Złoto Renu (partia Wellgunde). 
Rok 2 , 3 poświęciła na przygotowanie partii Sieglinde w superwi

Walkiria Richarda Wagnera. Przygotowuje się do udziału 
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w międzynarodowym konkursie wokalnym w Marsylii, który ma 
odbyć we wrześniu 2005 r. 

Urodziła się w Bonn, a wychowała się w Chicago 
oraz bardzo muzykalnym środowisku. Po u 
czas których uczestniczyła w telewizy!n 
cym młode talenty pt. "Nowi W~ 
do Niemiec, by rozpocząć stci:łkf:W 
pod okiem prof. ~ 
W wieku 21 lat ~-• 
Kolońskiej, gdzie w 
W kolejnym sezonie 
ater w Karlsruhe a dWa 
w ciągu kilku lat załp~ała tę „~ 
(sopran liryczny) w ponad 3.fi9f~~;'W.fym czasie zaśpie
wała również parti_ę Susanny:podczas festiwalu Ludwigsburger 
Schlossfestspiele, a także zdobyła główną nagrodę na Konkursie 
Mozartowskim w Wurzburgu. 
W latach 1989 - 1997 Elisabeth Werres była członkiem zespołu 
Opery w Hanowerze, gdzie (występując także gościnnie w innych 
teatrach) do swojego dotychczasowego repertuaru dołaavła role 
"dramatyczne", takie jak: Maria - Wozzeck, Ro •· 
nietoperza, Wesoła Wdówka, Freja - Złoto Renu, 
kiria, Tatiana - Oniegin, Arabella, Elena - I Vespri 
dot F. Bussiniego, Milada - Dalibor, Chrysothemis - Ele 
ulubiona rola - Księżna Marszałkowa - Kawaler srebrnei r6 
Elisabeth Werres występowała gościnnie {w głównych rola . 
m. in . w Operze Kolońskiej, Deutsche Oper am Rhein w Dusseldor
fie, Operze w Hamburgu, Monachium, Deutsche Oper w Berlinie, 
Gartnerplatz State Theatre w Monachium, Wiedeńskiej Volksoper, 
Theater des Westens w Berlinie, a także w teatrach w Essen, D~„/ 
mundzie, Zurychu, Wiesbaden, Mannheim, Karlsruhe, Strasbu~, 
Lubece, Trier, Darmstadt, Brunszwiku, Lipsku, Bremie, Weim 
Wzięła udział w dwóch tournees artystycznych do Japonii. 
Uczestniczyła w galach telewizyjnych oraz licznych transrr.. 
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radio~ch (Sudwestfunk, Sender freies Berlin, Westdeutsche Rund
funk, Osterreichischer Rundfunk, & NDR). 
Jej dorobek koncertowy obejmuje m.in. udział w wykonaniach IX Sym
fonii Beethovena, li Symfonii Mahlera, 4 Ostatnich pieśni Straussa, 
Siedem grzechów głównych Weilla, a także szereg Gal Operowych 
i Operetkowych w Chicago, Monachium, Barcelonie, Tokio, Berli
nie, Hanowerze, Zurychu, Bernie i Wiedniu. We wrocławskiej Hali 
Ludowej debiutuje partią Zyglindy w Walkirii R. Wagnera. 
Niedawno otrzymała tytuł Profesora Spiewu na berlińskim Univer
sitat der Kunste. 

MARGERITA STEIN 
Brunhilde - sopran 

W 1989 roku u~skała dyplom PSM I i li stopnia w Tomaszowie 
Mazowieckim w klasie fortepianu. W 1995 ukończyła śpiew solowy 
na Wydziale Wokalno- · _ emii Mu czne· w Katowi-
cach. \._ 
Od lat pozostaje pod opieką wokalną ~o, 
pedagoga o międzynarOdowej renomie. · 
Swą Clrogę artystyczną rozpoczęła od udziału w Międ~narodo
wym Konkursie Wokalnym im. A~orzr Kar~o;,;ch Varach, 
zostając jego finolistkq, c750 owocem b angaż o eatru Ope
rowego Slezskie Divadlo w ~vie (~Il~. Zadebiutowała na tej 
scenie partią Amelii w operze Bal maskowy G. Verdiego. 
Jej repertuar obejmuje partie romantycznego i werystycznego okresu 
twórczości operowej: Agata w Wolnym strzelcu C. M. von Webe
ra, Santu-zza w Rycerskości wie~niaczej P. Mascagniego, tytułowa 
Tosca G. Pucciniego, Rachela w Zydówce Halevy'ego. Obecnie pra
cuje nad tytułową Turandot w operze G. Pucciniego i Giocondą 
A Ponchiellego. Obok pracy scenicznej ceni sobie również dzia
łalność koncertową (repertuar pieśniarski i oratoryjny). 

URSULA PREM 
Brunhilde - sopran 

· - 7iiili....._"' ula Prem urodziła się w Norymberdze, gdzie w latach 1 985-
1 9 ~ studiowała na wydziale wokalnym w Meistersinger Conse
rvato , pobierając jednocześnie prywatne lekcje. Ukończyła tak-
że z wodzeniem kursy mistrzowskie prowadzone przez Birgit 

ilss oraz Ingrid Bjoner. 
O r. zadebiutowała na scenie w Norymberdze w operze 
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Graf Mi~abeau Siegfrieda Matthusa. W 1991 roku Ursula Pr1 
była finalistką 1 lnternationalen Bodensee-Musikwettbewe 
w Bregenz, co zaowocowało pierwszym kontraktem w Operz1 
w Stuttgarcie, gdzie zaśpiewała 1 Damę Czarodziejski flet, Echo 
Ariadne z Naxos, 4 Dziewczynę Elektra, Dziewczynę-Kwiat Parsi· 
fal, Bertę Cyrulik sewilski, Hrabinę Ceprano Rigoletto w ~cji 
Jihannesa Schaafa. 
W tym samym czasie występowała goś~innie w Ka~ 
theater w operze L' Amore dei tre Re - Italo M~ł~ 
rownictwem muzycznym Ulricha Petersa, wv1conuicJc pQ, 
Partią Leonory Fidelio w roku 1994 Vrsula 
angaż w Anhaltische Theater w Oessov. 
w takich rolach jak: Elsa ~ 
Hćinsel und Gret8/ czy Lukrecia IM 
Od ~ezonu 1996/1997 Ursufó ·~:~~-
Kole1ne role ~kreowane w 4eatrze w~ 
1996, Madeleine Anclrea ~--~~-
łacz - 1998. 
W październiku 1997 rolq Ewy Śpi6wocy ~~mdebk*>
wała na scenie Badische ~tStheaa.r.w~ ~dało począ
tek dalszej owocnej wsD61Pracv. Kolefne role w teatrze w Karlsruhe 
to: Anita Johny spielt au! I Einst Krenek, Senta Holender tułacz, 
Gutrune oraz Trzecia Norna Zmierzch Bogów, Izolda Tristan i Izol
da w roku 2000 oraz Salome w roku 2001 . 
W marcu 1998 roku Ursula Prem odniosła sukces debiutując 
w Komische Oper w Berlinie, gdzie zaprezentowała się w tytułowej 
roli Turandot Pucciniego w cenionej inscenizacji Christine Mielitz. 
W roku 1999 wystąpiła na scenie w Meiningen po rą.1:"~ 
wykonując partię Katarzyny lzmajłowej Szostako~~;:;,;i~,.. 
W tym czasie występowała także na scenach w -~ 
Wurzburgu i Wuppertalu w roli Elsy Lohengrin, w Sc~<~. 
burgu i Bielefeld jako Salome, w roli Desdemony Otelfo w·~ 
i Eisenach Czarodziejski flet w Stuttgarcie i Magdeburgu °"°* 
w partii Izoldy w Saarbrucken. W roku 2001 zadeoiutowała w rOh 
Brunhildy wszystkie trzy partie w Walkirii, Zygfrydzie i Zmierzchu 
Bogów. 
Występowała także we Freiburgu - partia Leonory w Fidelio w insce
nizacji Uwe Erica Laufenberga i w Chemnitz, gdzie zaprezentowa
ła wszystkie trzy Brunhildy oraz rolę Senty w spektaklach reżyse 
wanych przez Michaela Heinicke. 
Podczas Schwerin Schlossfestspielen w 2003 roku Ursula f rem 
po raz pierwszy zaśpiewała partię Elizabetty Don Carlos. , 
Działalność koncertowa Ursuli Prem obejmuje m.in. Requier. -=,., . 

