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Składam moje podziękowania Marii Suwarze i Krystynie Szumilin 

za twórczą pomoc w czasie pracy nad operą oraz Markowi Weissowi 

za „sen Marii". 

Utwór dedykuję mojemu wnukowi Aleksandrowi Cenard-Rogulskiemu 

z nadzieją , że jego i następne pokolenia będą umiały i mogły 

„więcej dobra niż zła wyciągnąć z odkryć naukowych". 

faZ BIETA S IKORA 

ELŻBIETA SIKORA 

Madame Curie 
libretto AGATA MIKLASZEWSKA 

adaptacja ELŻBIETA SIKORA, GREGOR BLUMSTEIN 

kierownictwo muzyczne WOJCIECH MICHNIEWSKI 

inscenizacja i reżyseria MAREK WEISS 

scenografia HANNA SZYMCZAK 

choreografia !ZADORA WEISS 

światła PIOTR MISZKIEWICZ 

współpraca muzyczna DARIUSZ TABISZ 

przygotowanie Chóru i konsultacje wokalne ROBERT NAKONECZNY 

współpraca przy przygotowaniu Chóru JAN KUREK 

asystent dyrygenta JAKUB KONTZ 

asystent reżysera NATALIA KOZŁOWSKA, MAGDALENA SZLAWSKA 

asystent scenografa ANNA CIERPIAŁ 

przygotowanie solistów-pianiści korepetytorzy 

LIANA KRASYUN·KORUNNA, 

TETYANA DRANCHUK, 

MICHAŁ FRANCUZ 

Fragmenty elektroakustyczne zostały skomponowane 

przez Elżbietę Sikorę przy współpracy Diego Losa w INA/CRM, PARY! 
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Szanowni Państwo, 
wszystko za sprawą trzech kobiet: Marii Skłodowskiej -Curie, Elżbiety 

Sikory i Agaty Miklaszewskiej. 
Zamieszanych w dzieło jest także wiele innych osób, w tym jeden 

teatr operowy: Państwowa Opera Bałtycka i jej dyrektor Marek Weiss, 
jedno miasto - Gdańsk, Województwo Pomorskie, Ministerstwo Kul
tury i Dziedzictwa Narodowego, a nawet Organizacja Narodów Zjed
noczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO, sprawująca 
pieczę nad obchodami Światowego Roku Chemii, któremu patronuje 
nasza genialna rodaczka Maria Skłodowska-Curie. 

Kiedy w 2009 roku w Gdańsku znakomita polska kompozytorka 
Elżbieta Sikora, Rezydentka Gdańskiego Festiwalu Muzycznego, opo
wiedziała o swoim zamiarze stworzenia opery o Marii Skłodowskiej 
-Curie i przychylności dyrektora gdańskiej sceny operowej dla tego po
mysłu, bez chwili wahania zaoferowałem pomoc Gdańska dla tej idei . 

I stało się! Dzisiaj spotyka mnie wielki zaszczyt skierowania do 
Państwa kilku słów z okazji prapremiery dzieła. Madame Curie powsta
ła w ramach wspólnego projektu Miasta i gdańskiej Opery, zatytułowa
nego „Opera Gedanensis", którego celem jest inspirowanie powstawa
nia i wystawianie nowych dzieł operowych - właśnie w Gdańsku. 

Dziekuję twórcom i realizatorom za wielki wysiłek; z niecierpliwo
ścią i wzruszeniem czekam na pierwsze dźwięki opowieści. „ 

PAWEŁ ADAMOWICZ 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

Wstęp do Madame Curie 
Kim była kobieta, której osiągnięcia naukowe nie mają sobie równych, 
która jako jedyna na świecie otrzymała za to dwukrotnie najwyższą 
nagrodę, której życie było równie niezwykłe jak jej genialny umysł 
i której prochy spoczęły w paryskim Panteonie obok prochów męża 
i kochanka? Jak opowiedzieć jej historię, żeby chociaż w przybliżeniu 
dała nam prawdziwą wiedzę o tej niezwykłej Polce? Próbuję sobie wy
obrazić, jak mogłaby wyglądać rozmowa z nią, gdybym ja, współcze

sny człowiek z całym bagażem gorzkiej wiedzy, jaka została mi dana 
przez historię, mógł się z nią na chwilę spotkać. Może właśnie tej 
nocy, gdy musiała podjąć jedną z najtrudniejszych decyzj i w swoim 
życiu - czy przyjąć po raz drugi nagrodę Nobla i pojechać po jej od
biór. Dostała list, gdzieś w połowie listopada, od jednego z członków 
komitetu Szwedzkiej Akademii. Sugerował on, by zrezygnowała z na
grody ze względu na skandal jaki w ostatnich tygodniach wybuchł wo
kół jej romansu z Langevinem. Ta bezsenna noc listopadowa, kiedy 
musiała podjąć decyzję, była dla Marii wielką próbą sił. Byłoby fascy
nującą przygodą przeżyć ją razem z nią. Może tak właśnie powinna 
wyglądać nasza opowieść? Noc, kiedy duchy przeszłości i przyszłości 
osaczają naszą bohaterkę i zmuszają do rachunku sumienia! Czy nie 
jest tak, że tylko opera ze swoim patetycznym instrumentarium może 
podołać takiej opowieści? Prezentujemy naszą pracę z wiarą, że tak 
właśnie jest. 

MAREK WEISS 
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Elżbieta Sikora 
Urodziła się we Lwowie, wychowała w Gdańsku, miesz

kała w Warszawie, pracuje w Paryżu. Jedna z najbar

dziej docenionych kompozytorek muzyki współczesnej. 

Gdyby Maria Skłodowska-Curie żyła, na pewno by się 

przyjaźniły. 

Co było pierwsze: muzyka czy Francja? 

Oczywiście muzyka, a Francja zaraz potem. Moja mama kochała Fran
cję, z wykształcenia była filologiem klasycznym. Zaszczepiła we mnie 
zaciekawienie kulturą francuską. Pierwszy raz wyjechałam do Paryża 
w 1966 roku na kótkie wakacje, a niedługo potem, w 1968, autosto
pem, na dłuższe wakacje z moim ówczesnym chłopakiem . Marzyłam, 

żeby odbyć praktykę w radiu francuskim, skończyłam właśnie studia 
reżyserii dźwięku w Warszawie. Przypadkowo trafiłam na kurs kom
pozycji muzyki elektroakustycznej prowadzony przez Pierre'a Schaef
fera, zdałam ezgamin wstępny i zostałam na dwa lata, z jedną walizką. 
Stąd się właśnie wzięła moja pasja i pomysł, żeby zostać kompozy
torką. Zaczęłam sobie uświadamiać, że wolę tworzyć dźwięk, niż go 
nagrywać. To się stało właśnie wtedy, w Paryżu. 

A stary poniemiecki fortepian znaleziony w domu w Oliwie? 

To było dużo wcześniej, miałam kilka lat. Ojciec znalazł instrument 
w piwnicy. Kiedy go zobaczyłam, byłam zaczarowana. Zaczęłam od 
razu na nim brzdąkać. Był uszkodzony, nie miał klapy i nóg! Rosjanie 
w czasie wojny palili nim w piecu. Rodzice dostrzegli mój zapał, wnie
śli fortepian do mieszkania i powoli go odrestaurowali. To z powodu 
tego instrumentu poszłam do szkoły muzycznej. 
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Co się działo dalej w Paryżu? 

Skończyłam kurs kompozycji elektroaku
stycznej , zaczęłam samodzielnie kompono
wać. Ale chciałam studiować jeszcze kom
pozycję klasyczną. Akademickie studia kom
pozytorskie skończyłam już w Warszawie. 

1' Gdynia 1946 

Dlaczego nie we Francji? 

Postanowiłam wrócić do Polski. Mój mąż 
(ślub wzięliśmy w Paryżu) robił wtedy dy
plom w szkole filmowej . Okazało się , że film 
dyplomowy został uznany za niepoprawny 
politycznie, a jego reżyser nie mógł już ni
gdzie wyjechać. Ale dobrze wspominam 
ten okres, lata 70. W Warszawie urodził 

się nasz syn, ja skończyłam kolejne studia. 
Moją pierwszą operę , Ariadnę , wystawiła 

Opera Kameralna. To było coś! Na premierę 
przyjechał jeden z dyrektorów Radia Fran
cuskiego, który potem bardzo mi pomógł. 
Bo oczywiście wróciłam do Paryża - tym 

razem wyjechałam na stypendium twórcze 
w 1981 roku. Do dziś pamiętam, jak wylądo

wałam z synem 4 października na lotnisku 
Orly. W grudniu już był stan wojenny. Więc 
zawsze mówię, że to general Jaruzelski po
rzucił mnie na francuskim bruku. Przed 
powrotem do Polski powstrzymywał mnie 
niepokój. Syn był mały. Rodzice, jeśli tylko 
udało nam się dodzwonić, ostrzegali, że nie 
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ma do czego wracać. Właściwie ciągle nie 
wiem, czy była to dobra decyzja. 

Czego Pani wtedy najbardziej 
brakowało? 

W Polsce, którą wtedy zostawiłam razem 
z ropoczynającą sie dość obiecująco karierą, 
kontakty międzyludzkie były proste, pano
wało bardzo rozwinięte towarzyskie życie. 
Nie było telefonów, wpadało się do kogoś 
znienacka, nikogo to nie dziwiło. Ludzie 
spędzali ze sobą mnóstwo czasu, rozmawia
li o wszystkim i nie trzeba było tego ubierać 
w skomlipkowane formy. We Francji życie 
socjalne było ułożone, zdystansowane. Te 
różnice się teraz zacierają , dzisiaj muszę się 
umawiać z najbliższą przyjaciółką w War
szawie kilka dni wcześniej . Ale wtedy to 
była przepaść. Poza tym przez siedem lat 
nie mogłam przyjechać do Polski. Bardzo 
tęskniłam. śniło mi się moje warszawskie 
mieszkanie zarośnięte pajęczyną . Pierwszy 
powrót to było coś niesamowitego. Radość 
i płacz. Teraz traktuję te oba miejsca jak 
jedność. To banalne, ale świat się naprawdę 
skurczył. 

Dziś bardziej się Pani czuje Polką 
czy Francuzką? 

W Polsce czuję się lwowianką, warszawian
ką , gdańszczanką , także paryżanką. We Fran
cji jestem stale jeszcze Polką w Paryżu . 

Mimo że mam podwójne obywatelstwo, 
znam francuski, mam męża Francuza, syna 
wykształconego w paryskiej uczelni, synową 
Francuzkę i wnuka pół-Francuza. Tego po
czucia, skąd się jest wcale nie tak łatwo się 
pozbyć. 

To chyba bardzo trudne pracować na 
emigracji jako artysta? 

Bardzo. Ale jak się ma do tego głębokie 
przekonanie, to się udaje. Trzeba upo
rczywie dążyć do celu. Miałam też sporo 
szczęścia . Tuż przed moim wyjazdem do 
Francji, podczas Warszawskiej Jesieni, wy
konano jedną z moich kompozycji. Usłyszał 
ją jeden z dyrektorów IRCAM, słynnego 

centrum muzyki komputerowej w Paryżu . 

Zaproponował, żebym zrobiła coś u nich 
w studiu. Pomyślałam wtedy, że Pana Boga 
złapałam za nogi. Potem przyszły następne 
zamówienia . Oczywiście, bywało też ciężko. 
Rozpadło się moje małżeństwo, zostałam 
z synem sama. Musiałam podjąć jakąś pra
cę, bo wyłącznie z kompozycji nie dało się 
żyć. Kolega szukał chwilowego zastępstwa 
do szkoły muzycznej, zostałam tam na dłu

go. Uczyłam kompozycji muzyki elektro
nicznej 'tv Angouleme, 450 km od Paryża . 

Bardzo lubiłam te lata: robiłam wiele cieka
wych rzeczy i miałam sporo wolności . Za
łożyłam atelier dźwiękowe w Szkole Sztuk 
Pięknych, organizowałam koncerty. Stale 
dużo komponowałam . 

Pani jest bardzo utytułowaną kompo
zytorką , ma na koncie mnóstwo 
prestiżowych nagród. Ale nie chwali 
się Pani. 

Odpowiem może tak: w Paryżu mam przy
jaciela, malarza, też polskiego pochodzenia. 
Nazywa się Lad Kijno. Robiłam z nim kie
dyś audycję dla Radia Francuskiego, miał 
wtedy wielką wystawę. Spytałam go właśnie 
o sławę. Powiedział mi: W naszej cywilizacji 

pojawiło się kilku aniołów: Mozart, Da Vinci, 

Szekspir. ja niestety do tych aniołów nie na

leżę . Myślę podobnie. Nagrody są ważne 

i miłe, doceniam je bardzo, ale najważniej
sze jednak to robić to, w co się wierzy. 

Miewa Pani tremę? 

Tak. Dawniej miałam tak obezwładniającą 
tremę, że musiałam zrezygnować z zostania 
pianistką , o czym marzyłam. Na początku , 

gdy wykonywano moje kompozycje, bywa
łam ledwo żywa ze strachu. Teraz już tak, na 
szczęście , nie jest. Musiałam się też nauczyć 
mówić publicznie i to pomogło mi przezwy
ciężyć tremę. Okazało się, że o wiele łatwiej 
było mi wykładać czy przemawiać po fran
cusku we Francji niż w Polsce po polsku. 
Myślę, że podświadomie liczyłam, że słu
chacze i tak mi wiele wybaczą , bo to nie jest 
mój język. 

Kompozytor to męski zawód? 

Wcale nie. Kobiety komponowały już za cza
sów antyku, w Grecji, tylko się o tym nie
wiele mówi . Muszę się przyznać, że nigdy 
nie dopuszczałam do siebie myśli, że ko
biety mogą mieć trudniej w tym zawodzie. 
Wychowałam się w kraju, w którym kobiety 
zyskały prawo do głosowania wcześniej 

niż we Francji i w domu, w którym matka 
zawsze pracowała . Zresztą , to ona posła

ła mnie do pierwszej pracy jak miałam 14 
lat, bo niby dlaczego nie miałabym akom
paniować baletowi? Zawód kompozytora 
wydaje mi się równie dobry dla kobiety, jak 
dla mężczyzny. Tyle, że na ten zawód trzeba 
się umieć zdecydować. I z pewnych rzeczy 
zrezygnować, albo żyć w stałym pośpiechu 
i stresie. Na pewno płaci się za to pewną 
cenę. 

Jaką Pani zapłaciła? 

Mogę sobie wyrzucać, że nie zajęłam się 
wystarczająco swoim pierwszym małżeń

stwem, swoim dzieckiem„. Choć wtedy wy
dawało mi się , że robiłam tyle, ile mogłam. 
W każdym razie, niczego nie żałuję. Mam 
wspaniałego syna, który będąc dzieckiem ar-
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tystów pos tanowił zdobyć porządny zawód. 
Skończył jedno z najlepszych paryskich 
liceów, nauki polityczne i jeszcze francu
ską szkołę administracji (ENA), jako jeden 
z nielicznych cudzoziemców. Ma na imię 
Andrzej i zawsze wszystkich uczy, jak nale
ży to polskie imię wymawiać. 

1' Studio eksperymental ne, Wa rszawa, ł ata 70. 

A gdzie Pani poznała drugiego męża? 

W Angouleme, na przyjęciu u znajomych. 
Mąż, z wykształcenia grafik i ekonomista, 
prowadzi własną firmę, która pomaga fran
cuskim przedsiębiorcom w zakładaniu filii 
w USA. Mieszkał przez jakiś czas w Sta
nach, więc ma wiedzę na temat ich men
talności i zwyczajów. Od kilku lat mamy 
dom nad Bałtykiem , mąż bardzo lubi to 
miejsce, chcemy dzielić czas tak, żeby pół 
roku mieszkać w Paryżu , a pół nad polskim 
morzem. 

Ma Pani swoje rytuały w Paryżu? 
Drobne przyjemności tylko dla siebie? 

Lubię wyrwać się z domu i niedaleko Wyspy 
Swiętego Ludwika, nad brzegiem Sekwany 
zjeść najlepsze lody świata. Robię to nawet, 
kiedy się spieszę . Mieszkam na obrzeżach 
Paryża , w 20. dzielnicy, i mam wspaniały 
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widok z okien z piętnastego piętra. Spacero
wać lubię jednak raczej po starym centrum 
miasta. Lubię też wybrać się do La Defense, 
najnowocześniejszej dzielnicy, pochodzić 

między biurowcami jak z przyszłości i popa
trzeć na Wielki Łuk. Lubię nowoczesność. 
Bardzo podoba mi się Centrum Pompidou, 
na które Francuzi ciągle nie przestali zło
żeczyć. Mój syn, kiedy był mały, uwielbiał 
wjeżdżać na ostatnie piętro Centrum zew
nętrznymi schodami ruchomymi i patrzeć, 

jak powoli, spoza stojących najbliżej budyn
ków, wyłania się miasto. 

Jaki dźwięk ma Paryż? 

Gdybym miała skomponować paryską pocz
tówkę, wykorzystałabym dźwięk metra linii 
numer 1, które przy ruszaniu zawsze śpie

wa początek walca z Traviaty. Na dźwięk 
miasta ma też wpływ język -w Paryżu szum 
kawiarni lśni wieloma barwami. W Polsce 
jest bardziej stonowany, w Niemczech do
bitny i głośny. W niektórych miastach jeż
dżą hałaśliwe kolejki naziemne, w innych 
huczą motory lub trzeszczą mosty. Rzeczy
wiście miasta różnią się brzmieniem, mimo 
że coraz bardziej się do siebie upodabniają . 

Lubię nagrywać rzeczywistość dźwiękową, 

skomponowałam parę utworów w oparciu 
o dźwięki z miast Lizbony czy Chicago. 
Chciałabym nagrać ginące dźwięki świata. 

Mam stale taki plan: wyjść z domu i wrócić 
dopiero po roku. W tym czasie objechać całą 
kulę ziemską z magnetofonem. Na razie za
trzymała mnie Madame Curie, plan przesu

nął się na rok 2013. 

A pamięta Pani dźwięk Lwowa? 

Urodziłam się we Lwowie, ale niewiele 
pamiętam. Mimo że jako nastolatka poje
chałam tam z mamą. Oprowadzała mnie 

1' Studio eks pe rymenta lne, Warszawa , łata 70. 

po mieście swoich wspomnień: tu się uro
dziłaś, tu po raz pierwszy pocałowałam się 
z twoim tatą, tu przeskakiwałam przez płot. 
Grzecznie słuchałam opowieści i nie rozu
miałam wzruszenia i łez mojej matki. Do
piero teraz jadę ponownie do Lwowa na mój 
kompozytorski koncert. Bardzo się z tego 
cieszę. 

Ile czasu poświęciła Pani operze 
Madame Curie? 

Samo komponowanie zajęło mi dwa lata, ale 
noszę w sobie ten projekt już od sześciu. Pra
ca nad librettem - to zawsze są bardzo silne, 
ale twórcze spory. Z Agatą Miklaszewską 
szukałyśmy dość długo wspólnego języka . 

Teraz wszystko jest w rękach reżysera . Pa
miętam dyskusje z Mariuszem Trelińskim, 
który debiutował wystawiając moją operę 
Wyrywacz serc. Na próbach ja krzyczałam 

z widowni: to jest moja opera!, a on ze sceny: 
to moja opera!. Szybko jednak zrozumiałam, 
że nie powinnam ingerować w jego pracę, 

że muszę w pewnym momencie oddać re
żyserowi moje dzieło. Lekcja pokory wobec 
innego artysty. Teraz już to wiem. 

Zaprzyjaźniła się Pani z Marią Curie? 

To zrozumiałe. Musiałam dowiedzieć się 

o niej jak najwięcej . Czytałam biografie, 
spotykałam się z potomkami ludzi, którzy 
ją znali. Maria pisała gorące listy do Paula 
Langevine'a - także to, że przeżyła tak sil
ną historię miłosną czyni ją kobietą z krwi 
i kości. Spotkałam się z jej wnuczką, od wej
ścia powiedziała: Na pewno będzie Pani pisać 
o tym Langevinie. Powiedziałam: Oczywiście . 

Dlaczego nie? Maria miała prawo do tej mi
łości. Zaczęłam ją sobie wyobrażać, tworzyć 

może trochę bardziej moją, mniej oficjal
ną , bardziej mi bliską. Byłam w miejscach, 
dokąd jeździła na wakacje. Maria potrafiła 
być niezwykle silna, a jednocześnie była też 
bardzo wrażliwa i czuła , o czym świadczą 
chociażby jej pełne miłości listy do córek. 
Agata Miklaszewska, autorka libretta, zna
lazła ciekawy wątek przyjaźni Marii z pa
ryską tancerką Lole Fuller, która marzyła 
o tym, żeby pomalować swoje ciało radem 
chcąc, żeby świeciło na scenie. Ta tancerka 
potem umarła na raka, jak wszyscy, którzy 
wtedy mieli styczność z promieniowaniem, 
jak sama Maria. Madame Curie nie chciała 
dostrzec tego, że rad może być szkodliwy. 
Mnie to nie dziwi, nauka była jej pasją, wy
magała poświęceń, trzeba było iść najdalej, 
jak się da. Maria była fascynującą, wyjątkową 
kobietą . We wszytkim, co robiła była wierna 
sobie. Do bólu pracowita, była jednocześnie 
prawdziwie wolnym człowiekiem. 

Rozmawiała Anna Luboń, „ELLE" 
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Madame Curie 
wg Madame Sikory 

1 
Co znaczy napisać operę? Dziś, w czasach ciągłej hegemonii 
Mozarta, Pucciniego, Straussa (a dla innych Monteverdiego, 
Czajkowskiego, Verdiego czy Wagnera). Dziś , w czasach kultury 

obrazkowej i co sekundę odświeżających się treści, w epoce płynnej 
(po)nowoczesności i kultury 2.0? W czasach Lady Gagi, Behemota i in
nych gwiazdek jednego lata (bo już nawet nie sezonu)? 

2 
Czy wystarczy wziąć pełnokrwistą postać (z wyobraźni bądź 
rzeczywistości), otoczyć ją życiem, ludźmi , problemem (proble
mami) , historią, światem? Trzeba jeszcze pozwolić jej zaistnieć, 

oddychać, rozwinąć skrzydła, oddać głos. I przefiltrować to przez swój 

własny język muzyczny. 

3 
Madame Curie to nie jest pierwsze Jedna z biografii, napisana przez amerykan
spotkanie Elżbiety Sikory (kompozy- kę Susan Quinn, zaczyna się tak: W wieku 
torki urodzonej w 1943 roku we XIX imię Maria, podobnie jak cała religia ka

Lwowie) z operą. W 1977 roku powstaje tolicka, łączyło się w świadomości Polaków ze 
30-minutowa Ariadna (opera kameralna na sprawą narodową [. .. ] Powiadano, że Matka 
sopran, mezzosopran i orkiestrę do tekstu Boska Częstochowska objawiła się osobiście, 

Cesarego Pavese), 6 lat później - niewiele by odeprzeć szwedzkich najeźdźców i ura
k.rótsze dzieło pod tytułem Derriere Son Do- tować Polskę . Czarna Madonna ukazała się 
uble (radio-opera na sopran, baryton, 4 gło- na murach Częstochowy w niebieskiej sukni, 
sy aktorskie, instrumenty oraz elektronikę rychtowała armaty i zawracała pociski w prze
do tekstu Jean-Pierre'a Duprey). Pomiędzy ciwną stronę. Nic zatem dziwnego, że Włady-
1984 a 1992 rokiem powstaje L'Arrache- sław Skłodowski i jego żona Bronisława nadali 
coeur (Wyrywacz serc) - pełnospektaklowa swemu dziecku imię Maria[. .. ] Dla państwa 
opera według powieści Borisa Viana, którą Skłodowskich, mimo że Władysław był niewie
w połowie lat 90. w Warszawie, potem także rzący, a jego żona nie lubiła afiszować się ze 
w Paryżu, realizują scenicznie Mariusz Tre- swoją religijnością, Maria była nie tylko imie
liński oraz Andrzej Majewski i Boris Kudli- niem Przenajświętszej Panienki, ale przede 
eka. Od pierwszych utworów krytycy wska- wszystkim patronką ojczyzny. 
zują na ;.vysoce zindywidualizowany język Już jest powód, aby w Polsce A.O. 2011 
muzyczny, świadczący o pewności w posłu- chcieć historią tej postaci przecinać naszą 
giwaniu się materią (tak muzyczną, jak dra- teraźniejszość. 

matyczną, operową), zmyśle dramaturgii, 
wyczuciu narracyjnym, otwartej wyobraźni 
pozwalającej kształtować intrygujące po
staci i zdarzenia. A sięgnięcie po elektroni
kę w jej twórczości nie jest tylko odbiciem 
tego, czym żyje świat, ale także wynikiem 
edukacji i własnych zainteresowań (Elżbie
ta Sikora najpierw ukończyła studia na Wy
dziale Reżyserii Muzycznej , następnie mu
zykę elektroakustyczną w paryskiej Groupe 
de Recherches Musicales - pod kierunkiem 
Pierre'a Schaeffera i Frarn;:ois Bayle'a, wresz
cie studia kompozytorskie - w klasie Tade
usza Bairda i Zbigniewa Rudzińskiego). 

4 
Fakt wyboru Marie Skłodowskiej 

Curie na bohaterkę opery musi za
stanawiać. Co takiego nośnego sce

nicznie jest w tej kobiecie, co powoduje, że 
chcemy przyglądać się - i przysłuchiwać -
fragmentom z jej życia? 

5 Prof. Magdalena Środa w majowym 
numerze „Wysokich Obcasów" -
w kontekście konferencji Wiek po 

Marii Skłodowskiej-Curie . Emancypacja ko
biet w Polsce i we Francji, zorganizowanej 
w setną rocznicę przyznania Skłodowskiej
-Curie drugiej Nagrody Nobla - napisała już 

w tytule znaczące słowa: Ateistka! Feminist
ka! Ibsenistka!. 
A dalej: Jednym z jej najważniejszych do
świadczeń, jest doświadczenie obcości . Naj
pierw obcości klasowej. Pracuje jako guwer
nantka, doznaje wielu upokorzeń [. .. ] i fał
szów, bo musiała udawać tę, którą nie była 
(z listu do siostry: «Abyś wiedziała, jak przy
kładnie się tu prowadzę! Chodzę do kościoła, 
prawie nigdy nie mówię o studiach wyższych 
dla kobiet. Ogólnie biorąc, obserwuję w moich 
wypowiedziach zahamowania narzucone mi 
przez moją sytuację>>) . 
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Jeszcze: Była obca we Francji, gdzie przybyła, żeby studiować. Gdy do 

prasy dostały się jej listy do żonatego kochanka, prawicowe pisma obrzucały 

ją inwektywami jako cudzoziemkę, która rozbija francuskie rodziny, jako 

okropną Polkę, która wykrada mężów. Pojawiały się głosy dotyczące jej ob

cości rasowej (Żydówka! Dreef usistka!), kulturowej (Ateistka! Feministka! 

Ibsenistka!) . Przede wszystkim doświadczyła uczucia obcości jako kobieta. 

Wreszcie: Gdy zdobyła pierwszego Nobla, prasa dowodziła, że jest ni

kim więcej niż żoną genialnego naukowca, w którym wznieca iskrę 

bożą. Gdy kandydowała do Francuskiej Akademii, prawicowa opinia 

francuska twierdziła, że narusza naturalną strukturę porządku do

czesnego świata, wszak Akademia należy wyłącznie do mężczyzn. 

Maria była «obca», bo reprezentowała cechy tradycyjnie przypisywane 

mężczyznom: racjonalność, skrupulatność, intelektualizm, niezależność. 

I uzurpowała sobie prawo do walki o własne szczęście, prawo do bycia 

sobą. Piszą o niej: «cudzoziemka, intelektualistka, utylitarystka, ibsenist

ka, nietzscheanistka», jednym słowem -szatan: kobieta wyemancypowana. 

Już jest- kolejny- powód, by chcieć przez jej doświadczenie opowie
dzieć, kim jest kobieta dziś. W Polsce postsolidarnościowej i liberal
nej, genderowej i laickiej, w Polsce, w której po raz pierwszy w parla
mencie znalazły się osoby z grupy LGTB. 

6 
Z pierwszych encyklopedycznych informacji musi nam na 
razie wystarczyć , że Maria Salomea Skłodowska-Curie urodziła 
się 7 listopada 1867 roku w Warszawie, zmarła 4 lipca 1934 

w Passy na aplazję szpiku, czyli zanik elementów krwiotwórczych 
w szpiku kostnym, spowodowany najprawdopodobniej wysokimi 
dawkami promieniowania pochłoniętymi podczas badań nad pro
mieniotwórczością. 

Była wywodzącą się z Polski (ściślej: z Królestwa Polskiego) uczoną, 
fizyczką i chemiczką , dwukrotną noblistką. Większość życia spędziła 

we Francji, tam też rozwinęła swoją karierę naukową . Była prekur
sorką nowej dziedziny chemii - radiochemii. Do jej dokonań należą: 
opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izoto
pów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków 
- radu i polonu. Pod jej osobistym kierunkiem prowadzono też pierw
sze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. 
Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe - po 
raz pierwszy w 1903 roku z fizyki, wraz z mężem Pierrem i Henrim 
Becquerelem, za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem 
promieniotwórczości; po raz drugi w 1911 roku z chemii za wydziele
nie czystego radu. Pozostaje na razie jedyną kobietą, która tę nagrodę 
otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonoro-

wanym Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrod
niczych. 

7 Ale t~a.tr opero:-"1'. nie.byłby sobą, gdyby interesował się tylko ha
słami 1 os1ągruęoami. Tu dotykamy żyoa. Tego zewnętrznego 
i wewnętrznego , spraw historycznych i nade wszystko intym

nych. A życie Marie Skłodowskiej-Curie było bardzo ciekawe - i bar
dzo pogmatwane (szczególnie życie uczuciowe) . 
Już sama pisownia jej nazwiska jest przedmiotem sporu: podpisywała 
się i „Marie Curie" (w tej wersji jest wypisany dyplom Nagrody Nobla 
z 1903) i „Maria Skłodowska-Curie" lub „Marie Skłodowska-Curie" 

(w tej ostatniej wersji jest wypisany dyplom Nagrody Nobla z 1911), 

czy wreszcie „Maria Curie- Skłodowska" (m.in. w korespondencji 
z władzami polskimi po odzyskaniu niepodległości przez Polskę) . Była 

Polką? Francuzką? Kim? 

8 Dość wcześnie zaczęła pracować i zarabiać. Była guwernantką najpierw w prawniczej rodzinie z Krakowa, następnie u zie
miańskiej rodziny Żórawskich, krewnych jej ojca, z którą to ro

dziną związała się na 2 lata. W trakcie pracy u rodziny Żórawskich za
kochała się - z wzajemnością - w Kazimierzu Żórawskim (przyszłym 
wybitnym matematyku) , jednak jego rodzice stanowczo odrzucili po-
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Ich córka Ewa pisała, 
że obojgu rodzicom była 
pisana izolacja i że naj
szczęśliwsi byli właśnie 

wtedy, gdy mogli żyć w ten 
„nienaturalny" sposób. 

To dobrowolne odseparowa
nie odegrało w późniejszym 
okresie dużą rolę w nawra-

cających stanach depre
syjnych, które nękały 
Marię przez większą 

część jej życia. 
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mysł ślubu ich syna z ubogą krewną , a sam Kazimierz nie potrafił się 
im przeciwstawić, co w konsekwencji skończyło się dla Marii utratą 
pracy. 
W 1890 roku wyjechała do Paryża, rok później zdała , jako pierwsza 
kobieta w historii , egzaminy wstępne na wydział fizyki i chemii Sor
bony. W dzień studiowała , a wieczorami pracowała jako korepetytor
ka. W 1894 roku poznała swojego przyszłego męża , Francuza Pier
re'a Curie, którego poślubiła rok później . W 1897 roku przyszła na 
świat ich pierwsza córka Irene (fizykochemiczka, laureatka Nagrody 
Nobla z chemii w 1935 roku - wraz z mężem Frederikiem Joliot-Curie 
- za odkrycie szh1cznej promieniotwórczości ; Oficer Legii Honorowej , 
członkini Partii Socjalistycznej. jako jedna z trzech kobiet uczestniczy-

ław utworzonym w roku 1936 koalicyjnym francuskim rządzie Frontu 
Ludowego), w 1904 roku - druga córka Eve (francusko-amerykańska 
pisarka, dziennikarka, pianistka i polityk; autorka biografii swojej 
matki Maria Curie i reportażu wojennego Podróż wśród wojowników, 
od lat 60. czynnie zaangażowana w pracę organizacji pomocy na rzecz 
dzieci UNICEF) . 
19 kwietnia 1906 roku Pierre Curie zginął, przejechany przez kon
ny wóz ciężarowy. Maria Skłodowska-Curie straciła towarzysza życia 
i pracy. Po śmierci męża przejęła jego katedrę na Sorbonie, a w 1911 
roku tylko dwóch głosów zabrakło jej do tego, aby stała się jednym 
z czterdziestu członków Academie Jranyaise i jedyną kobietą w tym gro
nie (według niektórych ocen zadziałała mizoginiczna postawa wobec 
kobiet lub ksenofobiczna postawa wobec cudzoziemców). 
Wkrótce po porażce w Akademii ujawniono romans Marii Skłodow
skiej -Curie z francuskim fizykiem Paulem Langevinem. Wszystko 
trwało około roku, na przełomie 1910 i 1911. 
Langevin był żonaty i porzucił swoją rodzinę . Maria Skłodowska-Curie 
w oczach prasy, zwłaszcza brukowej , była osobą rozbijającą rodzinę 
Langevinów, w dodatku była od Paula o 4 lata starsza, a poza tym była 
cudzozieinką . 
Rozpętało się piekło . Jako że była zdeklarowaną ateistką i pocho
dziła z Polski, która dla większości Francuzów była utożsamia

na z bliżej nieokreślonym terytorium pod berłem rosyjskiego cara, 
gdzie znaczny procent ludności stanowili Żydzi - snuto przypusz
czenia, że jest Żydówką (co w tamtych czasach w ksenofobicznej 
Francji było uważane za mocno podejrzane - nie ucichły bowiem 
jeszcze resentymenty, które kilkanaście lat wcześniej doprowadziły 
do sprawy Dreyfusa) . Nie pomagało, że w rzeczywistości pochodziła 
ze szlacheckiego polskiego rodu Dołęga- Skłodowskich, a w dzieciń
stwie została ochrzczona w wierze katolickiej . Swoje robiło drugie 
imię Marii - Salomea (po babce) - które we Francji kojarzyło się 
z żydowskim imieniem Salome. 
To aż nadto barwny życiorys . Nic dziwnego, że stał się on kanwą kilku 
filmów biograficznych. W 1943 roku powstał amerykański obraz Cu
rie-Skłodowska (ang. Madame Curie) w reż. Mervyna LeRoya, z Greer 
Garson w roli tytułowej. A dalej : Marie Curie - miniserial telewizyj 
ny w reż. Johna Glenistera (1977), z Jane Lapotaire; Marie Curie. Une 
femme honorable - biograficzny miniserial telewizyjny w reż. Michela 
Boisronda (1990) , z Marie Christine Barraualt; Maria - film biogra
ficzny w reż. Krzysztofa Szmagiera (1998); Maria Skłodowska-Curie -
film biograficzny w reż. Bohdana Rączkowskiego (2004). Nad kolejną 
filmową biografią pracuje właśnie Marta Meszaros. 
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9 
Wszystkie te obrazy z życia znajdziemy w libretcie opery Ma

dame Curie - autorstwa Agaty Miklaszewskiej, zaadaptowane 
przez kompozytorkę i Gregora Blumsteina. 

Ale - i całe szczęście - opera (teatr) nie jest po to, żeby dokonać stresz
czenia, stworzyć coś w rodzaju szkolnego bryku. Tylko żeby przenieść 
ludzkie życie, rzeczywisty świat na inny poziom. 
Pierwsza scena (z trzydziestu rozpisanych na trzy akty) to oniryczne 
spotkanie Marii z „Einsteinem" (albo kimś „do niego podobnym", 
jak czytamy w libretcie). Einstein - genialny naukowiec, jeden z naj
większych fizyków-teoretyków XX wieku, twórca ogólnej i szczególnej 
teorii względności, współtwórca korpuskularno-falowej teorii światła, 
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1921 roku - o dwana
ście lat młodszy od Madame Curie (żył w latach 1879-1955), zadaje 
jej na początku opery pytanie najważniejsze i najtrudniejsze: „po co 
to wszystko?". Maria odpowiada: Zostaw! To potrzebne. [ ... ] Mnie. Lu

dziom ... Potrzebne światu. Na co „Einstein": Bzdury! Planem Boga może 

być zagłada. Otwierasz wulkan, Mario. 

Zatem po co to wszystko? Żeby zmienić perspektywę, ustawić światło 
zdarzeń nie (tylko) na naukowe odkrycia, ale znaleźć w tym wszystkim 
wymiar ludzki, humanistyczny. Perspektywę uniwersalną . 