diego, IX Symfonię Beethovena, a także gale operowe. 
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ELŻBIETA KACZMARZYK - JANCZAK 
Fricka - mezzosopran 

Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Jeszcze jako stu
dentka została laureatką V Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady 
Sari w Nowym Sączu (nagroda specjalna prof. Spitzera za wybit
ne wykonanie utworu romantycznego). Jest również laureatką 
Ili nagrody na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. V. Bel
liniego we Włoszech (1998) oraz finalistką Międzynarodowego 
Konkursu Wokalnego w Bilbao w Hiszpanii ( 1994). 
Zapraszana na polskie i międzynarodowe festiwale (m.in. Wrati
slavia Cantans, Dni Sztuki Sakralnej w Szczecinie, Dni Muzyki Pol
skiej w Amsterdamie). Koncertowała w USA i w Europie: we Fran
cji, Holandii, Hiszpanii, Danii, Belgii, Szwajcarii, Szwecji, Rosji, 
Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, Jugosławii. 
W Polsce wykonywała między innymi specjalnie dla niej napisaną 
partię mezzosopranową na światowej prapremierze utworu 
W. Sutryka Space Requiem poświęconego katastrofie promu "Chal
lenger". Brahrównież udział w polskiej prapremierze dzieła ame
rykańskiego kompozytora Freda Thayera Gloria. 
Od 1993 r. jest solistką Opery Wrocławskiej. Debiutowała partią 
Jadwigi w Strasznym dworze St. Moniuszki. Stworzyła wiele zna
czących kreacji, wysoko cenionych przez krytykę, jak tytułowa 
Carmen, Gwiazda - Star Zygmunta Krauze, Izabela - Włoszka 
w Algierze, a także w Nabucco, li Trovatore, Rigoletto, Impresario 
in angustie, Falstaff. Z macierzystym zespołem bądź samodzielnie 
odbyła liczne tournee zagraniczne, m.in. w Holandii {Carmen, Faust 
- 1997, 1998), Niemczech (Carmen - 1997), Anglii (Nabucco, Tra
viata - 1998), Norwegii (Faust, Carmen - 1999). 
Artystka ma w swoim repertuarze ponad 20 partii operowych oraz 
około 20 dzieł oratoryjnych i kantatowych. 
Nagrywała audycje dla radia i telewizji oraz dokonała nagrań 
na płyty CD. W 2000 r. zaproszona została jako pierwszy polski 

•• -•Siiiiiilo...iiiiio~- Eezzosopran do partii Azuceny w pierwszym polskim nagraniu 
p wym opery G. Verdiego// Trovatore. Płyta była nominowana 
do n rody "Fryderyk 2000". 

ż w tym samym roku została odznaczona przez Prezydenta 
owym Krzyżem Zasługi. 
2 r. została nominowana do grona pięciu najlepszych śpie-
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wakó~ polskich w ramach nagrody im. Andrzeja Hiolskiego. 
W 2003 roku wzięła udział w kolejnej superprodukcji Opery 
nośląskiej Złoto Renu (Fricka). 

Już na początku swojej drogi artystycznej 
mi dyrygentami polskimi: K. Kordem 
H. Czyżem, W. Lutosławskim 
jako artystka chóru .filba 
okazał się wyiazd z 
gdzie przygotowvV.Citl6· 
Ronconiego pod 
i postanowiła roz:potiq6 
Akademię Muzyczną 
skiej-Moroz '!kończyła 
przedstawienie dyplomo~~ -iafafiniejŚce na kameralnej scenie 
Teatru Wielkiego w Warszawie; w partii Ottawii w Koronacji Pop
pei C. Monteverdiego. , 
Podczas studiów uczestniczyła w kursach mistrzowskich interpreta
cji pieśni i arii niemieckich pod kierunkiem Ingrid Kremling (Ham
burg) i Leopolda Spitzera (Wiedeń). W latach 1995-98 była 
solistką Warszawskiej Opery Kameralnej, gdzie 
w licznych operach W.A.Mozarta, G.Rossiniego, ·D, 
Występowała gościnnie na wielu scenach Niemiec; 
carii. W grudniu 1995 roku wzięła udział w prapre 
M. Kogla Aus Deutsch/and w Hamburgu. Obecnie wsp 
z teatrami w Polsce i za granicą. 
W 2000 roku uczestniczyła w kursie Wagnerowskim organizowa
nym przez Teatr Wielki-Operę Narodową w Warszawie, który pro
wadziła polska śpiewaczka wagnerowska Hanna Lisowska. Od tego 
momentu zaczęła pracować nad repertuarem R. Wagnera przygo
towując kilka partii tego kompozytora m.in.Fricki z Walkirii 
kierunkiem Anny Janiny Pawluk. 11 
Poza działalnością artystyczną inter.esuje ją również pedag<IĆJika. 
Pracuje z dziećmi niewidomymi w Zakładzie dla Niewid ' 
w Laskach k.Warszawy. 
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TREŚĆ 

W czasach mitycznych dokonało się zło, które ciąży nad 
światem. Wotan - ojciec bogów i ludzi - kazał olbrzymom wybudo
wać na siedzibę bogów wspaniały i niedostępny gród, Walhallę. 
W zamian obiecał im boginię miłości i wiecznej młodości, Freję. 
Lecz bez niej bogowie zginęliby. Wotan łudził się, że uda się mu nie 
dotrzymać obietnicy. Olbrzymi jednak porwali Freję przemocą, a jako 
okupu zażądali złota Renu. Tymczasem złoto, które od wieków spo
czywało w głębinach świętej rzeki, strzeżone przez córki Renu, pod
stępem wykradł p~tworny karzeł, Nibelun~ Alberyk. Ukuł zeń pier
ścień, któ a cen rzeczenia się miłościaawał czarodziejską moc 
,h~ światem. apragnął jej ta e o an. e a o o 
A lb;ykow1. Lecz zam1ast zwrócić je prawowitym strażniczkom, oddał 
je olbrzymom, wraz z pierścieniem, na którym ciąży klątwa. Skutki nie 
kazały na siebie czekać. 