„Einstein" snuje jeszcze wizję przyszłości. Katastrofy i piekła na zie
mi. Będq spalone miasta i spalone ciała. / nie będzie s'ladów po ludziach, 

ros'linach, zwierzętach / zostanq tylko cienie postaci na ścianach / wypa

lone w kamieniach świadectwo istnienia. Nie wiem dlaczego, ale przed 
oczami stają mi z jednej strony obrazy Hieronima Boscha, z drugiej 
Francisa Bacona. 

1 O W kolejnych scenach oglądamy Marię przy pracy - rado
sną , pogrążoną w twórczym (tak, twórczym!) szale nauko
wym, zrezygnowaną , przerażoną , wściekłą, ludzką. 

W scenie 3. chór śpiewa: Stworzymy świat na nowo siłq wyobraźni ... 

/ Ujrzymy rzeczywistość innymi oczami / Świat będzie nasz - na nowo 

nasz własny. / Będzie promiennym obrazem epoki, ponownie wprowa
dzając temat napięcia między marzeniami nauki o idealnym świecie 
a rzeczywistością , która te marzenia - utopie! - niweluje, przekreśla . 

Zabija. 
Pod koniec I aktu - w scenie 7. - po scenie śmierci Piotra Curie 
znów wizja. Maria śpiewa arię nad ciałem Piotra. Maria dotyka go, 
odnajduje w jego kieszeni próbówkę z radem. Maria rozpoczyna serię 
pytań. 

jednak przyszłaś? Po co? Czy coś jeszcze możesz? Czy jest jakaś nadzie

ja? Czy wstawiłaś się za mnq przed Twoim Bogiem? Czy mnie broniłaś? 

Powiedz czy opowiedziałaś mu, co s ię zdarzyło? ... To kara? 

Że się nie modliłam?. „ Milczysz?. Wreszcie: Nie będę przed 

tobq płakać, nie chcę, nie będę, Przed tobq ani przed nikim 

innym. Nie! Nie opuszczaj mnie, nie odchodź! Słyszysz, sły

szysz?. 

Rozum zostaje tu zderzony z wiarą , perspektywa nauko
wa z eschatologią. To bardzo (od)ważne połączenie. 

11 W Il akcie oglądamy Marię w scenach z Lan
gevinem; z córkami; przygotowania do wygło
szeniu mowy Noblowskiej. 

W III akcie-sceny wojenne i triumfalny wyjazd do Ame

ryki. Kolejna scena znów zmienia perspektywę. Maria 
jest już chora, w wyniku promieniowania ma zabanda
żowane oczy. Pojawia się „Einstein". Czy tak być musi? 

- pyta Maria. „Einstein" namawia ją do działania . jesteś 

kobietq - zrób coś. Próbuj nas powstrzymać. jes'li nie ty -

to kto?. Maria odzyskuje wzrok. Wraca do pracy. Koniec 
dzieła, dopełniając historię, pozostawia ją otwartą. Naj
pierw na spotkaniu z dziennikarzami Einstein mówi, że 
Madame Curie nie chce wierzyć, że jej ukochane dziecko, 

Sugeruje pan ( ... ) że gdyby Akademia 

Sztokholmska była zawczasu ostrze

żona. to prawdopodobnie postanowi

łaby nie przyznać mi Nagrody, chyba 

że byłabym w stanie W}jaśnić ataki, 

których padałam ofiarq. ( .. .) W takim 

razie muszę postąpić zgodnie z moimi 

przekonaniami. (. .. ) Popełniłabym 

poważny błqd, gdybym zastosowała 

się do pańskiej rady. W rzeczywistości 

Nagroda została przyznana za od

krycie radu i polonu. Uważam, że nie 

ma zwiqzku pomiędzy mojq pracq 

zawodową a realiami życia pry

watnego. („.) Zasadniczo nie mogę 

zaakceptować poglqdu, że na uznanie 

wartości pracy naukowej winny mieć 

wpływ oszczerstwa i pomówienia 

dotyczące prywatnego życia ... 

j estem przekonana, że wiele osób 

podziela tę opinię. 
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Rad, może zabijać. Następnie po monologu Marie - rozpiętym mię

dzy wiarą w naukę i negatywnymi jej efektami (efekty popromienne!) 
- „Einstein" wymienia ofiary badań. Ale: Bóg nie tylko gra w kości ale 
jeszcze w dodatku oszukuje! A jednak trzeba, warto dalej szukać. Ma
rie, nie ustawaj, twoje dzieci zmienią świat .... Wreszcie scena ostatnia. 
Chór śpiewa: Światło dnia - światło płomienia / Rodzi się i umiera / 
Motyl na płatkach kwiatu/ Storczyk ... orchidea ... Koniec. 

12 Temu wszystkiemu towarzyszy - to wszystko (współ) 

tworzy - muzyka Elżbiety Sikory. Muzyka wybuchów, 
spiętrzeń i erupcji. Muzyka najwyższej temperatury, która 

spala, ale nie na popiół. Muzyka lirycznych emocji, zmysłowych fraz 
(Maria!), muzyka szmeru, który przechodzi w paroksyzm. 
Dźwięki orkiestry - opowiada kompozytorka - a także fragmenty elek
troniczne, otaczają solistów śpiewaków, tworząc dodaną czasoprzestrzeń 
muzyczną. Pozwala to na usytuowanie poszczególnych scen w specyficznej 

dla nich atmosferze, podczas gdy chór komentuje często akcje odnosząc się 
jednocześnie do rzeczywistych wydarzeń. 
W materiale dźwiękowym wyróżniają się pojedyncze nuty (fis, g, cis) , 
które albo ulegają transpozycji i mnożeniu (aż do pełnej skali chroma
tycznej), albo redukcji (wysokie b otwierające operę). 
W brzmieniu orkiestry pojawiają się charakterystyczne dźwięki gi
taryelektrycznej oraz akordeonu. Pierwsze podnoszą dynamikę, 

powodują także elektroniczne iskrzenie; drugie tworzą pasmo współ
brzmień, a pojedynczymi dźwiękami wywołują wspomnienia. 
A wszystko otoczone elektroniką , która powoduje, że oglądane sceny, 
zdarzenia i ludzie są jeszcze bardziej z dziś niż z wtedy. 

13 W historii opery jest kilka „tytułowych" madame (w historii 
operetki tuziny). Pierwszą, najważniejszą , jest oczywiście 
Cio-Cio-San - bohaterka Madama Butterfly Pucciniego 

(1904). A dalej - i niech mnie Piotr Kamiński (autor fenomenalne
go przewodnika Opera tysiąca i jednej nocy) prześwietli radem, jeśli 

nie wymieniam wszystkich najważniejszych - Madame Sans-Gene 
Giordano (1915, wg komedii Sardou), Madame Chrysantheme An
dre Messagera (1893), Madame Favart Offenbacha (1878), Mada
ma Umorista Paisiello (1864) , Mesdames de la Halle Offenbacha 
(1858)... Elżbieta Sikora swoją operę zatytułowała Madame Curie, 
wpisując swoją bohaterkę w ciąg tych kobiecych fantastycznych he
roin. Ale nie tylko dlatego jej dzieło - w pierwszej interpretacji 
Marka Weissa (reżyseria) i Wojciecha Michniewskiego (kierownictwo 
muzyczne) - już jest w księdze historii gatunku. 

TOMASZ Cvz - krytyk muzyczny, eseista, redaktor naczelny portalu o kulturze 
www.dwutygodnik.com. Autor książek Arioso, Powroty Dionizosa. Król Roger 
Szymanowskiego i Iwaszkiewicza. 

Od czasu do czasu reżyseruje opery (Luci mie traditrici Sciarrino dla Festiwalu 
Nostalgia w Poznaniu, 2009; Rusałka Dworzaka w Teatrze Wielkim w Łodzi , 

2010; Maddalena Prokofiewa w Teatrze Wielkim w Poznaniu, 2011) 
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MALGORZATA SOBIESZCZAK-MARCINIAK 

Maria Skłodowska-Curie 
kobieta niezwykła 

„Urodziłam się w Warszawie, w rodzinie profesorskiej. Wyszłam za mąż za Piotra Curie 
i miałam dwoje dzieci. Dzieło moje naukowe wykonałam we Francji". Tak pisała o sobie 
uczona w swojej autobiografii. Krótko, zwięźle i konkretnie wręcz sucho streściła swe bo
gate i twórcze życie. Taka bowiem była ta , o której czytamy w encyklopediach; odkrywczy
ni dwóch pierwiastków promieniotwórczych, dwukrotna Noblistka, organizatorka dwóch 
Instytutów Radowych, pierwsza kobieta - profesor Sorbony, twórczyni pojęcia promienio
twórczość. Skromna, aż do przesady; cicha; unikająca tłumów; uczciwa; jasno stawiająca 
sobie cele; dokładna; precyzyjna; morderczo wręcz pracowita; uparta; perfekcyjna. Była 
pierwszą kobietą z doktoratem nauk fizycznych na paryskiej Sorbonie, wcześniej jedną 
z pierwszych studiujących na tym kierunku dziewcząt, pierwszą, której pozwolono wygło
sić wykład na paryskim uniwersytecie i pierwszą, która została profesorem zwyczajnym tej 
uczelni. Wdzierała się w naukowy męski świat powoli, konsekwentnie, bez hałasu. Jak kro
pla, która drąży skałę, otwierała drogę i przecierała szlaki innym kobietom, które pragnęły 
realizować swe intelektualne marzenia. Jako jedna z nielicznych wówczas kobiet posiadała 
prawo jazdy i w czasie I wojny światowej prowadziła ciężką furgonetkę. Najwięksi fizycy 
tamtych lat zasiadali z nią jedną przy wspólnym dyskusyjnym stole podczas Konferencji 
Solvayowskich w Brukseli, gdzie od 1911 r. do 1933 r. była jedyną kobietą . Potem dołączyła 
do niej córka, Irena Joliot Curie i Lisa Meitner. To ona, choć kobieta, pochodząca w dodat
ku z nieznanego, dalekiego kraju, miała czelność kwestionować dotychczasowe poglądy 
na atom i nie tylko je podważać, ale takźe udowadniać swoje odważnie postawione tezy. 
Taki sposób opisywania Marii Skłodowskiej-Curie to tylko jedna z dróg, ale przecież ona 
sama, jej osobowość, wizja świata była znacznie bardziej skomplikowana i interesująca. 
Poszukajmy w tej wydawałoby się pomnikowej, chłodnej i surowej postaci, człowieka, isto
ty ludzkiej z przynależnymi jej emocjami, wahaniami, sukcesami i porażkami. Spróbujmy 
nieco odbrązowić i przybliżyć nam wszystkim tę wielką Madame Curie. Jeśli tego dokona
my, może uda nam się polubić tę praktyczną , upartą kobietę w czerni. 
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Zarówno Maria, jak i Piotr Curie byli Sięgnijmy więc do początku. Listopadowy dzień 

bardzo zaabsorbowani swoją pracą - roku pańskiego 1867, Warszawa, stolica nieist
Piotr do tego stopnia, że często nie patra- niejącego na mapach Europy kraju, Polski; od 

fil sobie nawet przypomnieć, co jadł prawie stu lat podzielonej na zabory. Należałoby 

na obiad lub czy w ogóle coś jadł. jego więc mówić raczej Kraj Priwisleński, na terenie 
życie upływało w podobny sposób, zaboru rosyjskiego. W XVIII wiecznej kamienicy 

jak wtedy, gdy mieszkał z rodzicami. przy ul. Freta 16 na Nowym Mieście przychodzi na 
jak przystało na tamte czasy, oczekiwa- świat piąte dziecko państwa Skłodowskich, Maria 

no od kobiet, że zajmą się wszystki- Salomea, zwana potem w rodzinie Anciupecio i Ma
mi obowiązkami domowymi. [„ .] niusią. W tym budynku od 1860 r. mieszkają Bro

jedynym luksusem małżeństwa nisława z Boguskich i Władysław Skłodowscy; ona 
Curie były świeże kwiaty nauczycielka i właścicielka pensji (szkoły) dla dziew

w każdym pokoju. cząt usytuowanej pod tym adresem; on absolwent 
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Uniwersytetu w Petersburgu, nauczyciel fizyki i ma
tematyki w warszawskich gimnazjach rządowych. W tej kamienicy 
przyszły na świat wszystkie ich pozostałe dzieci: Zofia, Józef, Broni
sława i Helena. Obie rodziny to rodziny szlacheckie, Boguscy, herbu 
Topór; Skłodowscy zaś herbu Dołęga. To fakt niezwykle istotny dla 
wychowania i wykształcenia młodych Skłodowskich, ponieważ w obu 
rodzinach byli uczestnicy powstań narodowych, posłowie na sejm, lu
dzie wykształceni i świadomi swej roli w społeczeństwie. Z czasem 
rodziny zubożały, ale ich patriotyzm i odpowiedzialność za biedniej
szych, ich czynny udział w życiu społecznym pozostały także potem, 
gdy rodzina ze szlacheckiej stała się raczej inteligencką. W takiej to 

rodzinie i na takich wartościach jak prawość, uczciwość, patriotyzm, 
odpowiedzialność za innych, pracowitość wychowywała się mała Ma
ria. Kobiety w tym czasie nie miały co prawda możliwości podejmo
wania studiów wyższych, ale były niezwykle silne, zorganizowane 
i zapobiegliwe, często na ich barkach spoczywał bowiem obowiązek 
utrzymania rodziny, majątku, wychowania i wykształcenia dzieci w sy
tuacji, gdy ich mężowie, ojcowie i bracia ginęli w powstaniach lub 
odbywali na Syberii karę za działalność niepodległościową. Warszawa 
była wówczas miastem zrusyfikowanym, po powstaniu styczniowym 
ograniczono stopień wolności, z większą konsekwencją narzucono ję
zyk rosyjski, w szkołach i urzędach używano wyłącznie tego języka. 
Szkolnictwo prywatne broniło się jeszcze przed 
tymi rygorami, prowadząc potajemnie lekcje 
w języku polskim, wprowadzając wiadomości 

z zakresu polskiej historii; jednak gimnazja były 
tylko rządowe; z wykładowcami rosyjskimi i ta
kim językiem wykładowym. Atmosfera pewnego 
rozdwojenia wynikająca z konieczności ciągłego 
łamania ppwa, prawa zaborcy narzucanego Po
lakom; atmosfera nienawiści i lęku; ciągłej żałoby 
narodowej i prowadzonych nielegalnych działań 
patriotycznych towarzyszyła nastoletniej Marii 
cały czas. Nie znaczy to jednak, że jej życie było 
w tym czasie smutne i zdominowane przez cier
pienie narodu. Nie, zupełnie nie. 

Przyjdź dzisiaj wieczór do nas - mówiła Maria do swej przyj a- 1' Maria, Piotr z córką, I reną Curie 

ciółki - Będą tańczyli. Popatrzymy. Ach, na pewno przyjdę! Tak stra-
sznie lubię tańce! Kiedyż wreszcie pozwolą nam brać udział w takich 
zabawach?„. Już przecież obie umiemy wcale nieźle walca! 

Zdarzało się jednak, że te ulubione spotkania były odwoływane, 
nie dlatego, że któraś z dziewcząt nie mogła przyjść, ale z powodów 
znacznie poważniejszych, z powodu egzekucji aresztowanych studen
tów. Hierarchia wartości przekazywana młodym nakazywała odwołać 
wówczas tańce i modlić się za skazanych. 

W drodze do szkoły, w okolicy pałacu Saskiego Maria mijała obe
lisk wystawiony przez cara Polakom, którzy zdradzili powstanie listo
padowe. Inteligencka warszawska młodzież przechodząc obok niego 
miała zwyczaj pluć nań z pogardą. Czyż Maria Skłodowska mogła po
stępować inaczej? 

W sobotnie wieczory ojciec zbierał całą gromadkę, czytano wspól
nie poezję wielkich polskich romantyków, Juliusza Słowackiego, 

Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego. Nieco później, gdy Ma-
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ria była już starsza wzorami stali się Eliza Orzeszkowa, Aleksander 
Świętochowski, Bolesław Prus, ideolodzy polskiego pozytywizmu. 

W gimnazjum w Sevignt Irena tak 

bardzo przewyższała wszystkich 

w matematyce i fizyce , że pozwolono 

jej nauczać tych przedmiotów swoich 

rówieśników. W wieku czternastu 

lat zaliczyła pierwszą część matury, 

a półtora roku później zdała pierwsze 

egzaminy z wyróżnieniem. 

Zmieniały się epoki, zmieniały się drogi i ideologie, 
ale nadal jedna sprawa była najważniejsza; wolność 
ojczyzny. 

W takiej to rzeczywistości, w takim świecie wzra
stała i dojrzewała Maria Skłodowska, takie to wartości 
i ideały ukształtowały jej charakter, ale także dzięki 
takim trudnościom nauczyła się marzyć i marzenia te 
odważnie realizować. 

Paryż, do którego przyjechała w roku 1894, mając 
24 lata był miastem, które zniewala, oszałamia swym 

ogromem, pięknem , poczuciem swobody. Zwłaszcza dla Marii fakt, że 
można tu mówić w języku, w jakim się chce, że można czuć się wolną, 
był wspaniały. Jedno z jej pierwszych wielkich marzeń, choć w zasa
dzie już kolejne po nauce w prawdziwym laboratorium w Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, spełniło się. Teraz należało tylko 
uczyć się pilnie, zdać wszystkie egzaminy i wracać do kraju, do starego 
ojca i do zawodu nauczycielki. Paryż, który wciągał w swe życie i at

Ewa podążała w innym kierunku. 

Gdy miała trzy i pół roku, zacz~a 

wykazywać się, jak to określiła jej 

matka, „zdumiewającymi 

zdolnościami muzycznymi". 

Maria darzyła muzykę niewielką 

sympatią, czy jeśli już o tym 

mowa, jakąkolwiek sztukę . jednak 

gdy Ewa miała dwanaście lat, 

Maria dzięki swym znajomościom 

uzyskała opinię wielkiego 

polskiego pianisty Ignacego 

Jana Paderewskiego, który 

potwierdził, że Ewa ma 

„wyjątkowe zdolności". 

mosferę, towarzystwo polskich studentów, wreszcie 
mąż siostry Bronisławy, Kazimierz Dłuski organizu
jący ciągle jakieś wyjścia, spotkania patriotyczne, kon
certy dla początkującego wówczas pianisty, Ignacego 
Jana Paderewskiego, to wszystko należało pokonać 
i skupić się tylko na studiach. Pisała w autobiografii 
Nieznana w Paryżu, byłam zagubiona w wielkim mie

ście, lecz świadomość, że żyję sama, nie oglądając się na 

nikogo i bez żadnej pomocy, wcale mnie nie przygnębia

ła. jeżeli nawet kiedykolwiek odczuwałam samotność, to 

jednak zwykłym moim nastrojem był spokój oraz pełne 

zadowolenie moralne. Pisała także, że całą wolę wów
czas ześrodkowała na studiach, ale jakże mogło być 
inaczej skoro pro[ Appell podczas wykładu „żongluje 
liczbami", by w końcu „rzucić słońce". Przecież dlate
go właśnie marzyła o studiach na Sorbonie, dlatego 
znosiła upokorzenia pracując jako guwernantka, dla

tego dzielnie znosiła rozłąkę z ojcem. Na każdym etapie swojego życia 
wiedziała, co jest najważniejsze, jej cele były jasne i dobrze ustawione 
w hierarchii ważności. 
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W 1894 r. kiedy była jeszcze studentką; rok wcześniej ukończyła fi. 
zykę z pierwszą lokatą, teraz miała przed sobą egzaminy z matematy· 
ki; wydarzyło się coś całkowicie nieprzewidywalnego, coś co wytrąciło 
młodą, zdecydowaną Marię z jej obranej drogi. 



Gdy weszłam, Piotr Curie stał w drzwiach balkonowych. Wydał mi 
się bardzo młody, chociaż miał już wtedy trzydzieści pięć lat; uderzył mnie 
wyraz jego jasnego spojrzenia i pewien pozór zaniedbania w jego wysokiej 
postaci. jego prostota, uśmiech z jakim mówił - dość powoli i z namysłem
rozbudziły mojq ufność. Rozmowa nasza wkrótce stała się przyjazna; te
matem jej były sprawy naukowe, co do których rada byłam móc zasięgnqć 
jego zdania. 

Taki też, naukowy, będzie pierwszy prezent, który Maria otrzyma 
od Piotra, artykuł naukowy z dedykacją. Dość szybko okazało się, że 
nad uczuciami nie zawsze da się zapanować i że czasem mogą one 
zmusić nas do zmiany planów. Po pewnym czasie Maria zdecydowała 

się jednak pozostać w Paryżu i wyjść za mąż za 
Walka ze smutkiem powiodła się w stosunku tego małomównego Francuza. Od tej pory roz
do Ireny, w stosunku do mnie - małe były jej pocznie się ich wspólne życie rodzinne i praca 

wyniki. Mimo oparcia, które usiłowała mi dać naukowa, a właściwie obcowanie, w którym nie
matka, nie miałam szczęśliwego dzieciństwa. podobna oddzielić jedno od drugiego. Zmaga

! tylko na jednym polu odniosła Maria zupełne nia z problemami naukowymi, organizacyjny-
zwycięstwo : obie jej zawdzięczamy zdrowie, mi, finansowymi i zwyczajnymi, codziennymi, 

zręczność, wyrobienie sił fizycznych i zamiło- ludzkimi sprawami. Pojawią się córki, w 1897 r. 
wanie do sportów. To się najlepiej - w gruncie Irena, a 7 lat później Ewa. Maria Skłodowska

rzeczy - udało tej kobiecie, tak niezwykle -Curie ani razu nie stanie przed wyborem, życie 
mqdrej i szlachetnej. rodzinne czy też praca w ukochanym laborato-
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rium. Pomimo nadmiaru pracy, uczeni znaj
dą na czas na romantyczną podróż poślubną na zakupionych przez 
siebie rowerach, na pójście do teatru na sztuki ulubionego Ibsena, 
na wyjazdy za miasto, skąd przywozić będą naręcza jaskrów, a tak
że na przyjazd do Polski i zdobycie najwyższego szczytu w polskich 
Tatrach-Rysów (2499 m.n.p.m). Maria nie podda się nawet wtedy, gdy 
w 1906 r. w wypadku ulicznym zginie jej mąż, a ona zostanie sama 
z dwuletnią Ewą i dziewięcioletnią Ireną, nawet wtedy, choć jak pisała 
Rano w niedzielę, która nastqpiła po twojej śmierci, Piotrze, poszłam po 
raz pierwszy do laboratorium, z Jakubem. Próbowałam zrobić pomiary do 
krzywej, w której każde z nas zaznaczyło po parę punktów. Ale uczułam, 
że nie mogę. Na ulicy chodzę jak zahipnotyzowana, nie dbajqc o nic. Nie 
zabiję się, nawet nie pragnę popełnić samobójstwa. Czy jednak pomiędzy 
tymi wszystkimi pojazdami nie znajdzie się ani jeden, któryby mi pozwolił 
podzielić los mego ukochanego. 

Nauczona w młodości ukrywać swe prawdziwe uczucia, chowa 
się nieustannie za maską obojętności, z pozoru chłodna, pozbawiona 
emocji, skoncentrowana tylko na pracy, w rzeczywistości, wewnątrz 
targana smutkiem, żalem, poczuciem niespełnienia i utraty sensu ży
cia. Rzeczywiście, oprócz dzieci, tylko praca pomaga jej przetrwać ten 

1' Maria Skłodowska-Curie z córkami w USA, 1921 

Nie bez lęku starałam się uchwy
cić i sprecyzować zasady, którymi 
się kierowała w stosunku do nas 
Maria Curie w pierwszych latach 
naszego życia. Boję się, że ktoś 
gotów jq sobie wyobrazić jako 
istotę suchq, postępujqcq wedle 
sztywnych, z góry ustalonych 
metod. Było wręcz przeciwnie. 
Kobieta, która nas tak bardzo 
chciała uodpornić, była sama 
zbyt czuła, zbyt delikatna, zbyt 
skłonna do cierpień. Umyślnie 
wypleniając z nas pieszczotli
wość, pewno jednak podświado
mie pragnęła, abyśmy ją pieściły 
serdeczniej i więcej. Starając 
się nas uczynić możliwie mało 
wrażliwymi, sama kurczyła się 
wewnętrznie ze zmartwienia 
przy każdej oznace niewrażliwo
ści z naszej strony. 

dramatyczny okres; tylko spokój i zacisze laboratorium pozwalają jej 
na chwilę zapomnieć o tym co się stało. Ale czy na pewno, przecież 
w laboratorium pracowali razem z Piotrem, przecież często przycho
dzili tu wieczorami podglądać „ich" rad. 

Nie sposób tu napisać o niej wszystkiego, ale Maria Skłodowska
-Curie była osobą niezwykłą, kobietą wyprzedzającą swoją epokę pod 
względem widzenia świata , relacji międzyludzkich , tolerancji; była 
przy tym człowiekiem prawym, uczciwym, wiernym swoim ideałom 
i przekonanym, że nie umieszczono jej na Ziemi przypadkowo, ale 
posiadającym poczucie misji . Do końca swoich dni próbowała praco
wać, będąc już w sanatorium robiła korektę książki i wydawała polece
nia pracownikom Instytutu Radowego w Paryżu. Była, jak powiedział 
o niej Albert Einstein, jedynym niezepsutym przez sławę człowiekiem . 

MALGORZATA SOBIESZCZAK-MARCI NIAK 

dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

Polskie Towarzystwo Chemiczne 
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Pierre Curie - francuski fizyk i wykładowca 
uniwersytecki. Mąż, przyjaciel i współ
pracownik Marii Skłodowskiej, z którą 
za wspólne odkrycia i prace badawcze nad 
promieniotwórczością otrzymał Nagrodę 

Nobla. Ojciec Ireny i Ewy. Zginął tragicznie 
w wypadku drogowym na jednej z ulic 
Paryża. 

Paul Langevin - francuski fizyk i bliski 
współpracownik Marii i Piotra. Żonaty, 
ojciec czwórki dzieci, cztery lata młodszy 
od Marii, z którą mimo to po śmierci Piotra 
związał się uczuciowo. Ich romans wywołał 
skandal, który trafił na pierwsze strony 
gazet. 

Albert Einstein - jeden z najwybitniejszych 
fizyków XX wieku, twórca ro.in. teorii 
względności, laureat Nagrody Nobla. 
Przyjaciel Marii, z którą łączyły go nie 
tylko naukowe rozmowy, ale również 
wspólne wyjazdy i spacery po górach. 
O Skłodowskiej mówił, że to jedyna 
osoba, której nie zepsuła sława. 

.. 

„ 

Lole Fuller - amerykańska artystka wode
wilowa, w której spektaklach dużą rolę 
odgrywało światło. Występowała również 

w domu Marii i Piotra. W swoich listach 
do Skłodowskiej prosiła o preparat radowy, 
którym mogła by pokryć skrzydła motyla, 
swój strój sceniczny do jednego 
ze spektakli. 

Missy Maloney - dziennikarka, redaktor 
naczelna kobiecego magazynu „The 
Delineator", przyjaciółka i organizatorka 
wyjazdów Marii do USA. To również dzięki 
staraniom Missy Skłodowska otrzymała , 

z rąk ówczesnego prezydenta USA, 
Warrena Hardinga, kapsułę (o wartości 
stu tysięcy dolarów!) z potrzebnym do 
dalszych badań radem. 

Gustave Tery - redaktor naczelny 
„L'Oeuvre", tygodnika, który opublikował 
miłosną korespondencję miedzy Marią 
a Paulem Langevinem (ujawnioną przez 
jego żonę). 

Irene - starsza córka Marii i Piotra. 
Także naukowiec, wraz z mężem, 
Fryderykiem Joliot, otrzymała 
Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii 
za odkrycie zjawiska sztucznej 
promieniotwórczości. 

Ewa - młodsza córka Marii i Piotra. 
Pianistka, pisarka, korespondentka 
wojenna, polityk. Jest autorką najbardziej 
znanej biografii Skłodowskiej Maria Curie. 

Henri Perrin - fizykochemik, francuski 
badacz promieni katodowych, laureat 
Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. 
Z żoną Henriettą przyjaźnili się z Marią. 

Paul Painleve - francuski matematyk, 
polityk i dwukrotny premier Francji. 
Był sekundantem w pojedynku Langevin -
Tery, do którego doszło po opublikowaniu 
prywatnej korespondencji Marii 
i Langevina. 
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ELŻBIETA SIKORA 

KOMPOZYTOR 

Urodzona we Lwowie, ukończyła Liceum Muzyczne 

w Gdańsku w 1963 roku. Otrzymała następnie dyplom 

na Wydziale Reżyserii Muzycznej w Państwowej Wyższej 

Szkole Muzycznej w Warszawie. W latach 1968-70 stu

diowała muzykę elektroakustyczną w Paryżu, w Groupe 

de Recherchers Musicales , pod kierunkiem Pierre'a 

Schaeffera i FranVois Bayle'a. Po powrocie do Warsza

wy odbyła w tamtejszej uczelni studia kompozytorskie 

u Tadeusza Bairda i Zbigniewa Rudzińskiego. W czasie 

studiów, wraz z Krzysztofem Knittlem i Wojciechem 

Michniewskim, utworzyła grupę kompozytorską KEW, 

z którą występowała na koncertach w Polsce, Szwecji, 

Austrii i RFN. Od 1981 roku mieszka we Francji. Jako sty

pendystka Rządu Francuskiego uczestniczyła w kursie 

muzyki komputerowej w !RCAM i studiowała kompo

zycję u Betsy Jolas w Paryzu. Była stypendystką miasta 

Mannheim, a także Fundacji Kościuszkowskiej studiując 

muzykę komputerową w Center for Computer Research 

for Music and Acoustics (CCRMA) na Uniwersytecie 

Stanford pod kierunkiem Johna Chowninga. Prowadziła 

przez lata zajęcia z dziedziny muzyki elektroakustycz

nej w Konserwatorium w Angouleme oraz w tamtej

szej Szkole Sztuk Pieknych. Jest laureatką Konkursu 

Młodych ZKP (1978, wyróżnienie za ... według Pascala), 

Konkursu im. Webera w Dreźnie (1978, l l nagroda za 

operę kameralną Ariadna), Konkursu Muzyki Elektro

akustycznej w Bourges (1980, wyróżnien ia za The Waste 

Land i Listy do M. , 1999, Prix Magistere za Aquamari
na) oraz konkursu dla kompozytorek w Mannheim 

(1982, l nagroda za Guemikę). Elżbieta Sikora otrzymała 

dwie nagrody SACEM w 1994 roku: Prix Pedagogique 

za utwór Chant'Europe, oraz Prix du Printemps za ca

łokształt twórczości. W 1996 roku otrzymała nagrodę 

"Nouveau Talent Musique" SACD (Stowarzyszenie Au

torów i Kompozytorów Dramatycznych) w Paryżu za 

operę Wyrywacz serc. W 1997 Elżbieta Sikora została 

odznaczona Krzyżem Kawalerskim Zasług Rzeczypo

spolitej, a w 1998 była wybrana „Osobowością Radia 

Gdańsk". W roku 2000 otrzymała „Ktinstlerinnenpreise" 

przyznaną przez miasto Heidelberg, w 2003 Wyróżnie

nie Specjalne Jury de l'Academie du Disque Lyrique 

w Paryżu za „Le Chant de Salomon" i „Eine Rose ais 

Sttitze" (CD Chant du Monde) . W 2004 otrzymała od 

Ministra Kultury Francji tytuł „Chevalier dans l'ordre 

des Arts et des Lettres", a w 2007 roku zdobyła nagro

dę „Sztorm Roku" w plebiscycie .Gazety Wyborczej" 

za Koncert Oliwski. W roku 2011 pełniła funkcję dyrek

tora artystycznego festiwalu Musica Electronica Nova 

we Wrodawiu, funkcję tę pełnić będzie także w 2013 r. 

Utwory Elżbiety Sikory, dostępne w wydawnictwach: 

PWM, Stokłosa Editions, Chant du Monde, Ariadne 

Verlag, wykonywane są na całym świecie. Wiele z nich 

ukazało się na płytach. 

Ważniejsze kompozycje: Pieśni rozweselające serce na 

sopran i pięć instrumentów (1973) , l Kwartet smyczko

wy (1975), Guernica - Hommage a Pablo Picasso na chór 

(1975-79), Podróż druga na taśmę (1976), Według Pasca

la na trąbkę, harfę, klawesyn, wiolonczelę i recytatora 

(1977), Ariadna, opera kameralna (1977), Ziemiajalowa, 
utwór radiofoniczny wg T.S. Eliota (1979), Głowa Orfe

usza I na taśmę (1981), Głowa Orfeusza li na flet i taśmę 

(1981), Janek Wiśniewski, Grudzień, Polska (Głowa Orfe
usza li/) na taśmę (1981-82), Derriere son double, opera 

radiofoniczna na głos, zespól instrumentalny i dźwięki 

elektroniczne (1983) , Solo na skrzypce (1983), Cienie na 

orkiestrę (1984-90), L'Arrache-coeur, opera (1984, 1992) 

Rappe! li na orkiestrę i transformacje (1988), Suita na 

wiolonczelę i taśmę (1990), Suite li na klawesyn, taśmę 

i transformacje (1990), Chant de Salomon na sopran i ze

spół kameralny (1991) , Gtometries variables na taśmę 

(1991), Sekstet smyczkowy, hommage a Witold Lutosław

ski (Sextuor a cordes: 1993), Canzona na wiolę da gamba 

i zespół instrumentalny (1994-95) , Suite I/I (baroque) na 

orkiestrę (1997), Omnia Tempus Habent, Gdańskie Orato

rium na głos solowy-alt, chór chłopięcy, chór mieszany, 

organy i orkiestrę (1997), Aquamarina na taśmę (1998), 

/n Memoriam Ursula, //I Kwartet smyczkowy (1998), Lis
boa, tramway 28 na saksofon i taśmę (1999), l Kon

cert na fortepian i orkiestrę, hommage a Frederic Chopin 

(1999-2000), Grain de sable, Rouge d't!tt!, muzyka elektro

akustyczna (2002), Eine Rose ais Stutze, Hćlrspiel (2002), 

Michelangelo, koncert na saksofon i orkiestrę (2005), 

Koncert Oliwski na organy i orkiestrę (2007), South Shore 
na harfę i orkiestrę (2008) 

AGATA 

MIKLASZEWSKA 

LIBRETTO 

Pisarka i autorka librett do musicali. Ukończyła poloni

stykę na Uniwersytecie Warszawskim. W teatrze muzy

cznym zadebiutowała w 1991 r. jako współautorka (z sio

strą Maryną Miklaszewską) musicalu Metro, którego li

bretto otrzymało nominację do prestiżowej amerykań

skiej nagrody teatralnej Tony Award, i który jest na sce

nie nieprzerwanie od dwudziestu lat. 

)est autorką librett do musicali Kaj i Gerda, Mała Księż

niczka, Romeo i Julia a ostatnio do musicalu opartego na 

historii życia Poli Negri. 

Wydala powieść Kamyk i zbiór opowiadań Huśtawka. 

Mieszka i pracuje w Warszawie. 

WOJCIECH 

MICHNIEWSKI 

KIEROWNICTWO 

MUZYCZNE 

Dyrygent i kompozytor. urodzony w 1947 roku w Lodzi. 

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 

w Warszawie - dyrygenturę pod kierunkiem Stanisława 

Wisłockiego (dyplom z wyróżnieniem) , teorię muzyki 

(również dyplom z wyróżnieniem) oraz kompozycję 

u Andrzeja Dobrowolskiego. Wraz z Krzysztofem Knit

tlem i Elżbietą Sikorą utworzył grupę kompozytorską 

KEW. Jego utwór Szeptet na 2 soprany, 2 mezzosoprany, 
2 alty i kulturystę (1973) zdobył w 1975 nagrodę wło

skiego Radia i Telewizji Premio RAI. W latach 1973-78 

związany był z Filharmonią Narodową, początkowo jako 

dyrygent-asystent, zaś od 1976 jako dyrygent. W 1974 

zdobył wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Dy

rygenckim w Katowicach, w 1977 - l nagrodę i Złoty 

Medal na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim 

im. Guido Cantellego w mediolańskim Teatra alla Scalla, 

w 1978 - brązowy medal na Międzynarodowym Konkur

sie Dyrygenckim im. Ernesta Ansermeta w Genewie. 

W latach 1979-81 był dyrektorem artystycznym Teatru 

Wielkiego w Lodzi, pełniąc równocześnie (do 1983) fun

kcję kierownika muzycznego sceny współczesnej w War-
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szawskiej Operze Kameralnej. Następnie (1984-87) był 

stałym dyrygentem gościnnym Polskiej Orkiestry Kame

ralnej, pełniąc ważną rolę w jej transformacji w znaną dziś 

Sinfonię Varsovię, a od 1987 do 1991 stał na czele Filhar

monii Poznańskiej jako jej dyrektor naczelny i artystyczny. 