W kłótni o podział skarbów złoto zostało po raz pierwszy 
splamione krwią. Ca~padło w udziale olbrzymowi Fafnero
~óry odtąd chroni je, przybrawszy posta~ sm_?ka. Wotan chce 
je odzyskać, aby zwrócić naturze. Ale~ uczynić lko nie
ustraszony człowie' 
W tym celu Wotan przybrał postać wojownika o imieniu Walse w · 

~ 
· ' · ' · te n obiet , z r s i wo·e zi · - ·' · · 

glindę i Zygmunda. Natomiast ze związku Wołana z boginią ziemi 
nar zi o si ziewi ' półbogiń - walkirii, które mia w bo·ach 

~v\~ ' dodawać męstwa wojowni om, a martwyc aterów przyprowa
~f \J. dzać do Walhalli, by z nich bogowie mogli utworzyć armię niezwycię

żonych. Spośród swych córek walkirii ukochał Wota n najbardziej Brun-
hildę, która stała się wyrazicielką jego woli. 

lata. Zvamund wyrósł na dzielnego rycerza. Od 
tan-woj wyrabiał w synusiły i hart ducha. Narażał go na naj-

iii ~,__większe niebezpieczeństwa, ażeby kiedyś mógł spełnić czekające 
- zadanie. Kieruje z ukrycia jego krokami aż do chwili, kiedy zdaje 
mu~' że syn dorósł do czynu, który ma przerwać łańcuch nieszczęść 

eh nad głową Wołana. Zygmund przerósł odwagą i siłą zastę
ów. Raz jednak w nierównej walce uległ im i ranny, bez broni, 
uchodzić.\, Dopadł jakiejś ustronnej chaty w lesie. Wszedł 
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do środka, ażeby wypocząć i schronić się przed rozszalałą burzą. 
W tym właśnie momencie rozpoczyna się;akcja Walkirii. 

Akt I 

Scena przedstawia izbę drewnianej chaty star, 
dowan · dokoła ot żne o pnia jesionu, który 
o rywa dach. Zaledwie Zygmun prze r1 

ny. Po chwili zjawia się w izbie młoda kob 
przybysza, skrapia go wod 
go miodem. Chata i kobie: 
lazł się w domu n 
nem nieszczęśl 
za nim idzie. Nie 
kobieta zatrzymuie 
we jest jej pożycie z 
go wzrok kobiety. 
ku niej miłością. 
Wraca Hunding. Zobaczyws~if chacie nieznajomego mężczy
znę, okazuje niezadowolenie, ale ponieważ gość jest bezbronny 
i znużony, pozwala mu iostać. Ostrzega jednak, żeby świętym mu 
było to ognisko, świętym ten dom. Hundinga uderzyło od pierwszej 
chwili wielkie podobieństwo rysów i wyrazu oczu zachqdzqce mię
dzy jego żoną Zyglindą a gościem. Pyta go o imię 
jednak Zygmund odpowiada i dopiero naleganiQ 
go do opowiedzenia o sobie. Srogi wojownik Wolf.ii 
i bliźniej jego siostry. Kiedy raz z ojcem wrócili do 
domu, zastali tylko zgliszcza i trupa matki. Siostry nie było. 
żył z ojcem w dzikich lasach z dala od ludzi. Nieustannie nasta 
li na nich wrogowie. Raz w czasie walki stracił ojca z oczu. Znalazł 
potem w lesie tylko wilczą skórę, którą był okryty, nigdy zaś nie 
mógł go już potem odszukać. Ciągnęło go z lasów do ludzi, więc 
porzucił dzikie ostępy. Ale pośród ludzi nie znalazł szczęścia. 
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Was rechtes ;e ich riet, 
. andern dunkte es arg, 

was schlimm immer mir schien, 
andre gaben ihm Gunst. 

In Fehde fiel ich, 
wo ich mich fand, 

Zorn traf mich, 
wohin ich zog; 

gehrt' ich nach Wonne, 
weckt' ich nur Weh' ... 

Gdym dobrą radę dał, 
innym zdała się złą; 

co niecnym zwałem ja, 
inni chwalili to. 

Wpadałem w spory, 
gdziem tylko wszedł; 

gniew biegł w mój ślad, 
gdziem zwrócił krok; 

gdym pragnął szczęścia-;

budziłem ból .. . 

Ostatni jego krwawy czyn popełniony został na rodzie wo

jowników zaprzyjaźnionych z Hundingiem. Hunding zapowiada 

mu więc, że rankiem stanie do walki na śmierć i życie. 
Zygmund sam został w izbie. Hunding z bronią poszedł spać, 
za nim wyszła niewiasta, ku której Zygmund zapłonął 
namiętnością. Ojciec zapowiadał mu, że kiedy znajdzie się 
w największej potrzebie, wtedy znajdzie także potężny miecz. Ciem

ność otacza Zygmunda. Coś zabłysło w pniu jesionu. Czy to wzrok 

tej uroczej kobiety, za którą tęskni w tę noc samotną, bezbronny? 

Nagle uchyliły się drzwi. W bieli nocnego ubrania przyszła Zyglin

da. Mówi gościowi, że nasypała ziół usypiających do napoju Hun-

dinga i radzi bezbronnemu, ażeby nocy tej użył dla swojego 

wybawienia .. Wskazuje mu broń. 
W pniu jesionu tkwi wbity po samą rękojeść miecz. Wbił 

go w czasie jej wesela z Hundingiem jakiś jednooki starzec, który 

wszedł między gości. Trwoga napełniła wszystkich biesiadników, 

kiedy spojrzał na nich, jedną tylko Zyglindę zdawał się pieścić wzro-

kiem. Miecz ten przeznaczył tajemniczy starzec temu mężowi, któ

ry zdoła go wyciągnąć z pnia. Wielu wojowników usiłowało 
dokonać tego, ale ani na cal nie drgnęła broń w twardym pniu. 

Zyglinda marzy o walecznym mężu, czeka wraz z mieczem 

na jego przyjście, wyrywa się całą duszą z niewoli przy boku Hun

~~ga. I oto Zygmund stanął przy niej, objął ją silnym ramieniem, 
mlll p~nosząc wyzwolenie i szczęście. Podmuch wiatru otworzył drzwi 

ór. Czar nocy wiosennej, skąpanej w blaskach księżyca, zalał 
~ - rwał w moc swoją Zygmunda, który śpiewa pieśń o miłości 
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Winterstiirme wichen 
dem Wonnenmond, 

in mi/dem Lichte 
leuchtet der Lenz; 
auf lauen Wften 
/ind und lieblich, 
Wunder webend 

er sich wiegt; 
Uber Wald und Auen 

weht sein Atem, 
weit ge0Ffnet 

lacht sein Aug'. 
Aus se/' ger Vaglein Sange 

sUser~ 
hadesie 
hauchter 

seinemm warmen Blv;){r'•fłJcf#it~i.i 
wonnige~ 
Keim und~ 

entspriessf seiner Kii 
Mit zarter Waffen Żler 
bezwingt er die Welt; 

Winter und Sturm wichen 
der starken Webr; 

wohl musste den tapf' ren 
Streichen 

die strenge Wre auch weichen, 
die trotzig und starr 

uns - trennte von ihm. 
Zu seiner Schwester 
schwang er sich her; 

die Liebe lockte den Lenz; 
in uns' rem Busen 
borg sie sich tief; 

nun lacht sie selig dem Licht. 
Die broutliche Schwester 

befreite den Bruder; 
zertriimmert liegt 
was sie getrennt; 

jauchzend griisst sich 
das junge Paar: 

vereint sind Liebe und Lenz! 