Po 1991 dyryguje wyłącznie gościnnie. Jest dyrygentem 

bardzo wszechstronnym, prowadzi zarówno koncerty 

symfoniczne, jak i spektakle operowe, a obok repertuaru 

klasycznego jest szczególnie ceniony za interpretacje 

muzyki współczesnej. W 1975 otrzymał „Orfeusza" - na

grodę krytyki za najlepsze wykonanie polskiego utworu 

na „Warszawskiej Jesieni" (Psychodrama Tadeusza Bair

da), w 1987 - nagrodę krytyki na Musikbiennale Berlin. 

Nadal chętnie współpracuje z czołowymi polskimi ze

społami - Filharmonią Narodową, Sinfonią Varsovią , Na

rodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, czy też 

warszawskim Teatrem Wielkim, gdzie przygotował mu

zycznie prapremiery oper Elżbiety Sikory (Wyrywacz serc, 

1995), Roxanny Panufnik (The Music Programme, 2000), 

Pawła Mykietyna (Ignorant i szaleniec, 2001), wznowienie 

opery Rossiniego Tankred oraz przedstawienia z cyklu 

Terytoria: Curlew River Benjamina Brittena, Zapiski tego, 
który zniknql Leosa Janaćka, Sonety Szekspira Pawła My

kietyna, Fedra Dobromiły Jaskot i balet Alpha Kryonia 

XE Aleksandry Gryki, Zagłada domu Usherów Philipa 

Glassa i Ofelie Henrika Helsteniusa. Ostatnio przygoto

wał w Operze Narodowej prapremierę spektaklu ... i przej

dą deszcze w choreografii Krzysztofa Pastora (2011 ). Do

konał wielu nagrań płytowych, radiowych i telewizyj

nych. W 1996 uhonorowany został nagrodą „Fryderyk" 

za płytę z muzyką Witolda Lutosławskiego, nagraną 

z Krzysztofem Jakowiczem i orkiestrą Sinfonia Varsovia . 

W 1999 tę samą nagrodę otrzmała jego płyta - galowy 

koncert Rossiniego z Ewą Podleś, zaś w 2004 nomina

cję do „Fryderyka" uzyska.la płyta z jego interpretacjami 

muzyki Mieczysława Karłowicza i Wojciecha Kilara. Kon

certował w Europie, Azj i, Ameryce Północnej i Południo

wej. Brał udział w wielu międzynarodowych festiwalach 

muzycznych. W 2005 roku uhonorowany został Nagrodą 

Związku Kompozytorów Polskich za wieloletnie i kre

atywne towarzyszenie polskiej muzyce współczesnej 

oraz został uhonorowany Srebrnym Medalem „Zasłużo

ny Kulturze - Gloria Artis". 

36 

M AREK W EISS 

INSCE NIZACJA 

I REŻYSERIA 

Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim 

(1974) i reżyserię w warszawskiej PWST (1980). Debiu

tował realizacją dramatu Szekspira Troil"s i Kressyda 
w Teatrze Narodowym. Jako dyrektor Teatru Muzycz

nego w Słupsku (1978-81) z grupą młodych aktorów 

zrealizował kilka inscenizacji dramatów Szekspira. Sty

pendium British Institute w Warszawie umożliwiło mu 

podjęcie studiów szekspirowskich w Wielkiej Brytanii. 

Ich efektem była głośna realizacja Hamleta nagrodzona 

na festiwalu w Toruniu. W rezultacie został zaangażowa

ny jako reżyser etatowy do Teatru Narodowego w War

szawie. gdzie wyreżyserował Czekając na Godota Bec

ketta. W 1981 roku zrealizował w Operze we Wrodawiu 

prapremierę opery Zbigniewa Rudzińskiego Manekiny, 
która prezentowana była na Festiwalu w Rennes oraz na 

Festiwalu Narodów w Sofii. 

W latach 1982-88 i 1992-95 był głównym reżyserem Te

atru Wielkiego w Warszawie. Zrealizował na tej scenie 

kilkanaście oper. Znalazły się wśród nich: Borys God1'

now Musorgskiego, Fidelio Beethovena, Wozzeck Berga 

(prapremiera polska), Lucja z Lammermoor Donizettiego, 

Straszny dwór Moniuszki, Turandot Pucciniego, Maneki

ny Rudzińskiego, Aida, Macbeth, Traviata i Nabucco Ver

diego, Mistrz i Małgorzata Kunada, Bramy raju Joanny 

Bruzdowicz, Dama pikowa Czajkowskiego, Salome Ri

charda Straussa, Raj utracony Pendereckiego (prapre

miera polska) i Faust Gounoda. 

Od 1989 roku przez dwa sezony pełnił funkcję dyrektora 

artystycznego Teatru Północnego w Warszawie. W 1991 r. 

powrócił do opery i zrealizował dwie inscenizacje w Te

atrze Wielkim w Łodzi: Diabty z Loudun Pendereckiego 

i Don Giovanni Mozarta. Tę ostatnią operę przygotował 

pod koniec 1998 roku w Operze Narodowej w Warszawie. 

Wiele z jego spektakli było prezentowanych w Paryżu , 

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 Truba

dura Verdiego w Sofii, Mahagonny Brechta/ Weilla w Tel 

Avivie, Nabucco Verdiego w Istambule, Króla Rogera Szy

manowskiego i Straszny Dwór Moniuszki w USA, Travia

tę Verdiego i Lucję 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, 

Carcassonne i Pafos. 

W latach 1995-2001 był dyrektorem artystycznym Teatru 

Wielkiego w Poznaniu. Z zespołem tego teatru przy· 

gotował realizacje oper: Nabucco, Traviata i Trubadur 

Verdiego, światową prapremierę Elektry Theodorakisa 

(Luksemburg, 1995), Toskę i Madame Butterfly Puccinie

go, Wesele Figara i Czarodziejski flet Mozarta, Cyrulika 

sewilskiego Rossiniego, Salome Richarda Straussa, Diabty 

z Loudun Pendereckiego, Carmen Bizeta oraz Borysa Go

dimowa Musorgskiego. Polska prapremiera Galiny Lan

dowskiego, zrealizowana w 1999 została zaproszona na 

Swiatową Wystawę EXPO 2000 w Hanowerze. W maju 

2001 roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu przygotował 

premierę Aidy Verdiego, która zakończyła sześcioletni 

okres współpracy z tym teatrem. 

W październiku tego samego roku jego produkcja Wol

nego strzelca Webera otworzyła nowo odbudowaną scenę 

Opery Wrocławskiej. Z jej zespołem zrealizował także 

widowiska w Hali Ludowej , takie jak: Nabucco, Skrzy

pek na Dachu i Aida oraz operę Rudzińskiego Antygona 
i Kolonię karną Bruzdowicz według Kafki. Najważniejszą 
pozycją we współpracy z Operą Wrocławską była insce

nizacja Czarodziejskiego fletu Mozarta zaprezentowana 

z okazji 250 rocznicy jego u.rodzin i Wesele Figara w ko

produkcji z Operą Bałtycką. 

We wrześniu 2004 roku został mianowany zastępcą dy

rektora artystycznego Opery Narodowej. jednak rok póź

niej , po odwołaniu dyrektora Kaspszyka, zrezygnował ze 

swojej funkcji. W Teatrze Narodowym zrealizował dla 

festiwalu Warszawska jesień prapremierę opery Zyg

munta Krauzego Iwona Księżniczka Burgunda. W 2007 

przeniósł tę realizację do Opery Narodowej. 

Od 2006 jest etatowym reżyserem Warszawskiej Opery 

Kameralnej, gdzie zrealizował Wolnego Strzelca Webera, 

Juliusza Cezara Haendla i Żywot Rozpustnika Strawiń

skiego. 
Od 2008 jest dyrektorem naczelnym i artystycznym 

Opery Bałtyckiej. w której wcześniej reżyserował But

terfly, Fausta i Rigoletto. Weiss przekształcił ten teatr 

w nowoczesną placówkę z młodym, dynamicznym ba

letem współczesnym i zespołem operowym dobieranym 

do każdej premiery z castingów. W uznaniu dla tych 

przekształceń został wraz z żona lzadorą uhonorowany 

Pomorską Nagrodą Artystyczną przyznawaną co roku 

przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Pierwszy

mi realizacjami Marka Weissa, stawiającymi na jakość 

muzyczną i teatralne nowatorstwo, był tryptyk Mozarta: 

Don Giovanni, Wesele Figara i Czarodziejski fet oraz Eu

geniusz Oniegin Czajkowskiego. Najważniejszą realizacją 

tego etapu była Ariadna na Naxos Ryszarda Straussa. 

Spektakl był prezentowany na festiwalu TV Mezzo w Se

ged i transmitowany do wielu krajów świata. We wrze

śniu 2010 roku w ramach festiwalu Solidarity of Arts 

w Operze Bałtyckiej zaprezentował operę Makbet Verdie

go. Jego najnowszym spektaklem jest Salome Straussa 

(premiera: kwiecień 2011 roku), uznana przez krytykę za 

najciekawsze wydarzenie operowe tego sezonu. 
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H ANNA 

S Z YMCZAK 

SCENOGRAFIA 

Z wykształcenia architekt, pochodzi z rodziny o głębo

kich teatralnych tradycjach (jest stryjeczną wnuczką słyn

nego tancerza Leona Wójcikowskiego) . Autorka sceno

grafii do kilkudziesięciu spektakli teatralnych, w tym 

wielu pozycji klasyki polskiej i obcej - m.in. Wyzwole

nia, Dziadów, Balladyny czy Tartujfa, jak i dramaturgii 

XX. wieku i współczesnej - Iwony, księtniczki Burgunda, 

Pokojówek, Wielebnych, Hundebaru, Brzydala, przedsta

wień muzycznych i baletowych (Farne, Pippi w Teatrze 

Muzycznym w Poznaniu, Prophetie w Kieleckim Teatrze 

Tańca) . Za kostiumy i scenografię do Cyrografu, zrealizo

wanego w kieleckim Teatrze im. Żeromskiego, otrzyma

ła nagrodę Nadzwyczajnego Andersena na Krakowskim 

Festiwalu Widowisk dla Dzieci. 

Trójmiejskiej publiczności znana jest jako m.in. autor

ka scenografii do Koleżanek, zrealizowanych na scenie 

Teatru Wybrzeże. W Operze Bałtyckiej stworzyła sceno

grafię do Mozarta i Salieriego, Edith, Ariadny na Naxos 
(Nagroda Prezydenta Gdańska dla spektaklu roku 2009). 

Czarodziejskiego fletu, Makbeta, Traviaty, Salome, oraz ko

stiumy do spektakli teatru tańca Kilka krótkich sekwencji 

Jacka Przybyłowicza (Men's dance) i Romeo i Julia, Out, 

Swięto wiosny oraz Czekając na„. lzadory Weiss. 
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I ZADO RA W EISS 

CHOREOGRAFIA 

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warsza

wie i Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Dwu

krotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. 

Po ukończeniu szkoły pracowała w Teatrze Wielkim 

w Warszawie i jednocześnie studiowała na wydziale 

pedagogiki baletu. Jako choreograf debiutowała w 1996 

roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu spektaklem Sny 

nocy letniej. Jego owacyjne przyjęcie przez publiczność 

zbiegło się ze znakomitymi recenzjami prasowymi. Od 

tamtego czasu Izadora przygotowała choreografię do 

wielu spektakli operowych - Turandot, Straszny dwór, 
Galina, Salome, Czarodziejski flet, Don Giovanni, Aida. 

Carmen, Wolny strzelec, Nabucco, Eugeniusz Oniegin, 

Faust, Halka oraz Juliusz Cezar. Spektakle te były pre

zentowane na najważniejszych scenach krajowych oraz 

w USA, Francji, Niemczech, Luxemburgu, Holandii 

i Finlandii. Realizowała choreografie również na festiwa

lach w Irlandii, Francji, Niemczech i Holandii. 

Przełomowym spektaklem w jej dorobku był Pierwszy 

Koncert skrzypcowy Krzysztofa Pendereckiego zrealizo

wany w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Po tej realizacji 

Jiii Kylian zaprosił ją do Nederlands Dance Theater, by 

odbyła u niego staż choreograficzny. Wielokrotny pobyt 

w zespole jednego z największych choreografów naszych 

czasów dal jej szansę doskonalenia swojego warsztatu 

u jego boku oraz innych znakomitych twórców, takich 

jak Hans van Manen. Ohad Naharin, Paul Lightfoot, Sol 

Leon i Saburo Teshigawara. W ramach festiwalu Malta 

2000 przygotowała spektakl Cztery pory roku Vivaldiego 

w nagraniu Nigela Kennedy'ego. 

W 2005 zrealizowała w Operze Bałtyckiej balet do muzy

ki Michała Lorenca .„z nieba z jej własnym librettem. Na

stępnie przygotowała pełnospektaklowy balet - Eurazja. 

Napisała do niego libretto i dobrała muzykę reprezentu

jącą odrębność kulturową Wschodu i Zachodu. Eurazja 

miała swoją prapremierę we wrocławskim teatrze „Capi

tol". Izadora rozpoczęła pracę nad projektem Warszaw

skiego Teatru Tańca przy Centrum Sztuki „Montownia". 

Zawiesiła jednak ten projekt po otrzymaniu propozycji 

współpracy z Operą Bałtycką, gdzie zrealizowała spektakl 

4€(4 do muzyki Lisy Gerrard, Alessandra Marcello oraz 

Vivaldiego i Bacha w nagraniach Nigela Kennedy'ego. 

Kolejną premierą był tam powtórzony z licznymi modyfi

kacjami spektakl autorski Eurazja. 
Wielomiesięczna praca nad tymi realizacjami pozwoliła 

na zbudowanie w Operze Bałtyckiej znakomitego zespo

łu tańca współczesnego, którego młodzieńczą dynamikę 

i jakość wychwalają nie tylko recenzenci, ale także coraz 

liczniej napływająca do tego teatru publiczność. Zwień

czeniem tej pracy była premiera baletu opartego na 

dramacie Szekspira Romeo i Julia , którego akcja została 

przeniesiona w czasy współczesne. Muzykę Izadora We

iss złożyła jak zwykle z ulubionych fragmentów wielkich 

dzieł i utworów takich kompozytorów jak Glass, Beetho

ven, Prokofiew, Lisa Gerrard i Santaollala. Spektakl ten 

otrzymał wiele prestiżowych nagród, między innymi na

grodę Prezydenta Gdańska za najlepszy spektakl roku. 

Przez warszawską publiczność balet został przyjęty owa

cją na stojąco w Teatrze Narodowym. 

Jesienią 2009 roku odbyła się w Warszawskiej Operze Ka

meralnej światowa premiera tryptyku Haendla Tre Donne 

Tre Destini z Olgą Pasiecznik w roli głównej. Insceniza

torką tego wydarzenia była lzadora Weiss, która reżyse

rowała spektakl. ułożyła do niego choreografię i wystąpiła 

u boku Olgi Pasiecznik jako tancerka. „Rzeczpospolita" 

uznała tę realizację za jedno z dwóch najważniejszych 

wydarzeń teatru muzycznego w Polsce 2009 roku. 

Kolejnym autorskim spektaklem Izadory Weiss w Ope

rze Bałtyckiej był Out z muzyką Saint Colombe, Mara

is, Bacha i innych kompozytorów, których utwory stale 

towarzyszą pracy choreografki i jej tancerzy - wystę

pujących od tej premiery jako Bałtycki Teatr Tańca . 

W marcu 2010 roku Izadora Weiss została jego dyrekto

rem artystycznym. Uhonorowano ją Pomorską Nagrodą 

Artystyczną za 2009 rok, a telewizja BBC zdecydowała 

się nakręcić o niej i stworzonym przez nią zespole spe

cjalny film. 
Najbardziej spektakularnym sukcesem Izadory Weiss 

w BTT było, zaprezentowane po raz pierwszy na scenie 

Teatru Narodowego w Warszawie, Swięto wiosny z muzy

ką Igora Strawińskiego w nagraniu legendarnej orkiestry 

wenezuelskiej pod dyrekcją Gustavo Dudamela. Bru

talna opowieść o męskiej przemocy we współczesnym 

świecie wywołała, zgodnie z tradycją tego tytułu, szok na 

widowni. Krytyka jednogłośnie wychwalała perfekcyjną 

choreografię i znakomity zespół BTT, który wszedł prze

bojem do ścisłej krajowej czołówki. 

Najnowszym spektaklem Izadory Weiss jest Czekając 

na„. z muzyką barokową i współczesną. Nawiązanie 

w tytule do sztuki Becketta nie jest przypadkowe. Jest to 

najbardziej filozoficzna i poetycka kreacja choreografki, 

która coraz odważniej buduje swój autorski teatr oparty 

na wyrazistym języku tar\ca i bezkompromisowym trak

towaniu wartości. Po obejrzeniu tej premiery Jifi Kylian 

zaproponował przekazanie BTT swojej choreografii Six 
dances do muzyki Mozarta. Będzie to pierwsza część wie

czoru, gdzie w drugiej lzadora Weiss pokaże swoją nową 

realizację do napisanej specjalnie na tę okazję muzyki 

Leszka Możdżera. 

PIOTR MIS Z KIEWICZ 

SWIATLA 

Oświetleniowiec, pasjonat teatru, związany z Operą 

Bałtycką od 1987 roku. Zrealizował światła do spektakli 

operowych w reżyserii Marka Weissa, ro.in. Don Gio

vanni, Wesele Figara, Czarodziejski flet Mozarta, Ariadna 
na Naxos Straussa, Makbet Verdiego, Salome Straussa 

i do spektakli innych realizatorów - Halka Moniuszki 

w reżyserii Eweliny Pietrowiak, Gwałt na Lukrecji Brit

tena w inscenizacji Petera Telihaya oraz do Traviaty 

w reżyserii Karoliny Sofulak. 

W Operze Bałtyckiej zrealizował także światła do spek

takli Izadory Weiss, m.in. 4€(4, Romeo i Julia, OUT. Cze

kając na„. oraz światła do Men's Dance, Chopinart. Reali

zował także światła do spektaklu Wojciecha Misiuro Sen. 
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DARIUSZ TABISZ 

DYRYGENT 

WSPÓŁPRACA MUZYCZNA 

Urodzony w 1978 roku. Swą artystyczną drogę rozpoczął 

jako śpiewak Poznańskiego Chóru Chłopięcego Jerzego 

Kurczewskiego. Wraz z zespołem koncertował w Euro

pie i Azji wykonując liczne dzieła z repertuaru oratoryj

nego oraz drobne formy wokalne, których mistrzem był 

/erzy Kurczewski . W latach 1997-2002 podczas ukończo

nych dyplomem studiów dyrygentury w Akademii Mu

zycznej im. I. I. Paderewskiego w Poznaniu u profeso

rów: Renarda Czajkowskiego i Jerzego Salwarowskiego 

(dyrygentura symfoniczna) oraz Antoniego Grefa (dyry

gentura operowa) , prowadził równolegle założoną przez 

siebie Młodzieżową Orkiestrę Kameralną „Kamerata 

Nowego Wieku", z którą współpracował z wieloma zna

komitymi artystami, m.in.: Gustawem Holoubkiem, Ja

dwigą Kotnowską, Jadwigą Kaliszewską , Bartoszem Bryłą 

czy Guy'em Deplus. Wraz z orkiestrą dokonał kilku 

nagrań radiowych i telewizyjnych, wśród których zna

lazły się prawykonania muzyki współczesnej takich 

kompozytorów, jak: Augustyn Bloch czy Daria Kwiat

kowska. W tym okresie współpracował też z Toruńską 

Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Filharmonii Szczeciń

skiej oraz z Chórem Akademickim UAM w Poznaniu. 

/ego Mistrzem i nauczycielem w tym czasie, oprócz pro

fesorów akademickich, był Maestro fose Maria Florencio, 

pełniący wówczas funkcję dyrektora Filharmonii Poz

nańskiej, który dzielił się z nim swoją wiedzą i doś

wiadczeniem przez trzy lata. Za swą działalność z Mło

dzieżową Orkiestrą Kameralną został uhonorowany Na

grodą Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (1999) oraz 

przyznaniem, z rekomendacji Ministerstwa Kultury, sty

pendium Wspólnoty Flamandzkiej na podyplomowe 

studia w Królewskim Konserwatorium Muzycznym 

w Brukseli. Lata 2002-2006 to okres intensywnych stu

diów w Brukseli w klasie dyrygentury symfonicznej i ope

rowej Maestro Silveer'a Vanden Broeck'a oraz w klasie 

kontrapunktu i fugi Madame Kristin De Smedt, zakoń

czony przyznaniem nagrody . Patrimonium" za rezultat 

egzaminu z Fugi Akademickiej (2005) oraz dyplomem 

z wyróżnieniem w klasie dyrygentury symfonicznej. To 
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także lata uczniowskie u Maestro Valery'ego Gergieva 

i Maestro Phillippe'a Herreweghe, kiedy to asystował 

przy pracy Maestro Gergiev 'a z London Symphony Or

chestra, Rotterdam Philharmonisch Orkest i Mariinsky 

Theatre oraz Maestro Herreweghe z Collegium Vocale 

z Gandawy i Royal Flemish Philharrnonic Orchestra 

z Antwerpii. W tym czasie prowadził też przez ponad 

rok Młodzieżową Orkiestrę YUE oraz współpracował 

z Brussels Chamber Orchestra oraz z Vlaams Radio Or

kest. która obecnie nosi nazwę Brussels Philharmonic. 

Po powrocie do Polski pracę rozpoczął w styczniu 2008 

roku jako chórmistrz i asystent Maestro Jose Maria Flo

rencio w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Przygotował 

zespól Chóru do takich premier jak: Eugeniusz Oniegin 

Czajkowskiego, Halka Moniuszki, Makbet Verdiego, 

a także tryptyku mozartowskiego Don Giovanni, Wesele 
Figara, Czarodziejski Flet oraz licznych koncertów (m. in . 

Stabat Mater Szymanowskiego, Sonety Krymskie Moniu

szki, Requiem Mozarta). Krytyka muzyczna Trójmiasta 

po kolejnych premierach Opery Bałtyckiej odnotowywała 

rosnący poziom artystyczny Chóru, szczególnie akcentu

jąc jakość brzmieniową zespołu. Chór Opery Bałtyckiej 

od czasu objęcia kierownictwa przez Dariusza Tabisza 

stał się najdynamiczniej rozwijającym się zespołem 

wśród nadbałtyckich teatrów operowych i jedynym, który 

zapewnia swym śpiewakom możliwość regularnej pracy 

aż z dwoma konsultantami wokalnymi na stałe współ

pracującymi z Chórem (na podstawie danych z: Chorus 
Master Seminar Kopenhaga, maj 2010). 

W maju artysta zadebiutował jako dyrygent operowy pro

wadząc z ogromnym sukcesem jedno z najtrudniejszych 

przedstawień operowych - Salome Ryszarda Straussa. 

Inscenizacja ta została uznana przez „Rzeczpospolitą" 

za jedno z trzech najważniejszych wydarzeń operowych 

sezonu 2010/2011. Od 12 maja 2011 roku pełni obowiąz

ki kierownika muzycznego Opery Bałtyckiej. W paź

dzierniku 2011 r. otworzył nowy sezon artystyczny Ope

ry Bałtyckiej koncertami Akademickim oraz Inaugura

cyjnym. 

ROB ERT 

NAKONECZNY 

PRZYGOTOWANIE CHÓRU 

I KONSULTACJE WOKALNE 

Wybitny polski kontratenor, wiolonczelista i pedagog 

śpiewu. Studia instrumentalne odbył u prof. Kazimierza 

Michalika w Akademii Muzycznej w Poznaniu i prof. 

Sallheima w Hanowerze. Śpiew studiował u Helen Do

nath, William Christie, Arrigo Pola i /armili Novotnej . 

Specjalizował się w wykonaniu muzyki okresu baroku 

i renesansu oraz muzyki współczesnej. Współpracował 

z teatrami operowymi w Poznaniu, Lodzi, Warszawskiej 

Opery Kameralnej oraz Teatra Masimo i Teatra Polite

ama w Palermo, paryskim Teatrem Chatelet, Teatra Real 

w Madrycie oraz Theater des Weestens w Berlinie. Brał 

udział w spektaklach Polskiego Teatru Tańca w Pozna

niu, Teatru Współczesnego w Warszawie i Teatru Ósme

go Dnia w Poznaniu. 

Koncertowa} m.in. z zespołami Chris Church Choir 

z Oxfordu, Westminster Abbey Choir w Londynie, Ze

spo łem Muzyki Dawnej Ars Nova oraz z Capella Bydgo

stiensis, Capella Cracoviensis i Orkiestrą Amadeus. 

Brał udział w międzynarodowych festiwalach muzycz

nych, m.in. Mozart Festiwal Madryt, Festiwal van Flaan

dern-Brugge, Bachtage w Berlinie, Wratislavia Cantans, 

Baroque Festival w Lyonie, Festiwal Muzyki Barokowej 

w Queretaro, Festival Sacred Music w Montrealu. 

Od trzech sezonów pełni funkcję konsultanta wokalnego 

w Operze Bałtyckiej. Odpowiadał za przygotowanie wo

kalne solistów przy produkcjach Bastien i Bastienne Mo

zarta w Palais de Beaux Arts w Brukseli, Czarodziejski flet 

Mozarta dla Forum Opera Enschede i dla Deutsche Oper 

w Berlinie, Brundibar Krassa dla Staatsoper w Berlinie. 

Król Roger Szymanowskiego dla Teatra Politeama w Pa

lermo, Oliwier Twist dla Theater des Westens w Berlinie. 

Dokonał nagrań archiwalnych dla Radio France, Radio 

Mexico, Polskiego Radia i Telewizji, TV Tras, RAI UNO 

oraz uczestniczył w nagraniu Califomia In Blue fana A.P. 

Kaczmarka i Mszy Koronaqjnej z Poznańskim Chórem 

Chłopięcym. 

JAN KUREK 

WSPÓŁPRACA PRZY 

PRZYGOTOWANIU CHÓRU 

Baryton, dyrygent chóralny. Absolwent (1991) PSM II st. 

w Elblągu w klasie klarnetu magistra Ryszarda Świercza. 

W 1993 roku ukończył Studium Nauczycielskie w Gdyni, 

a w 1998 r. Akademię Muzyczną w Gdańsku w klasie 

prof. Marka Rocławskiego - kierunek Dyrygentura Chó

ralna. Od 1998 roku asystent dyrygenta Chóru Państwo

wej Opery Bałtyckiej. W 2007 roku kierownik Chóru 

Opery Bałtyckiej , a od 2008 roku zastępca kierownika 

Chóru. 

Był odpowiedzialny za przygotowanie Chóru do premie

ry Barona cygańskiego Straussa (2007). Współpracował 

przy przygotowaniu chóru do premier spektakli opero

wych (m. in. Tannhauser Wagnera, Luisa Miller, Rigoletto, 

Traviata Verdiego, Norma Belliniego, Cyganeria Pucci

niego, Faust Gounoda). Współpracował z Teatrem Mu

zycznym w Gdyni (Nieszpory Ludźmierskie J. K. Pawluś

kiewicz) oraz Teatrem Otwartym w Gdańsku (Le Villi, 

Edgar Pucciniego i Napój miłosny Donizettiego). 
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ANNA MIKOŁAJCZYK 

sopran / Maria Skłodowska-Curie 

Jest absolwentką Warszawskiej Aka

demii Muzycznej im. Fryderyka 

Chopina, w klasie prof. Małgorzaty 

Marczewskiej. Wykonuje bardzo rozległy repertuar - od 

średniowiecznych pieśni świeckich, poprzez muzykę baro

ku i późniejszych epok, do współczesności włącznie. 

)est solistką Warszawskiej Opery Kameralnej, współpracu

je z Operą Bałtycką. Partie operowe śpiewaczki to między 

innymi: Tatiana - Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego, Eury

dyka - Orfeusz i Eurydyka Glucka, Galatea - Acis i Galatea 

Haendla, Dydona i Belinda - Dydona i Eneasz Purcella, Don

na Anna - Don Giovanni Mozarta, Hrabina - Wesele Figara 

Mozarta , Elisa - Il Re Pastore Mozarta, Sifare - Mitridate, 

Re di Ponta Mozarta, Pamina - Die Zauberflóte Mozarta, 

Anna - The Rake's Progress Strawińskiego , Dorilla - Dorilla 
in Tempe Vivaldiego. 

Występowała pod batutą takich dyrygentów jak m.in.: Miro

sław Jacek Błaszczyk, Piotr Borkowski, Jose Maria Florencio, 

Paul Goodwin, Bohdan Jarmołowicz. Szymon Kawalla, Ka

zimierz Kord, Kai Bumann, Jerzy Maksymiuk, Zsolt Nagy, 

Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Charles Olivieri-Munroe, Woj

ciech Rajski, Marcin Sompoliński, Stefan Stuligrosz, Marek 

Strynd, Roman Valek. 

Dużo miejsca w swojej działalności koncertowej poświęca 

muzyce oratoryjno - kantatowej . Jest szczególnie cenio

na w kręgu muzyki dawnej. Współpracuje z wybitnymi 

przedstawicielami tego nurtu wykonawczego (Jan Tomasz 

Adamus, Mare Coudle, Tadeusz Czechak, Agata Sapiecha, 

Marek Toporowski, Jacek Urbaniak, Jerzy żak), jak również 

z zespołami i orkiestrami specjalizującymi się w wykony

waniu tego rodzaju muzyki (Arte dei Suonatori, Concerto 

Polacca, li Tempo, Kleine Kammer-Musique, Musicae An

tiquae Collegium Varsoviense a także Musica Florea i Col

legium Marianum z Czech, Musica Aeterna i Solamente 

Naturali ze Słowacji, Capella Augustana z Włoch) . 

W 2001 otrzymała nagrodę im. Zofii Rayzacherowej Dla naj

większej indywidualności artystycznej w dziedzinie muzyki 

dawnej na XI Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królew

skim w Warszawie. 

Jej repertuar obejmuje również muzykę późniejszych cza

sów. ze współczesną włącznie. Sami kompozytorzy, tacy jak 

Benedykt Konowalski, Paweł Łukaszewski czy Elżbieta Si

kora, powierzają artystce wykonanie, często prawykonanie, 

swoich własnych utworów. Dotychczas Annę Mikołajczyk 

można było usłyszeć między innymi na festiwalach: War

szawska Jesień, Wratislavia Cantans, Gaude Mater, Labo

ratorium Muzyki Współczesnej , Festiwal Polskiego Radia, 

Letni Festiwal Pieśni Kompozytorów Polskich, Festiwal 

Mozartowski Warszawskiej Opery Kameralnej, Festiwal nagrana w roku 2006. Popularność przyniosły mu także 

Muzyki Dawnej na Zamku w Warszawie, oraz: Sagra 

Musicale Malestiana w Rimini (Włochy). Praske )aro 

(Czechy), Dni Starej Hudby w Bratysławie (Słowacja), 

Oude Muziek w Utrechcie (Holandia), Vantaan Barokki 

w Helsinkach (Finlandia), Creations Baroques Atlanti

que (Francja), Tage alter Musik in Heme (Niemcy). 

Dokonała wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji. 

Brała udział w realizacji płyt z zespołami: Ars Nova, De

kameron, li Canto, Capella Augustana, z orkiestrami: 

Concerto Polacca, Kleine Kammer-Musique, Musicae 

Antiquae Collegium Varsoviense, Polska Orkiestra Ra

diowa. Wiele z nich nominowanych było do nagrody 

fonograficznej Fryderyk, a kilka tę nagrodę otrzymało: 

Muzyka Jasnogórska DUX 2006, Baird Błażewicz Łu

kaszewski Borkowski, Musica Sacra 2006, Józef Zeidler 

Musica Sacromontana Polskie Radio SA / Stowarzysze

nie Miłośników Muzyki Swiętogórskiej im ). Zeidlera 

2007, jasnogórska Muzyka Dawna vol.14 /Ciemne Jutrz

nie DUX 2007. Paweł Łukaszewski Sacred Music Musica 

Sacra Edition 2007. 

W 2007 roku ukazała się solowa płyta, wydana przez fir

mę DUX, pa której śpiewaczka wraz z pianistą, Edwar

dem Wolaninem prezentuje pieśni Karola Szymanow

skiego. Nagranie to zostało wyróżnione przez Akademię 

Fonograficzną dwiema nagrodami Fryderyk 2008, w ka

tegoriach: Album Roku Recital Wokalny, Opera, Operet

ka, Balet oraz Fonograficzny Debiut Roku. 

PAWEl SKALUBA 

tenor / Pierre Curie 

Ukończył z wyróżnieniem Akade

mię Muzyczną w Gdańsku w kla

sie Piotra Kusiewicza. Debiutowa! 

w 1996 jako Ernesto w Don Pasquale na scenie Opery Bał

tyckiej, której jest solistą. W 1993 roku, jako jedyny Polak 

i najmłodszy uczestnik, został finalistą I Międzynarodo

wego Konkursu Wokalnego im. Placido Dominga w Pa

ryżu. W 1997 roku, z okazji obchodów 1000-lecia Miasta 

Gdańska, miał zaszczyt wystąpić w Watykanie w Bazylice 

Swiętego Piotra, biorąc udział w koncercie pod dyrekcją 

Jerzego Katlewicza, w obecności Papieża )ana Pawia li. 

Wiele koncertuje i nagrywa. Za dotychczasowe osiągnię

cia otrzymał nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyja

ciół Sztuki. Był stypendystą firmy Yamaha. W roku 2000 

był nominowany do prestiżowej nagrody polskiego prze

mysłu fonograficznego Fryderyki za płytę z nagraniami 

kanonów Stanisława Moniuszki. Do tej samej nagrody 

została nominowana jego płyta z pieśniami polskimi, 

koncerty Trzech Polskich Tenorów, na których występuje 

razem z Dariuszem Stachurą i Adamem Zdunikowskim. 

W roku 2002 został zdobywcą I nagrody IV Międzyna 

rodowego Turnieju Tenorów w Szczecinie. Koncertuje 

także w Kanadzie (Missisaga Living Arts Center) i USA 

(Chicago Symphony Center). 

Choć na stale związany jest ze sceną Opery Bałtyckiej 

jako pierwszy solista, współpracuje także z teatrami 

i filharmoniami w Polsce i za granicą. Występuje jako 

Ismael w Nabuccu, Alfred w Traviacie, Stefan w Strasz

nym dworze, Pinkerton w Madamie Butterfly, Rudolf 

w Cyganerii, Ed,vin w Księżniczce czardasza, Eisenstein 

w Zemście nietoperza, Pollione w Normie, Książę w Rigo
letto, Sandor Barinkay w Baronie cygańskim, Don Ottavio 

w Don Giovanni, Leński w Eugeniuszu Onieginie oraz 

)ontek w Hala. 
W roku 2006 wziął udział w światowej prapremierze 

mega produkcji pt. <;a Ira , autorstwa Rogera Watersa 

(Pink Floyd). W tym samym roku ukazała się solowa pły

ta artysty pt Polish Songs entuzjastycznie przyjęta przez 

krytykę oraz słuchaczy czego dowodem stała się nomina

cja do nagrody Fryderyka za rok 2006. Dokonał również 

wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji. W 2010 

roku otrzymał Medal „Zasłużony kulturze Gloria Artis". 

TOMASZ RAK 

baryton / Paul Langevin 

W 2005 roku ukończył Wydział 

Wokalno-Aktorski Akademii Mu

zycznej w Łodzi w klasie prof. 

Piotra Micińskiego. Jeszcze w czasie studiów, zadebiu

tował na scenie Teatru Wielkiego w Lodzi jako Gulielmo 

w Cosi fan tutte Mozarta. W tym samym czasie został soli

stą Teatru Muzycznego w Łodzi i tutaj występuje do dziś. 

Od września 2007 roku jest też solistą Warszawskiej 

Opery Kameralnej. W swoim repertuarze posiada wiele 

partii, np. Figara w Cyruliku sewilskim Rossiniego, Papa

gena w Czarodziejskim flecie Mozarta, Janusza w Halce 
Moniuszki, Nicka Shadowa w .Żywocie rozpustnika Stra

wińskiego, Ottokara w Wolnym strzelcu Webera, Bardosa 

w Krakowiakach i góralach Stefaniego, Danily w Wesołej 

wdówce Lehara. Partią tytułową w Eugeniuszu Onieginie 

zadebiutował na scenie Opery Bałtyckiej. Występował 

na wielu prestiżowych europejskich scenach takich jak: 

Filharmonia Berlińska, Palais des Beaux-Arts w Brukseli 

czy Koenigin Elisabethzaal w Antwerpii. Z Operą Kame

ralną występuje na scenach Hiszpanii, Francji i Japonii. 

Koncertował również w Indiach i Kanadzie. 