21 

Śnieżnych burz zawieje 
rozpędził maj, 

w wiośnianym słodkim 
świetle on lśni; 

na ciepłych wiewów 
wonnej fali, 

witają się: ~ 

złączone miłość i ma· 



Po płomiennym hymnie Zygmunda na cześć miłości i wiosny 
Zyglinda wita w nim ten maj, na który długo czekała. Zaczyna 
poznawać w nim brata. Przypomina sobie brzmienie jego głosu 
z dziecinnych lat, twarz jego podobną się jej wydaje do tego obra
zu jaki widzi, kiedy sama przegląda się w wodzie. Namiętność roz
pierająca pierś Zygmunda, dodaje mu sił nadludzkich. Przyskoczył 
do pnia jesionu, chwycił rękojeść miecza i dobył go z pnia jak 
z pochwy. Nadaje mu miano Notung, gdyż w potrzebie {Not) znalazł . 
tę broń. Z tym wianem chce uprowadzić z domu nieprzyjaciela 
ukochaną niewiastę. Poznali się wzajemnie jako brat i siostra, ale 
nie zwracają już na to uwagi i z okrzykiem "niech kwitnie Walsun
gów krew" padają sobie w objęcia. 

Akt li 

Pogwałcenie przez Zygmunda praw boskich i ludzkich 
powinno go pozbawić wszelkiej pomocy ze strony Wołana. Ale 
nawet w obliczu tych zbrodni Wotan nie chce przyznać Hundingo
wi zwycięstwa. Kocha całym sercem Zygmunda, każe więc Brun
hildzie, aby w walce jego z Hundingiem dała zwycięstwo Zygmun-
dowi. Lecz Fryka, bogini ogniska domowego, żąda od Wołana 
ukarania Zygmunda i Zyglindy. Zmusza go do złożenia przysięgi, 
że w walce zwycięży Hunding. Ta klęska, zresztą zupełnie słuszna, 
przepełnia Wołana rozpaczą; jego plany nie spełnią się. W dłu
gim dialogu z Brunhildą, będącym właściwie monologiem Woła
na, jednooki bóg opowiada o swoim losie. Zmieniając dawne 
polecenie, rozkazuje Brunhildzie, aby w walce zwyciężył Hunding, 
ażeby Zygmund poległ, ale ta, która wolę jego zawsze spełniała, 
teraz występuje przeciw niej. Zdaje się jej, że prawdziwe życzenie 
Wołana jest przeciwne temu, które wypowiedział. 

Po nocy szału miłosnego Zygmund i Zyglinda umknęli z domu 
Hundinga. Niepokój, wyrzuty sumienia pędziły ich z miejsca 

---llliii"""~~a miejsce. Zygmund chciał już zadać mieczem śmiertelny cios sio
s ~ e i sobie, gdy z ust Brunhildy dowiedział się o swym przezna
cze ·Ił· Wiedziona współczuciem dla miłującej się pary, walkiria 
posta ' wio dać zwycięstwo synowi Wołana. W decydującym jed
nak m mencie zjawia się groźny bóg i na włóczni jego kruszy się 

· z ygmunda. Hunding zabija bohatera, lecz zwycięzcę zabija 
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pogardliwy wzrok Wota na. Nieposłuszeństwo Brunhildy posta 
wio Wotan srogo ukarać. 

Brunhilda, zebrawszy okruchy Notunga, porywa Zyglin 
na konia i uchodzi z nią przed pościgiem Wołana, szukając schro
nienia między walkiriami. 

Akt Ili 

Wśród dzikich i skalnych bezdroży (QZI 

ośmiu sióstr Brunhildy, pół' • 
rumakach. Zebrały się one, 
skich czynów tego 
się wreszcie i On<Jj 

gniewem Wołana. 
nia, Wotan bowi1 

nie skryła. Zyglincla, 
ci. Prosi Brunhildę, 
Wołana wskazuje jej 
w proroczym jasnowidzeniu: 

den hehrsten He/den der Welt 
hegst du, o Weib, 

im schirmenden Schoss! 
Vrewahr' ihm die starken Schwer

tesstUcken; 
seines Vaters Walstatt 

entfuhrt' ich sie glucklich: 
der neugefugt das Schwert einst 

schwingt, 
den Nomen nehm' er von mir 

"Siegfried" er freu' sich des Sieg' si 
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Rycerza silnego jak bóg 
kryjesz, niewiasto, 

w przytulnym s· 
Zachowaj 

stąd, gdzie 
uniosłam je 

a ten, co nowy skuje z ni 
ode mnie miano niech ma , 

"Zygfryd", zwycięzca wśród walk! 



Za radą Brunhildy udała się Zyglinda do lasu, w którym nie

daleko pieczary smoka w grocie mieszka karzeł Mime; u niego 

znajdzie przytułek. 
Straszna jest kara, jaką Wotan wymierza Brunhildzie: 

pozbawiona boskości, ma zapaść w sen, z którego zbudzi 

ją i posiądzie pierwszy, który ją spotka. Kiedy jednak złamana tym 

wyrokiem, Brunhilda przedstawia w modlitewnej prośbie istotę swe

go uczynku i błaga go, aby dostęp do miejsca jej snu utrudnił, aby 

tylko bohater, co lęku nie zna, dotarł do niej, daje się Wotan poru
szyć prośbom córki - usypia ją, . a łoże otacza morzem ognia. 
Po stracie syna, którego przeznaczył na swego i świata wybawcę 
od klątwy Alberyka, traci teraz Wotan ukochaną córkę, która 
z przedstawicielki jego woli stała się jej zaprzeczeniem. W przej
mującym pożegnaniu Wotan jest już samym sercem ojcowskim; 
jego boskość znika, milknie ból, czysto ludzkie uczucia płyną wez
braną falą: 

Leb' wohl, du kuhnes, 
herrliches Kind! 

Du meines Herzens 
heiligster Sto/z! 

Leb' wohl! łeb' wohl! łeb' 
wohl! 

. Muss ich dich meiden, 
und darf nicht minnig 

mein Gruss dich mehr grussen, 
sol/st du nin nicht mehr 

neben mir reiten, 
noch Met beim Mah/ 

mir reichen, 
muss ich verlieren 
dich, die ich liebe, 
du lachende Lust 
meines Auges: 

ein brautliches Feuer 
soli dir nun brennen, 
wie nie einer Braut 

es gebrannt! 
Flammende Glut 

gluhe den Fels; 
'ihrenden Schrekken 
uch' es den Zagen; 
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Bądź zdrowa - dzielne, 
święte me dziecię! 