43 



LESZEK SKRLA 

baryton / Einstein 

Ukończył z wyróżnieniem Wy

dział Wokalno-Aktorski Akademii 

Muzycznej im. Stanisława Moniu

szki w Gdańsku, gdzie kształcił się pod kierunkiem 

Andrzeja Koseckiego oraz Piotra Kusiewicza. W 1987 

roku został wyróżniony na XXII Międzynarodowym 

Konkursie Wokalnym im. A. Dworzaka w Karlovych 

Varach, a w roku następnym na Konkursie Wokalnym 

im. Ady Sari w Nowym Sączu . Debiutował na scenie 

Opery Bałtyckiej w Gdańsku w roli Figara w Cyruliku 

sewilskim Rossiniego. Od sezonu 1988/1989 jest solistą 

gdańskiej sceny operowej, należy tam do grona czoło

wych śpiewaków. Występuje bardzo często jako solista 

koncertów oratoryjnych w kraju i za granicą (Niemcy, 

Belgia, Francja, Dania, Hiszpania, Holandia, Szwajcaria, 

Izrael). Współpracuje z uznanymi dyrygentami: Maksy

miuk, Pijarowski, Salwarowski, Bugaj, Florencio, Silva, 

Kaspszyk, Kozłowski , Katlewicz, Michniewski, Buman, 

Straszyński , Wojciechowski. 

Uczestniczył w Festiwalach Muzycznych: Warszawska 

Jesień, Wratislavia Cantans, Musica Polonia Nova. Viva 

il Canto, i wielokrotnie w Bydgoskim Festiwalu Opero

wym. W swoim dorobku artystycznym posiada ponad 

30 pierwszoplanowych partii barytonowych w operach 

Verdiego (Makbet, Rigoletto, Traviata, Ernani, Zbójcy), 
Puccniego (Tosca, Cyganeria, Madame Butterefly), Mozar

ta (Wesele Figara, Czarodziejski flet, Don Giovanni), Bizeta 

(Carmen), Wagnera (Tannhauser), Rossiniego (Cyrulik se

wilski), Moniuszki (Straszny dwór, Halka, Verbum nobile), 

Donizettiego (Don Pasquale). 
W sezonie 2001/02 artysta został uhonorowany Nagrodą 

Teatralną Marszałka Województwa Pomorskiego za par

tie Wolframa w operze Wagnera Tannhauser. 

W 2005 roku został zaproszony przez Teatro Massimo 

w Palermo do zaśpiewania tytułowej roli w Królu Rogerze 
Szymanowskiego. W roku 2006 inaugurował sezon arty

styczny w Operze Nova w Bydgoszczy śpiewając partię 

Uroka w operze Manru Paderewskiego. Spektakl został 

zarejestrowany i wydany przez firmę DUX na nośniku 

DVD. W sezonie 2008/09 artysta dokonał premierowego 

nagrania opery Moniuszki Paria pod dyrekcją Warci

sława Kunca oraz, z okazji inauguracji gmachu Opery 

Krakowskiej, został zaproszony do wykonania partii Ojca 

Grandiera w operze Diabły z Loudun Pendereckiego 

w reżyserii Laco Adamika. 

W sezonie 2009/10 uczestniczył w nagraniach oper 

Moniuszki Flis i Verbi+m nobile pod batutą Warcisława 

Kunca. W kwietniu 2010 wziął udział w inauguracji Byd-
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goskiego Festiwalu Operowego, kreując postać Barnaby 

w operze Gioconda Ponchiellego w reżyserii Krzysztofa 

Nazara . 

Leszek Skrla zajmuje się także pracą pedagogiczną -

jako profesor AM kształci młodych wokalistów na Wy

działach Wokalno-Aktorskich Akademii Muzycznych 

w Bydgoszczy i w Gdatisku. 

JOANNA WESOŁOWSKA 

mezzosopran / Loie Fuller 

Z Operą Bałtycką związana od 

2002 roku. Absolwentka Wydzia

łu Wokalno-Aktorskiego Akade

mii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, w klasie 

śpiewu pro( Brygidy Skiby. Na tej uczelni ukończyła 

również Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne. 

Uczestniczka kursów wokalnych u m.in. Andre Orlo

witza, Jadwigi Rappe, Heleny Łazarskiej i Rolando 

Panerai. Jeszcze w czasie studiów brała udział w operze 

Eugeniusz Oniegin, wystawianej na deskach Opery Bał

tyckiej. W roku 1992 śpiewała na Międzynarodowym 

Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. 

W latach 1992-1995 pracowała w Schola Cantorum 

Gedanensis, a w latach 2000-2002 współpracowała 

z Capellą Gedanensis. 

W swoim repertuarze artystka posiada następujące 

partie z oper i operetek: Orfeusza w Orfeusz i Eurydyka 
Glucka, Olgi i Niani w Eugeniuszu Onieginie Czajkow

skiego, Cześnikowej i Jadwigi w Strasznym dworze Mo

niuszki, Berty w Cyruliku sewilskim Rossiniego, Aniny 

w Kawalerze srebrnej róży Straussa, Czipry w Baronie 
cygańskim Straussa, Marty w Fauście Gounoda, Izabelli 

we Włoszce w Algierze Rossiniego, Smetona w Annie Bo

lenie Donizettiego, Walentyny w Wesołej wdówce Lehara 

oraz Magdaleny w Rigoletto Verdiego. 

Wykonywała także następujące partie altowe: Gloria 

D-dur Vivaldiego, Requiem Mozarta, Stabat Mater Pergo

lesiego, Msza C dur Mozarta, Kantata 106 Bacha, Msza 

G-dur Schuberta oraz prawykonanie pieśni na alt Anny 

Weyny i cykl pieśni Stanisława Kwiatkowskiego. 

ANNA MICHALAK 

sopran/ Ewa 

Absolwentka Akademii Muzycz

nej oraz Studium Sztuki Wokal

nej w Poznaniu w klasie śpiewu 

pro( Jadwigi Gałęskiej-Tritt, które ukończyła w 1997 r., 

otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Warsztat wokalny 

doskonaliła pod kierunkiem Jolanty Żmurko, solistki 

Opery Wrocławskiej, oraz pro( Dariusza Grabowskiego. 

Doświadczenie zawodowe i artystyczne Anny Michalak 

obejmuje zarówno liczne koncerty z wieloma znakomi

tymi orkiestrami, jak i współpracę ze znanymi dyrygen

tami, wśród których dość wspomnieć Gustawa Kuhna, 

Siegfrieda Heinricha, Williama Keitla. Występowała na 

scenach w kraju i za granicą . W Polsce związana była 

m.in. z Operą Wrocławską, Teatrem Muzycznym w Po

znaniu. Cały czas współpracuje z poznańskim Stowa

rzyszeniem Jana Sebastiana Bacha. Od 2010 roku jest 

artystką Chóru Opery Bałtyckiej w Gdańsku . 

MARTA SIEWIERA 

kontralt / Irena 

Studiowała na Wydziale Wokalno 

-Aktorskim Akademii Muzycznej 

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewi

czów w Lodzi w klasie śpiewu pro( Zdzisława Krzywic

kiego (do 2000 r.). Absolwentka Akademii Muzycznej 

im. K. Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Wokalnym 

w klasie śpiewu pro( Christiana Elssnera (Drezno) oraz 

mistrzowskich studiów podyplomowych na tej samej 

uczelni (2006 r.). Uczestniczka mistrzowskich kursów 

wokalnych pod kierunkiem m.in. Gwendolyn Bradley, 

Ingrid Kremling, Gerharda Kahry, Claudia Ecler oraz 

festiwali - Wratislavia Cantans (1999 r., 2003 r., 2006 r.). 

Debiutowała w 2000 roku na scenie Teatru Wielkiego 

w Lodzi w partii Marceliny w Weselu Figara Mozarta 

pod dyrekcją Andrzeja Knapa. Współpracowała na stale 

m.in. z orkiestrą kameralną pro( Zygmunta Gzelli oraz 

Andrzejem Ryłko wykonując muzykę oratoryjno - kanta

tową. Finalistka Międzynarodowego Konkursu Operowe

go Zdar nad Sazavou 2010. Od 2005 roku do chwili obec

nej koncentruje się na wykonaniach muzyki oratoryjnej 

głównie na terenie Niemiec. Od 2010 r. współpracuje 

z Teatrem Muzycznym w Lodzi. 

MONIKA 

f EDYK· KLIMASZEWSKA 

mezzosopran / Missy 

Absolwentka Liceum Muzyczne

go w Rzeszowie (klasa fortepianu) 

oraz Akademii Muzycznej w Gdańsku , którą ukończy

ła z wyróżnieniem na dwóch kierunkach: Wokalno

-Aktorskim (w klasie pro( Barbary lglikowskiej) oraz 

Kompozycji i Teorii Muzyki. Swoje umiejętności wo

kalne doskonaliła na wielu kursach mistrzowskich, m.in. 

u Andre Orlovitza z Kopenhagi. Pod koniec studiów 

otrzymała angaż solistki w Państwowej Operze Bałtyc

kiej w Gdańsku, z którą do dziś współpracuje. Debiuto

wała partią Suzuki w operze Pucciniego Madama But
terfly. Wykreowała na gdańskiej scenie operowej wiele 

ról mezzosopranowych, do których należą: Amneris 

(Aida, Verdi), Azucena (Trubadur, Verdi), Fenena (Na

bucco, Verdi) , Jane Seymour (Anna Bolena, Donizetti), 

Olga (Eugeniusz Oniegin, Czajkowski) , Magdalena (Rigo

letto, Verdi). Flora (Traviata, Verdi) , Jadwiga i Cześni

kowa (Straszny dwór, Moniuszko) i wiele innych. 

W roku 2002 wystąpiła w partii Cherubina w Weselu 

Figara Mozarta, zyskując uznanie krytyków. Wystąpi

ła także w premierze opery Benjamin"a Brittena Gwałt 

na Lukrecji (partia Bianki), zrealizowanej w koproduk

cji z TV Mezzo na scenie Opery Bałtyckiej w Gdańsku 

w reżyserii Petera Telihaya (Węgry). W październiku 

2009 roku znalazła się w obsadzie premierowej opery 

Ariadna na Naxos (partia Driady) i wzięła udział w spek

taklu na Festiwalu Operowym w Seged na Węgrzech. 

Współpracowała z Teatrem Muzycznym Roma w War

szawie za dyrekcji Bogusława Kaczyńskiego. Wyjeżdżała 

wielokrotnie na toumee operowe z pierwszoplanowy

mi partiami mezzosopranowymi do takich krajów, jak: 

Niemcy, Dania, Austria, Szwajcaria, Włochy, Francja. 

Współpracowała z wieloma wybitnymi dyrygentami. 

m.in. z Jerzym Maksymiukiem, Jerzym Katlewiczem, 

Wojciechem Michniewskim, Tomaszem Bugajem, Kai 

Bumanem, Andrzejem Straszyńskim, Tadeuszem Woj

ciechowskim i innymi . Gościła na wielu festiwalach mu

zycznych i operowych, w tym na Festiwalu Operowym 

im. A. Didura w Sanoku, Bydgoskim Festiwalu Opero

wym, Sopockim Festiwalu Operowym, Międzynaro

dowym Festiwalu Muzyki Organowej w Pelplinie oraz 

w Mikołajkach . Jej szeroki i wszechstronny repertuar 

obejmuje utwory począwszy od muzyki dawnej po 

muzykę współczesną. Wykonuje też wiele recitali pie

śni (cykle). 
Od roku 2004 jest pedagogiem Akademii Muzycznej 

w Gdańsku. W roku 2007 uzyskała stopień doktora 

i otrzymała stanowisko adiunkta. W roku 2010 została 

nominowana do Nagrody Miasta Gdańska w dziedzinie 

kultu.ry . Splendor Gedanensis". Otrzymała ponadto od

znaczenie państwowe .Zasłużony dla Kultury Polskiej", 

przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro

dowego, Bogdana Zdrojewskiego. W styczniu 2011 roku 

uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie 

sztuk muzycznych w zakresie dyscypliny artystycznej 

wokalistyka. W październiku otrzymała tytuł profesora 

nadzwyczajnego Akademii Muzycznej w Gdańsku . 
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BARTŁOMIEJ MrsJUDA 

baryton/ Gustav Tery 

Pochodzi z Poznania. W latach 

1995-2001 student Wydziału Wo

kalno-Aktorskiego Akademii Mu

zycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Aka
demii Muzycznej im. K . Lipińskiego we Wrocławiu w kla

sie Prof. Christiana Elssnera. W latach 2001-2003 odbył 

studia podyplomowe w Hochschule fur Musik K. M von 

Weber w Dreźnie. Dwukrotnie zapraszany na letni Fe

stiwal Operowy Kammeroper Schloss Rheinsberg (2000-

-2001). W sezonie 2004-2005 członek zespołu Staatsthe

ater Nurnberg, a w sezonie 2005-2006 Atelier Liryque 

przy Opera National de Paris. Finalista oraz laureat na· 

gród specjalnych podczas Konkursów Wokalnych w Du

sznikach-Zdrój (2000) oraz Belvedere w Wiedniu (2007). 

Występował pod batutą takich dyrygentów, jak Seji Oza

wa, Kent Nagano, Dennis Russel Davis. Thomas Hen

gelbrock, Sylvain Cambeling,Hartmut Haenchen, Jose 

Maria Florencio, Bernhard Kontarsky, Guillaume Tour

niaire. Pracował pod kierunkiem takich reżyserów, jak 

Robert Carsen, Bob Wilson, Karl Ernst i Ursel Her

manns, Andre Engel, Marek Weiss, Krzysztof Warlikow

ski, Dominique Pitoiset, Pet Halmen, Mare Paquien. Wy

stępował w teatrach i na scenach koncertowych m.in. 

Polski, Niemiec, Węgier, Austrii, Francji, Anglii, Nor

wegii, Holandii i Belgii. W 2008 roku brał udział w kon

certowym wykonaniu opery Tannhauser Wagnera (Wol

fram von Eschenbach) w Montrealu z Montreal Sym

phony Orchestra pod batutą Kenta Nagano. Koncert 

ten był zarazem kanadyjską premierą tej opery. Na polu 

muzyki współczesnej wykonywał utwory Luki Lombar

diego m.in. Un Oratoria Materialistic oraz Siegfrieda 

Matthusa podczas Festiwalu Muzyki XXI wieku w Sa

arbrucken (2002). Brał udział w światowej premierze 

opery Xaviera Deyera Slepcy, pod dyrekcją Guillaume 

Tourniaire w paryskim Theatre Gerard Philipe de Sa

int-Denis, paryskiej Opera Bastille oraz londyńskim 

Almeida Theater (2006). W sezonie 2009/10 w pary

skiej Opera Garnier wykonywał partię Le forcheron we 

współczesnej wersji opery Faust Philippe'a Fenelon, pod 

dyrekcją Bernharda Kontarsky'iego. W swoim repertu

arze posiada ponad 20 partii operowych m.in Figaro 

w Cyruliku sewilskim, Hrabia Almaviva w Weselu Figara, 

Papageno w Czarodziejskim flecie, partia tytułowa w Euge

niuszu Onieginie, Wolfram von Eschenbach w Tannhau

serze, Walenty w Fauście. W Polsce związany z Operą Bał

tycką w Gdańsku , gdzie wykonuje m.in. partię Janusza 

w Hala, Tarkwiniusza w Gwałcie na Lukrecji , Harlekina 

w Ariadne na Naxos oraz Markiza w Traviacie. 
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SZYMON KosvuiiisK1 

bas / Henri Perrin 

Absolwent Akademii Muzycznej 

w Gdańsku , w klasie śpiewu prof. 

Floriana Skulskiego. Uczestnik 

programu Sokrates/Erasmus (Turyn, Conservatorio di 

Musica G.Verdi 2009/10). Stypendysta Ministra Eduka

cji Narodowej oraz Prezydenta Miasta Gdańska. Swoje 

umiejętności wokalne doskonalił na kursach u Claudio 

Desderiego, Renato Brusona, Paula Esswooda, Włodzi

mierza Zalewskiego i Adama Kruszewskiego. 

Debiutował w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej 

w Warszawie w operach: Borys Godunow (Mitiuch) Mu

sorgskiego oraz Lukrecja Borgia (Don Apostolo Gazzella) 

Donizettiego. W Operze Bałtyckiej wystąpił w Euge
niuszu Onieginie (Zarecki) Czajkowskiego oraz Salome 

(Pierwszy żołnierz) Straussa. Na deskach Opery Nova 

w Bydgoszczy wcielił się w postać Collina w Cyganerii 
Pucciniego. Poza tym śpiewał w operach: Die Lustigen 

Weiber vo11 Wi11dsor (Dr Cajus) Niccolai, Don Giovanni 

(Leporello, Komandor) i Czarodziejski flet (Sarastro) Mo

zarta, Rigoletto Verdiego, Carska narzeczona (Sobakin) 

Rimskiego-Korsakowa, a także uczestniczył w światowej 

premierze opery Kasserna Comedy of a dumb wife (Master 

Jean Magier) . W 2010 r. został finalistą Międzynarodowe

go Konkursu Wokalnego im. Haridei Darde'a w Braila 

(Rumunia). 

Współpracował m.in. z Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej 

w Gdańsku, Opery i Filharmonii w Białymstoku, Polską 

Filharmonią Kameralną Sopot, Capellą Gedanensis, 

Toruńską Orkiestrą Symfoniczną , Orkiestrą Polish Ca

merata. Występował w wielu koncertach kameralnych 

i oratoryjnych na terenie Trójmiasta i za granicą. m.in. 

w Mszy Koronaqjnej, Requiem Mozarta, Magnificat i Pasji 

wg św. Jana oraz Pasji wg św. Mateusza Bacha, Wielkiej 
Mszy C-dur Salieriego, Te Deum Charpentiera, Dixit Do

minus, Mszy B-dur Theresienmesse Handla. 

Dokonał nagrań muzyki dawnej na płytach: Magnificat 
Bacha, Msza Koronaqjna Mozarta( DVD 2006) , johanne

spassion Bacha (DVD 2008), a także Gdańskie Królestwo 

Kantat - Kantaty Adwentowe (Goldberg Ensamble, 2008) 

oraz Gdańskie Królestwo Kantat - Kantaty Bożonarodze

niowe (Goldberg Baroque Ensemble, 2010). 