Ty mego serca 
błoga rozkoszy! 

Bądź zdrowa! Bądź 
zdrowa! Bądź zdrowa! 

Że cię już nigdy 
witać nie będę, 

że cię już rzucić muszę, 

że ;uż nie wy;dziesz 
ze mną na bo;e, 

ni z miodem czary mi 
podasz, 

że muszę stracić cię, 

którą tak kocham, 
o ;asne ty oczu mych słońce 

tak wielkim ci ogniem 
łoże otoczę, 

;aki żadne; nie płonął 
niewieście! 

Niech 0gień w krąg 
okrąży fwói głaz; 

strawienia postrachem 
tchórza niech spłoszy; 

der Feige Fliehe 
Brunnhilde's Fels! 

Denn Einer nur freie die Braut, 
der freier ais ich der Gott! 

Der Augen leuchtendes Paar, 
das oft ich lachelnd gekost, 

wenn Kampfeslust 
ein Kuss dir lohnte, 

wenn kindisch la/lend 
der He/den Lob 

von ho/den Lippen dir floss: 
dieser Augen strahlendes Paar, 
das oft im Sturm mir geglćin.zt 

wenn Hoffnungs Sehnen 
das Herz mir.,..., 
nach W~ 
w-·~ ..... ~ 

mein YYUnscn "9~ 'r • 

.aus wi/d webencJem lkiiireri· 
zum letzlen Mal 

letz' es mich heut' 
mit des Lebewohles łetzletn Kułf! 

Dem glucklicher' n Manne 
glanze sein Stern: , 

dem unseligen Ew' gen 
muss es scheidend sich schlies

sen. 
Denn so kehrt 

der Gott sich dir ab, 
so kusst er die Gottheit von dir! 

oczy te clzll 
niecltc:if pocałunek 

zwolą mil 
Szczęśliwszemu zapłonie 

błogi ich blask . 
lecz mnie - mnie, nieszczęsnemu, 
muszą zamknąć się wiecznie! 

[Według: Z. Jachimecki, Wagner; 
J. Kański, Przewodnik operowy; 

przekłady z i niemieckiego: T. Mianowski] 
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Hans-Peter Lehmann 

Przemyślenia na temat inscenizacji "Walkirii" 

we Wrocławiu 

"Jaki jest dalszy ciąg tej historii?" - to pytanie było dla mnie, 

jako dla reżysera, najpiękniejszą reakcją publiczności po przed

stawieniu Złoto Renu w Hali Ludowej . Podczas gdy w pierwszej 

części eposu Ryszard Wagner przedstawia świat bogów, olbrzy

mów i karłów, żywioły ognia i wody, powietrza i ziemi, problema

tykę miłości i nienawiści, morderstwa i grabieży, prawa i przestęp
stwa, w Walkirii w centrum wydarzeń pojawia się para ludzkich 

istot: Zygmund i Zyglinda - bliźniacze rodzeństwo poczęte przez 

Wołana. Zygmund, którego Wotan chce wykorzystać do rozwią

zania swoich własnych problemów, całkowicie nieoczekiwanie staje 

się poważnym problemem dla ojca bogów. Los bliźniaczej pary, 

którą na polecenie Wołana łączy wielka miłość, staje się kością 

niezgody pomiędzy Frycką - żoną Wołana {patronką małżeństwa 

i miłości) a nim samym, swawolnym i beztroskim bogiem. 

Architektoniczne rozwiązanie Hali Ludowej stwarza realizato

rom sztuki doskonałą możliwość wyraźnego ukazywania ciągłej 
ingerencji bogów w losy ludzi. 

Rozwój wypadków, tragiczna sytuacja Wołana, w którą on sam się 
wmanewrował, całkowite odsunięcie się od swoich ziemskich dzie

ci, fakt, że opuszcza je w największej potrzebie oraz prawdziwa, 

szczera miłość, uczucie, które łączy Zygmunda i Zyglindę, to wszyst

ko sprawia, że Brunhilda, tytułowa bohaterka sztuki przeobraża 
się z posłusznej córki władcy bogów w wyemancypowaną kobietę . 
Ta dramatyczna przemiana Brunhildy staje się słusznym pretekstem 

ii ~~o nazwania sztuki właśnie jej imieniem. Walkiria - li część Wagne

~skiej tetralogii przedstawia stopniowy upadek Wołana . Ojciec 

zaczyna wreszcie pojmować, iż jego plan posłużenia się 

ndem w celu rozwiązania własnych problemów, niestety, nie 

za się. Swojego syna musi poświęcić w imię prawa 
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i porządku świata. Na końcu Wotan zmuszony jest także opu 

swoją ukochaną córkę Brunhildę, z którą łączy go bardzo s· 

wewnętrzna więź. Wotan pogrąża Brunhildę w głębokim śnie, 
z którego, już w następnej części tetralogii, obudzi ją Zygfry1 

Wotan - władca świata, polityk i ojciec - ponosi sromo 

Gdy w trzecim akcie rozpaliwszy wokół 
ścianę ognia, Wotan opuszcza scenę, spotka 

jako Wędrowca w Zygfrydzie - kolejnej 

powie on o sobie: "Przychodzę, aby 

rzyć . Któż zabroni mi być W1 

Bóg dał za wygranq.:Gdy 

Walkirii pozwala ~ 
zapowiada: ciąg clakll 
kontynuacji docz1 

nia 18 czerwca 2005 
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NAJWAŻNIEJSZE MOTYWY PRZEWODNIE: 

1 . _ Motyw burzy 

!'\ ~ 4 J n im J 441 
2. Motyw grzmotów 
3. Motyw Zygmunda 
4. Motyw współczucia (motyw Zyglindy) 
5. Motywy miłości 

&1·~ ··1,~1 
6. Motyw niedoli Walsungów 
7. Motyw Hundinga 

/I ti) I , b) 
~ L :.f --J-- 1:.Fl_T _t - i i il ;--n,- 1 

- - -r1 \ł!Jr: - < wr~=JEl. i.Ra TLJ 
t) ~ ..--......:i:_ 4 r"':J 

8. Motyw umowy 

LCa !~1~ - i~- » 

t*• a •'·" 11=n r· 'r ' 
9. Motyw Walhalli 
1 O. Motyw Walsungów 
11 . Motyw miecza 
12. Okrzyk zwycięstwa 

„tt·t tMHiibnijih 1~200 fBi] 1 

Upojny śpiew miłosny 
otywy błogości i szczęścia 
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16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

Motyw potrzeby 
Motyw ucieczki 
Motyw walkirii 

Okrzyk walkirii 
Motyw gniewu 

Motyw pierścienia 
Motyw troski Wołana 
Motyw klątwy 
Motyw Erdy 

Motywolb~ 
Motyw niedoli bogów 
Motyw pościgu 
Motyw zniszczenia 
Fanfara złoJa Renu 
Motyw przeznaczenia 

Motyw śmierci 
Motyw Frei 
Motyw cwałowania walkirii 
Motyw "opuszczonego dziecka" 

Motyw Zygfryda 
Motyw zbawczej miłości 
Motyw wdzięczności 
Motyw oczarowania 

Motyw snu 
Czar ognia 
Motyw Loge 
Pożegnalne pozdrowienie 
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RYSZARD WAGNER - genialny kompozytor, poeta, wizjo
ner, w historii muzyki zapisał się przede wszystkim jako twórca 

dzieł scenicznych i rewolucyjnej koncepcji dramatu muzycznego. 

Za życia i po śmierci poddawany był najbardziej skrajnym osą
dom i zmiennym ocenom: od bałwochwalczego uwielbienia 

po niechęć, drwinę i nienawiść. Wytykano mu ludzką małość, próż
ność, egoizm i pychę. Podziwiano tytaniczną wolę i konsekwencję 
w dążeniu do realizacji artystycznych idei. Wyszydzano giganto

manię i niemal biurokratyczną pedanterię języka muzycznego, 

opartego na technice motywów przewodnich. Jednocześnie nie

wątpliwy pozostaje wkład Wagnera w rozwój języka harmonicz

nego, jako burzyciela systemu tonalnego dur-moll, zachwycają jego 

zdobycze w zakresie posługiwania się orkiestrą, absolutnym ewe

nementem w dziejach teatru pozostają jego dramaty muzyczne, 
na czele z tetralogią Pierścień Nibelunga. 

Kompozytor wcześnie odkrył swoje powołanie. Lecz długo 
dojrzewał do jego wypełnienia, a życie jego przebiegało burzli
wie, znaczone niepowodzeniami i dramatami, skandalami miło
snymi i finansowymi, goryczą rozczarowań i klęsk, a także 
mozolną pracą i wytężonym wysiłkiem, aż po ostateczny triumf 

i spełnienie. Ilustruje to poniższa kronika ważniejszych wydarzeń 
z życia i twórczości kompozytora. 
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WAŻNIEJSZE VIYDARZENIA Z ŻVCIA I TWÓRCZOŚCI 
RYSZARDA WAGNERA 

- 1813 - 22 maja w Lipsku przychodzi na świat Ryszard Wagner. 
jako siódme dziecko Joanny z domu Paetz i Fryderyka Wji!'er' 
aktuariusza policji miejskiej w Lipsku (który zmarł pół '~ ' ' 
niej). 

- 1814 - Matka Ryszarda wychodzi powtór · 
Geyera, zaprzyjaźnionego z rodziną mela 
ce rodzina przenosi się do Dreznq. 

- 1821 - Umiera 
zwis ko. 

- 1825 - W wieku 12 lat poddfMUie systematyczną naukę muzyki, 
gry na skrzypcach i fortepia~ie. 

- 1828 - Rozpoczyna naukę w Gimnazjum św. Mikołaja w Lipsku, 
pisze 5-aktową tragedię i uznając w niej brak muzyki, postanawia 
zostać kompozytorem. 

- 1830 - Nauka w Szkole św. Tomasza w Lipsku. 

- 1831 - Wagner zostaje studentem Uniwersytetu, uczy 
punktu u Theodora Weinlinga. Pisze liczne kompozycje, w 
lipskim wykonana zostaje jego Uwertura do dramatu Król Enzfv. 

- 1833 - Otrzymuje posadę dyrygenta chóru operowego 
w Wurzburgu, gdzie aktorem, śpiewakiem i reżyserem był starszy 
brat, Albert Wagner. Komponuje pierwszą operę Boginki (Die Feen): 

~ - 1834 - Zostaje dyrektorem muzycznym teatru w Magde . 
Tam poznaje aktorkę Minnę Planer. Komponuje operę Zaka -
ści {Liebesverbot). 
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- 1836 - Podąża za Minną Planer do Królewca, gdzie 24 listopada 
ją poślubia . 

- 1837 - Zostaje dyrektorem muzycznym teatru w Królewcu, 
następnie w Rydze. 

- 1839 - Po krótkJm pobycie w Londynie, wraz z żoną przybywa 
do Paryża, gdzie pozostaje przez trzy lata. Poznaje Meyerbeera, 
zaprzyjaźnia się z Lisztem. 
Kończy rozpoczętą wcześniej operę Rienzi, komponuje Holendra 
tułacza, lecz próby zainteresowania nimi dyrekcji Opery Paryskiej 
nie przynoszą rezultatów. Wagner zmuszony jest zarabiać kompo
nowaniem i instrumentowaniem tańców, podejmuje pracę recen
zenta Gazeffe Musicale de Paris. 

- 1842 - Wraca do Drezna, gdzie 20 października dyryguje pra
wykonaniem przyjętej do realizacji opery Rienzi w Teatrze Dwor
skim. 

- 1843 - Prawykonanie Holendra tułacza w drezdeńskim Teatrze 
Dworskim; Wagner otrzymuje stanowisko dyrygenta królewskiej 
Hofkapelle. 

- 1844 - Dyryguje Holendrem tułaczem w Berlinie. 

-1845 - Prawykonanie Tannhćiusera w Dreźnie. 

- 1846 - W drezdeńskim Zwingerze Wagner dyryguje po raz pierw
szy IX Symfonię Beethovena. 

- 1848 - Kończy komponować Lohengrina. Dojrzewają pierwsze 
pomysły do dramatu o Nibelungach. 

- 1849 - Po udziale w zamieszkach rewolucyjnych w Dreźnie, ści
gany listem gończym ucieka do Weimaru, a następnie na wygna

> ~-.,, {e do Zurychu. Zaprzestaje na pięć lat komponowania, a rozpo
c ~ . a serię rozpraw teoretycznych i artykułów, w których wykłada 
swoi .poglądy estetyczne; w ostatnim zapowiada rozpoczęcie pracy 
nad t ~ralogią. 
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- 1850 - Podróż do Francji. Romans z Jessie Laussot, Angi 
zamężną z francuskim producentem win. Prawykonanie Loh 
na, wystawionego przez Liszta w Weimarze. 

- 1852 - Wagner kończy libretto tetralogii Pierścień Ni 
latem poznaje Matyldę Wesendonk, żonę bogateao ku 
carskiego, z którą odbywa podróż do Włoch. Pre 
we Wrocławiu . 

- 1855 - Wagner dyryguje 8 koncertami W· 

- 1 856 - Kończy muzykę Zło, 
Zygfryda, po czym 

- 1 858 - Wagner opuszcza ,, i udaje się do Włoch. 

- 1860 - Koncerty w Paryżu, Brukseli; pierwsza wizyta w Niem
czech, po amnestii udzielonej Wagnerowi przez króla Saksonii. 

- 1861 - Premiera Tannhćiusera w Operze Paryskiej o 
na w Operze Dworskiej w Wiedniu. 

- 1863 - Koncerty w Petersburgu, Moskwie, Buda_ 
Wiedniu, Wrocławiu . Wystawne i zbytkowne urządzi 
kania w Wiedniu zapędza Wagnera w długi. 

- 1864 - Pierwsze spotkanie Wagnera z wielbicielem jego sztuki, 
młodym królem Bawarii, Ludwikiem li, który wybawia 
go z kłopotów finansowych i osiedla w Monachium. 