DANIEL BOROWSKI 

bas / Paul Painłeve 

Absolwent warszawskiej Akade

mii Muzycznej w klasie śpiewu 

solowego prof. Włodzimierza Za

lewskiego. Uczestniczył w kursach mistrzowskich pro

wadzonych przez Teresę Żylis Gara, Ryszarda Karczy

kowskiego i Sherrila Milnesa. 
Wkrótce po ukończeniu studiów rozpoczął współpracę 

z wiodącymi teatrami operowymi Europy. W Staatsoper 

w Berlinie występował m.in. jako Komandor w Don Gio

vannim, Sarastro w Czarodziejskim flecie Mozarta, Banko 

w Makbecie Verdiego. Oroveso w Normie Belliniego. Pod

czas Schwetzingen Opera Festival wykonał rolę Koman

dora w Don Giovannim w inscenizacji Achima Freyera. 

Spektakl był transmitowany na żywo przez telewizję 

ARTE. Współpracował także z Alte Oper we Frankfur

cie, gdzie wystąpił jako Colline w Cyganerii, Glyndebour

ne Opera Festival (Simone Boccanegra). Spiewał partię 

Wodnika w Rusałce Dvofika w Holandii (transmisja ra

diowa) oraz dokonał nagrania rzadko wykonywanej ope

ry Verdiego I Masnadieri w Londynie pod dyrekcją Sir 

Edwarda Downesa. Występował także w Grand The~tre 

de Geneve, Teatro San Carlo Neapoli, Teatro Carlo Feli

ce w Genui, teatrach operowych w Nantes i Angers oraz 

w Teatro Real w Mad.rycie i Teatro Liceo w Barcelonie. 

W Bazylei zaśpiewał koncert galowy z Editą Gruberova 

i Neilem Shicoffem. 

Wystąpił w partii Pustelnika w rzadko wykonywanym 

dziele Donizettiego Pia de Tolomei (La Fenice w Wene

cji) oraz zadebiutował w mediolańskiej La Scali w Sa
lome Straussa pod batutą Daniela Hardinga. Wystąpił 

także jako Trulove w Żywocie rozpustnika w Santa Cecilia 

w Rzymie i Timur w Turandot w Operze w Montpellier, 

a także w Purytanach w Nederlandse Opera w Amster

damie i w Królu Rogerze Szymanowskiego (Palermo, 

Barcelona). Wziął udział w tournee koncertowym z Sir 

Nevillem Marinerem i Orkiestrą St. Martin in the Fields 

(Requiem Mozarta) . Koncert Stabat Mater Rossiniego 

z jego udziałem transmitowany był przez włoską telewi

zję RAI. To samo dzieło nagrał dla wytwórni Harmonia 

Mundi pod dyrekcją Marcusa Creeda i z towarzyszeniem 

Akademie filr Alte Musik. Artysta wystąpił w partii ba

sowej w koncertowym wykonaniu i nagraniu Fidelia 

Beethovena w londyńskim Barbican Center, z Sir Co

linem Davisem i London Symphony. Partię tą wykonał 

także z Michaelem Tilson-Thomasem i San Francisco 

Symphony. Po spektakularnym debiucie w partii Banka 

w Makbecie Verdiego w Nowym Jorku został wybrany 

Artystą Roku New York City Opera. W teatrze tym za-

śpiewał m.in. Colline w Cyganerii i Komandora w Don 
Giovannim, Raimonda w inscenizacji Łucji z Lammer

mooru. W USA występował także na Spoleto Festival 

jako Daland w Latającym Holendrze Wagnera, w Boston 

Lyric Opera jako Sparafucile w Rigoletto, w San Diego 

Opera i Michigan Opera w Detroit jako Sarastro w Cza

rodziejskim flecie Mozarta. Spiewał także Don Ferrando 

w Trubadurze Verdiego w Houston Grand Opera, Fiesco 

w Simone Boccanegra w Santa Fe Opera. Występował 

także w Chicago Symphony Hall. W Opera de Montreal 

zaśpiewał Oroveso w Normie. 
Współpracował i nagrywa! z wieloma orkiestrami eu

ropejskimi i amerykańskimi w repertUarze oratoryjno

-symfonicznym dla takich wytwórni, jak Philips Classics, 

Harmonia Mundi, m.in. z London Symphony Orchestra, 

Orchestra of St. Martin's in the Fields, Orchestra Sinfo

nica Nazionale della RAI Torino, Tokyo Symphony Or

chestra, BBC Symphony Orchestra, Accademia di Santa 

Cecilia, Polska Orkiestra Radiowa, Narodowa Orkiestra 

Symfoniczna Polskiego Radia, San Francisco Symphony. 

Artysta koncertował w ważnych salach europejskich ta

kich jak Royal Albert Hall , filharmonie w Monachium, 

Dreźnie, Hannoverze, Dusseldorfie, Madrycie. 

Występował pod batutą wybitnych dyrygentów, m.in. Sir 

Edward Downes, Daniel Barenboim, Daniel Harding. 

Sir Neville Marriner, Sir Colin Davis, Jeffrey Tate, Micha

el Tilson-Thomas. Mark Elder, Mare Minkowski, Sir Ri

chard Bonynge, Roberto Abbado, Pierre Boulez, Michael 

Plasson, Rafael Friihbeck de Burgos, Gianandrea Nose

da, Daniele Gatti, Jose Maria Flor~ncio, Jacek Kaspszyk. 

W Polsce artysta współpracował z Teatrem Wielkim -

Operą Narodową w Warszawie (Turandot, Aida, Rigoletto, 

Cyrulik sewilski), z Teatrem Wielkim w Poznaniu, Operą 

Wrocławską, a od sezonu 2009/10 występuje gościnnie 

w Operze Bałtyckiej w Gdańsku . 

Daniel Borowski jest laureatem I nagrody w kategorii 

głosów męskich na I I Międzynarodowym Konkursie 

Wokalnym im. Stanisława Moniuszki oraz John Christie 

Award przyznawanej przez Glyndeboume Festival. 
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ZESPOŁY PAŃSTWOWEJ OPERY BAŁTICK!EJ W SEZONIE 2011/2012 

dyrektor naczelny i artystyczny Marek Weiss 
zastępca dyrektora Danuta Grochowska 
zastępca dyrektora ds. finansowych Elżbieta Hałuszczak 
dyrektor artystyczny Baltyckiego Teatru Tańca lzadora Weiss 
kierownik muzyczny Dariusz Tabisz 
p.o. kierownik Chóru fan Kurek 
dyrygent asystent Jakub Kontz 

SOUSCI SPIEWACY 

soprany Jeanette Botałek, Aleksandra Buczek, Anna Fabrello, Ingrida Gapova, Bożena Harasimowicz. Katarzyna Hołysz. 

juHa Iwaszkiewicz, Anna Mikołajczyk., Edyta Piasecka, fana Si bera, Ewelina Wojciechowska, Joanna Woś 
mezzosoprany Joanna Cortes, Monika Fedyk-K.Jimaszewska, Monika Ledzion, Anna Lapkovskaja, Anna Lubańska, 
Margerita Mamsirova. Karolina Sikora, Marta Siewiera . Magdalena Wór 
kontratenory Karol Bartosiński . Piotr Łykowski , Jan Monowid, Tomasz Raczkiewicz 
tenory Aleksander Kunach, Krzysztof Kur, Ryszard Minkiewicz, Jacek Pazoła, Paweł Skałuba, David Sotgiu, Dariusz Stachura, 
Krzysztof Szmyt. Marek Szymański. Paweł Wunder. Adam Zdunikowski 
barytony Robert Gierlach, Zbigniew Macias. Bartłomiej Misiuda. Tomasz Rak, Leszek Skrla, Boguslaw Szynalski. Mikołaj Zalasiński 
basy Daniel Borowski, Wojciech Gierlach, Lukasz Goliński, Szymon Kobyliński, Piotr Lempa, Dariusz Machej, Andrzej Malinowski, 
Mieczysław Milun, Piotr Nowacki 

8AI.TYCKI TEATR T ARCA 

Agnieszka Artych, Elżbieta Czajkowska-Kłos. Beata Giza, Franciszka Kierc, Sylwia Kowalska-Borowy, lul iia Lavrenova, 
Natalia Madejczyk, Zuzanna Marszał, Marta Srama. Agnieszka Wojciechowska. Paulina Wojtkowska, Bartosz Kondracki, 
Michał Labuś, Filip Michalak, Piotr Nowak, Michał Ośka. Radosław Palutkiewicz, Ireneusz Stencel. 
Bartłomiej Szymalski, Maciej Szymczak 
zastępca kierownika BlT. asystent choreografa Marzena Socha 
asystenci choreografa Aleksandra Michalak, Leszek Alabrudziń ski 

coach Anna Nowak, Elwira Piorun, Karol Urbański 
inspektor B1T Piotr Borowy 
manager B1T Michał fuzoń 
fizjoterapeuta Jakub Witczyński 

CHóR OPERY BA.LTYCKIEI 

soprany Magdalena Babińska-Ku.rek, Anna Banaszuk, Grażyna Brzeska, Małgorzata Dawid, Elżbieta Frankiewicz, Danuta Glegoła
-Brzostowska, Ewa Jurczyk-Kepke, Lilianna Kamińska, Zuzanna Kassak, Zofia Kotlicka-Wiesztordt, Monika Kulecka, Yaryna Kuzmych. 
Anna Michalak. Magdalena Miętki, Kamila Nehrebecka, Anna Osio r. Marzena Ostryńs ka, Jadwiga Ratajczyk, Anna Szczukowska 
alty Franciszka Adamus. Danuta Dunst-Surowiec, Katarzyna Grajewska, Agata Hoppe, Izabela Plath, Alina Robak , Renata Sergiel, 
Marta Szama!, Joanna Wesołowska . Aneta Wojtkiewicz 
tenory KnysztofBrzozowski, Paweł Faust. Marek Gerwatowski , Wojciech Lewandowski , Tomasz Potkowski, Krzysztof Rzeszutek, 
Lukasz Wroński, Witalij Wydra 
barytony Wojciech Dowgiałło, Leszek Kruk, fan Kurek. Taras Kuzmych, Krzysztof Mendyk, Waldemar Sadowski 
basy Jacek fasman, Andrzej Kosecki, Adam Siebiera 
korepetytor Janina Matusewicz 

0R.KJ ESTR.A OPERY BALTYCIUEJ 

I skrzypce Halina J astrzębska (koncertmistrz) , Anna Manicka (I z·ca koncertmistrza). Maria Stolarczyk·Kmiecik (li z·ca koncertmistrza), 
Anna Czarny. Izabela Dobrowołska-Mahusay, Aneta Fidrych. Katarzyna fanuszajtis-Mielczarek. Anna J astrzębska, Agnieszka Kotuk
-Pozorska. Marta Stachowiak, Marzena Zajkowska 
11 slcnypce Katarzyna Filipiak (prowadzący grupę), Ewa Juszczyk· Kowalkowska (z·ca prowadzącego grupę). Hanna Bier\kowska, 
Julita Bobrzecka, Agnieszka Halman, Magdalena Pawłowska, Edyta Tomaszczuk·Gudojć, Przemysław Tres=otka 
altówki Joanna Welz (prowadzący grupę). Maria Kowalkowska-Urbańska (I z-ca prowadzącego grupę), Magdalena Bock, Ewa Dulewicz, 
Danuta Kowalczuk, Andrzej Murowaniecki , Maria Nizio 
wiolonczele Anna Sawicka (koncertmistrz). MagdaJena Romanowska-Niewiadomska (z-ca koncertmistrza), 
Agnieszka Kaszuba (li z.ca koncertmistrza). Miroslaw Czochór, Maria Staśkowiak. Marcin Szczypiorski 
kontrabasy Sebastian Wyszyński (prowadzący grupę) . Krzysztof Poznański (z·ca prowadzącego grupę), Beata Leszczyńska 
flety Anna Ekielska·Skóra (I głos). Adam Lazarewicz (I głos). Aleksandra Pyrcz (I głos), Anna Szewczyk (I głos) 
oboje Marietta Stefaniak (I głos). Marta Różańska-Nowakowska (I głos). Katarzyna Rutyna 
rożek angielski Iwona PozorskaArgalska (I głos) 
klarnety Grzegorz Wieczorek (I głos), Kazimierz Milewski (I głos). Wojciech Koliński(+ klarnet basowy) 
fagoty Grzegorz Hoga p głos). Zuzanna Leidel·Elert (+kontrafagot) 
waltornie Bartłomiej Skrobot (I głos). Zbigniew Kaliciński (I głos), Viktor Korunnyy (I głos). Dariusz Wojciechowski, Anna Wyrzykowska 
trąbki Michał Jaskulski (I głos), Kamil Kruczkowski. Tadeusz Milewski 
puzony Marian Stefanowicz (I głos). Artur Borkowski, Bogdan Kwiatek 
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tuba Lukasz Gruba (I głos) 
perkusja Szczepan Polewski (I głos). Lidia Romanowska (I głos). Zenon Ełert, Tomasz Siedlik 

harfa Aleksandra Sznajdrowicz (I głos) 
muzycy doangażowani Piotr Skowroński (akordeon). Marek Górski (gitara), Bartosz Morus (flet li) , Eugenia Sakowicz (fagot). 

Michał Huszczo (skrzypce li) . Olga Kotełczuk (skrzypce 11) 

DZLAl. KOORDYNACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ 

Zygmunt żabiński (kierownik) ,Magdalena Szlawska (asystent reżysera/ inspicjent/ sufler), 
Liana Krasyun-Korunna (korepetytor solistów), Urszula Krasnowska (biblioteka nutowa). Krzysztof Rzeszutek (biblioteka nutowa) 

OZIAL PROMOCJI I WYDAWNICTW 

Olimpia Schneider (kierownik), Marta Boleska (specjalista ds. promocji). Ryszard Szczeszak (specjalista ds. wydawnictw) 

DZIAL IMPRESARIATU I PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH 

Kata.rzyna Wilewska (kierownik) , Agnieszka Tokarska·Więcek (specjalista ds. projektów artystycznych) 

B1uao Oeswc1 Wtozów 
Kamila Borkowska (kierownik), Karolina Maj (organizator widowni). Marzena Prochacka (specjalista). Miroslaw Ołdak (kas jer biletowy), 

Lucyna Kowalska (kontroler widowni) 

ZESPÓL TECHNICZNEJ OBSŁUGI SCENY 

kierownik pionu technicznego Adam Jabłonowski 
kierownik działu produkcji scenicznych, scenograf Hanna Szymczak 
kierownik sceny Maksym Kohyt 
specjalista ds. technicznych Magdalena Sidorska 
specjalista ds. informatyki Damian Orłowski 
sekcja oświetlenia Piotr Miszkiewicz (kierownik), Robert Krawczyk. Michał Krumholc (operatorzy nastawni oświetleniowej). 
Jarosław Borowiak, Andrzej Borucki, Sebastian Ćwikła, Lukasz Lenga (oświetleniowcy) 
sekcja akustyczna Marcin Dąbrowski (kierownik). Michał Lewandowski (operator urządzeń audiowizualnych). Piotr Piniecki (akustyk) 

rekwizyton:y Mirosława A. Adamczyk (starszy rekwizytor), Mirosława Adamczyk 
sekcja charałcteryzatorska Bernadeta Nirewicz (kierownik). Anna Knera. Krystyna Krukowska 
sekcja garderobianych Grażyna Wiśniewska (kierownik). Barbara Leśniewska (brygadzistka), Lila Białecka. Wiesława Frelak, 

Grażyna Gajewska, Danuta Górska 
montażyści dekoracji Knysztof Materny (mistrz) , Sławomir Machtelewski (brygadzista), Dariusz Tyrała (brygadzista), Artur Dąbrowski, 
Krzysztof Dolny, Michał Guza (kurtyniarz·tapicer). Adam faloszyński (kurtyniarz·tapicer), Piotr fedziński , Dariusz Klichowski, 
Mariusz Kołman, Patryk Plath (kurtyniarz·tapicer). facek Prokopek. Mariusz Rychalski. Michał Szczukowski 

DZIAL PRODUKCJI SCENICZNYCH 

sekcja zaopatrzenia Zbigniew Ratajczyk (kierownik), Aleksander Rybicki (kierowca) 
pracownia krawiecka Teresa Biegalska (kierownik). Katarzyna Grenda. Dorota Jarząbek· Raban~ Krystyna Lewińska 
modystka Katarzyna Marchewicz 
pracownia szewska Jerzy Karłowicz, Izabela Pyt!och 

DZIAL EKS PLOATACJI I l.NWESTYC]I 

kierownik Marian Rębala 
kierownik sekcji energetycznej Maciej Kalinowski 
grupa remontowa Benedykt Sturmowski (brygadzista) , furek Jaworski. Mirosław Pepliński 
grupa plastyczna Danuta Kopernik.Forycka (brygadzistka), Marian Sputo (konserwator) 
konserwatorzy-energetycy Krzysztof Adamowicz, Henryk Liedke, Grzegorz Siek, Piotr Dzioba 

OZl.AL ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY 

Marzena Swaciak (kierownik), Grażyna Michalska (starszy referent) 
pracownicy gospodarczy Andrzej Solda. Adam Roznerski 

SLUŻBY PRZEOWPOŻAROWE 

Sylwester Gralak (kierownik). Norbert Kroi! (technik p-poż. ) , Zbigniew Jończyk. Jerzy Lężyński (strażacy) 

ADMINISTRACJA 

asystentka dyrełctora Aleksandra Filipek 
dział ds. pracowniczych i płac Elżbieta Ortman (kierownik), Małgorzata Bialecka. Anna Czechowska, Mariola Żychlińska 
dział finansowo-księgowy Alina Zboińska (kierownik), Małgorzata Dąbczak, Lucyna Stolarek. Emilia Zalewska 

informatyk Witold Młynarczyk 
specjalista ds. bhp Marek Liedtke 
archiwistka Teresa Czyż-Manthey 
lekarz Marianna Forycka-Nowakowska 
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WARTO PRZECZYTAĆ 

LISTY 

Maria Curie i córki 

Listy Marii i jej córek wprowadza

ją w rodzinną atmosferę i relacjo

nują wydarzenia z życia autorek 

korespondencji aż do roku 1934, 

w którym Maria umiera. Wyłania 

się z nich obraz trzech błyskotli

wych osobowości: Marii - wybitne

go naukowca i oddanej matki, Ireny 

- zdolnej chemiczki oraz Ewy -

utalentowanej pianistki. 

GENIUSZ I OBSESJA. 
Wewnętrzny świat Marii Curie 

Barbara Goldsmith 

Biografia oparta na ujawnionych 

kilka lat temu archiwaliach. Pasja, 

naukowa dociekliwość i sukcesy 

dwukrotnej noblistki przeplatają 

się tu z odrzuceniem, hipokryzją 

i dyskryminacją. z którymi Maria 

Skłodowska-Curie musiała się zmie

rzyć zarówno jako kobieta nauko

wiec. jak i imigrantka z Polski. 

ORGANIZATORZY: E L L E MINISTERSTWO 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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