- 1865 - Prawykonanie Tristana i Izoldy pod dyrekcją Hansa 
Bulow w monachijskim Teatrze Dworskim. Cosima von ... · 
nadaje swej drugiej córce imię Izolda. 
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W wyniku nagonki wrogów Wagnera, obawiających się nadmier
nego uszczuplenia skarbu państwa przez protegowanego, młode
go króla, kompozytor po raz kolejny udaje się na wygnanie 
do Szwajcarii, do Triebschen nad Jeziorem Genewskim. 

- 1866 - Umiera w Dreźnie Minna Wagner. Cosima porzuca męża 
i przybywa do Wagnera do Szwajcarii. W rok później przychodzi 
na świat ich córka Ewa, a w 1869 syn Zygfryd. 

- 1867 - Wagner końcŻy Śpiewaków norymberskich, których pre
miera odbywa się w następnym roku w Monachium. 

- 1869 - Prawykonanie Złota Renu, a pół roku później Walkirii 
w Teatrze Dworskim w Monachium. 

- 1871 - Ogłoszenie budowy teatru operowego w Bayreuth, 
według planów Wagnera. 

- 187 4 - Wagner z Cosimą i dziećmi zamieszkuje w „Wahnfried" -
willi wybudowanej dla niego w Bayreuth. 

- 187 6 - 13 -17 sierpnia - uroczyste otwarcie Teatru Operowego 
i Festiwalu w Bayreuth, i prawykonanie całej tetralogii Pierścień 
Nibelunga, w obecności cesarza Wilhelma I oraz wielu koronowa
nych głów. 

- 1882 Prawykonanie Parsifala, ostatniego dzieła scenicznego 
Wagnera; ostatnim spektaklem 29 sierpnia dyrygował kompozy
tor. We wrześniu z całą rodziną udaje się na wypoczynek do Wenecji. 

- 1883 - 13 lutego - w Palazzo Vendramin-Calergi w Wenecji, 
iiE ~- po ataku serca niespodziewanie umiera Wagner; 16 lutego 

,_ howany zostaje w ogrodzie swej rezydencji w Bayreuth. 
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Opracował 

Kazimierz Kościukiewicz 

DYREKCJA, KIEROWNICTWO 
I ZESPOŁY OPERY 
DOLNOŚLĄSKIEJ 

Dyrektor 
Ewa M ichnik 

Zastępca dyrektora 
Janusz Słoniowski 

Kierownik muzyczny 
Tomasz Szreder 

Dyrygenci 
Ewa Michnik 
Tomasz Szreder 
Tadeusz Zathey 

Scenograf 
Małgorzata Słoniowska 

Główny specjalista 
do spraw prawnych 
Marzena Malinowska 

Główny księgowy 
Urszula Saj 

Kierownik działu koordynacji 
pracy artystycznej 
Krystyna Preis 

Główny specjalista 
do spraw impresariatu 
Paweł Marzec 

Główny specjalista 
do spraw wydawnictw 
Beata Smolińska-Pelczar 

Główny specjalista 
do spraw marketingu 
Marek Pieńkowski 
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Kierownik biura promocji 
i obsługi widzów 
Teresa Walas 

Inspicjenci 
Adam Frontczak 
Mariola K' 
Julian Żych 

Barbara Bagińska 
Dorota Dutkowska 
Elżbieta Kaczmarzyk-Janczak 
Agnieszka Rehlis 

Barytony 
Marcin Godlews 
Jacek Jaskuła 
Zygmunt Kryczka 
Maciej Krzysztyniak 
Jacek Ryś 

Basy 
Wiktor Gorelikow 
Robert Ulatowski 
Janusz Zawadzki 
Radosław Żukowski 



Pedagog wokalny Agnieszka Cielek 
Ewa Czermak Irena Burmecha 
Jolanta Żmurko •Aneta Olszewska 

• Adrianna Nosal 
Konsultant wokalny • Jarosław Wojtasiak 
Dariusz Grabowski •Bożena Wikar 

• Piotr Tabaczuk 
Korepetytorzy solistów • Mirosław Dzięcielski 
Barbara Jakóbczak-Zathey • Ireneusz Rapak 
Maria Rzemieniecka 
Justyna Skoczek Altówki 
Oxana Vidyuschenko Andrzej Jakimowicz 

ORKIESTRA 
Andrzej S'.Z)'kuła 
Romuald Żarejko 
Marek Kamiński 

Inspektor orkiestry Elżbieta Siedlecka 
Lech Stasiak Barbara Żarejko 

Włodzimierz Górecki 
I skrzypce • Ireneusz Kuś 
Stanisław Czermak • Katarzyna Boczkowska 
{koncertmistrz) • Marianna Piecha 
Igor Sołonienko • Krzysztof Król 
(z-ca koncertmistrza) • Bożena Prószyńska-Konarska 
Tomasz Stocki 
(z-ca koncertmistrza) Wiolonczele 
Jan Szczerek Saskie Szreder 
Henryk Kozioł {koncertmistrz} 
Magdalena Wąsik Krystyna Marchel 
Dagmara Kamińska {koncertmistrz) 
Artur Hylewski Dariusz Piecha 
Bartosz Senczak Anna Dynda 
Anna Mejewska Maria Palmowska-Szwechłowicz 
Grażyna Storczyńska • Maciej Kłopocki 
• Edward Mirek • Agnieszka Stroińska 
•Jacek Marcinów • Robert Stencel 
• Jowita Kłopocka • Agnieszka Orszulik 
• Arkadiusz Pawluś • Sylwia Wójcik 

• Marcin Misiak 

Kontrabasy 
Ireneusz Szykuła 
Wiesław Kaczmarczyk 
Krzysztof Kafka 
Aleksander Furgała 
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f 
• Mirosław Mały 
• Dariusz Koczorowski 
• Adam Kotula 
• Maciej Muczke 

1~ Flety 

I Tadeusz Witek 
Małgorzata Danielewicz-

\ Borzęcka 
I Albert Nawarecki 

Joanna Zalipska 

'I Oboje 

;1 
Konrad Wojtowicz 
Danuta Szermińska 

') Krzysztof Olearczyk 

l Rożek angielski 
Mirosław Wiącek 

Klarnety 
Jadwiga Rymarczuk 
Roman Astriab 
Rafał Dynda 
Marcin Wróbel 

Fagoty 
Andrzej Kuprianowicz 
Józef Czichy 

' 11 
Dariusz Bator 
• Barbara Palczak 

'i I Trąbki 
! Arkadiusz Tabiś 

Mirosław Wenc 

·, 
Kazimierz Bujoczek 
Paweł Spychała 

Trąbka basowa 
Michał Mazurkiewicz 

.'. li Waltornie 
Sławomir Wagner 
Adam Wolnk 
Marian Sodo 
Jerzy Porębski 
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Krzysztof Proskień 
Sławomir Trojanowski 

Puzony 
Kazimierz Puchalski 
Paweł Maliczowski 
Wiktor Raki 
• Paweł Lisi 
• Fryderyls 

Perkusja 
Zbigniew Wojciechowski 
Jarosław Paszko 
Karol Papała 
• Grzegorz Szyi 

Harfa 
Elżbieta Ma 
• Malwina Lipiec 
• Krzysztof Wciosze 
• Julia Ormicka-Gajda 
• Barbara Rykiert 
•Ewa Źróbek 

CHÓR 

Kierownik chóru 
Małgorzata Orawska 

Korepetytor chóru 
Magdalena Jaszczak 



Inspektor chóru Jerzy Szlachcic (baryton) j KIEROWNICTWO Brygadzista pracowni 
Marek Klimczak Marian Szpak ~ TECHNICZNE szewskiej 

Jerzy Wójcik (baryton) 1: ~ 
Bogusław Nowicki 

Soprany Asystent scenografa 
Joanna Grabowska-Piekarska BALET ~ do spraw technicznych Redakcja programu 

Alickja Grabowy ' \ Jan Romanowski Kazimierz Kościukiewicz 

Agnieszka Józefczyk Kierownik baletu 
Kierownik do spraw Nagłośnienie Maria Kamyczek Maria Kijak 

Jolanta Kołodziejska 
I eksploatacji sceny dB SOUND E , 1: 

Beata Marciniak-Kozłowiecka Korepetytor I I Piotr Kejna Bogusław 

Anna Michalak \, Kraków 
Stanisław Gal Kierownik magazynu Dorota Osmólska 

,f Katarzyna Słowińska Inspektor 
kostiumów 

Edyta Urszulek Dariusz Raczycki 
j I Krystyna Cichosz 

Małgorzata Walczyk-Cegiełkowska 
Beata Wiszniewska I tancerze 

Alty 
Natalia Fiodorova 
Rostisław Biliak 

Beata Gąsior 
Jolanta Górecka Soliści 
Beata Kaczmarska-Staszak Bożena Klimczak Kierownik zespołów pracowni 
Halina Majos Marta Kulikowska de Nałęcz dekoracji i kostiumów Projekt okładki i plakatu 
Jolanta Michalak-Lechowska Elżbieta Lejman-Krzysztyniak Zbigniew Francuz Andrzej Borkowski 
Jolanta Serednicka 
Ryszarda Smagoń 

Anna Szopa 
Kierownik pracowni Autorem polskiego przekładu Beata Giza 

Ewa Wadyńska-Wąsikiewicz Paulina Woś malarskiej umieszczonego na tablicy 
Anna Wojciechowska Aleksander Apanasienko Elżbieta Kocowska świe~nej w Hali Ludowej jest 
Ewelina Woroniecka Paweł Oleksiak Paweł Marzec 

Piotr Oleksiak 
Kierownik pracowni 

Tenory krawieckiej męskiej Opracowanie 
Iwan Andrunyk Koryfeje 

Waldemar Krawczyk PROMOTOR S. 

Andrzej Antosik Liliya lvanova 
Wrocław 

Piotr Bunzler Kierownik pracowni 

Ryszard Mraz 
Jarosław Józefczyk krawieckiej damskiej Wydawca 

Bolesław Słowiński 
Konstanty Kuszczenko Zofia Dudek Op~ra Dolnośląska 

Adam Węgliński 
Dariusz Raczycki " Ul. Swidnicka 35 

Radosław Zawadzki 
Tomasz Kęczkowski B~adzista pracowni 50-066 Wrocław 
Dariusz Psyk l~ I ' m ystycznej 

Zespół 
Romana Mysza Biuro Promocji 

' I i Obsługi Widzów 
Dominika Królak Kierownik pracowni Tel. (071) 370 88 80 
Joanna Słodzińska t perukarskiej Tel/fax (071) 370 88 81 
Katarzy.na Szczepanik Grażyna Matuszak 

Beata Zyża www.opera.ies.com.pl 

Mariusz Drozdowski e-mail: opera@opera.ies.com.r., 
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~UNDACJA MIĘDZYNARODOWYCH FESTIWALI lila._ ~HOPINOWSKICH W DUSZNIKACH ZDROJU 

Rynek 10, 57-340 Duszniki Zdrój 
telJfax 0048 74 8669280 
www.chopin.festival.pl e-mail: chopin@festivalpl 

Szanowni Państwo 
Majqc jeszcze w pamięci wspaniale i niecodzienne 

wrażenia artystyczne, które przeżywaliśmy w czasie 
tegorocznego Festiwalu -korzystajqc z uprzejmości Pani 
dyrektor Ewy Michnik - chciałbym już teraz gorąco i 
serdecznie zaprosić Państwa do Dusznik Uroju na 
nastę/Jnlł edycję Festiwalu. 

W odnowionej i k/,imatyzowanej sali /Jworku Chopina - między 5 a 13 sierpnia 2005, 
będziemy świadkami wydarzenia niezwykkgo - jubileuszowego (i() Międzynarodowego 
Festiwalu Chopinowskiego. jubileuszowa edycja tego najstarszego na świecie festiwalu 
pianistycznego spotyka się już dzisiaj z nadzwyczajnym zainteresowaniem 
międzynarodowej publiczności, zapowiadajqcej swój przyjazd do Dusznik. 

Niewqtpliwie wielkq atrakcjq przeszlorocznego Festiwalu będzie zaplanowana seria 
recitali zwycięzców kilku poprzednich Konkursów Chopinowskich oraz innych wybitnych 
piani.stów, dla których ostatnie lata sq pasmem wielkich sukcesów artystycznych. 
Najwyższy poziom, powszechnie znane nazwiska podziwianych na całym świecie artystów, 
sq gwarancjq wielkich wzruszeń, które czekajq na tych z Państwa, którzy przyjmq moje 
zaproszenie. 

jestem przekonany, iż będzie to Festiwal, który zachowamy w pamięci na długie lata. 
Serdecznie zapraszam 

Piotr Paleczny 
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~I PZUSA 
PEŁEN WACHLARZ UEZPIECZEŃ . 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. od lat 
utrzymuje pozycję największej instytucji 
ubezpieczeniowej na polskim rynku, gwarantującej 
klientom pełne bezpieczeństwo usług 
ubezpieczeniowych. Firma jest dla wielu Polaków 
symbolem ponad dwustuletniej historii ubezpieczeń. 
PZU SA oferuje łącznie blisko 140 produktów 
ubezpieczeniowych dla klientów indywidualnych 
i instytucjonalnych w obrębie takich grup, jak: 
• komunikacyjne 
• majątkowe 

• rolne 
• osobowe 
• odpowiedzialności cywilnej 
• turystyczne 
• finansowe 
• bancassurance 
• kompleksowe 
Swój pozytywny wizerunek firmy wzmacniają akcje 
sponsoringowe, prewencyjne i charytatywne, 
włączając się w akcje społeczne , wspierając szpitale, 
domy dziecka i szkoły. PZU jest również mecenasem 
kultury i sztuki narodowej: dba o polskie zabytki, 
wspiera działania promujące kulturę oraz rozwój 
młodych utalentowanych artystów. Szczególne 
miejsce w tych działaniach zajmuje dolny Śląsk, 
z bogatą ofertą przedsięwzięć artystyczno
kulturalnych. PZU SA wspiera m.in. działania tak 
znaczących instytucji kultury jak: Filharmonia 
Wrocławska, Międzynarodowy Festiwal· Wratislavia 
Cantans, Opera Dolnośląska we Wrocławiu czy Teatr 
Polski. 




