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Spo tka nie uświet nił swo ją obec no ścią prof.
dr hab. Bro ni sław Mar ci niak, rek tor UAM;
prof. dr hab. Ja cek Gu liń ski, pro rek tor

UAM oraz prof. dr hab. Sta ni sław Lo renc, rek tor
UAM po przed niej ka den cji. Przy by ła tak że prof.
dr hab. Sła wo mi ra Wron kow ska -Jaś kie wicz, Sę -
dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Go ści li śmy
rów nież prof. So phię Nuss baum z Uni ver si ty of
Bri tish Co lum bia w Ka na dzie. 

Go ści po wi tał Je rzy Ke pel, Prze wod ni czą cy
SAU AM, któ ry w krót kim prze mó wie niu przy po -
mniał naj istot niej sze dla Sto wa rzy sze nia wy da rze -
nia ubie głe go ro ku, m.in. ob ra dy i de cy zje Wal ne go
Zgro ma dze nia SAU AM, któ re nada ły no wy kie ru -
nek na szej dzia łal no ści. Wspo mniał ży we za in te re -
so wa nie z ja kim spo ty ka się dzia łal ność SAU AM ze
stro ny za rów no Władz, jak i pra cow ni ków Uczel ni.
Na ich życz li wość i po moc mo że my za wsze li czyć.

Po in for mo wał przy tym o skie ro wa niu do pra cy
na rzecz SAU AM eta to we go pra cow ni ka UAM
– Agniesz ki Kur ki, któ rej po moc uspraw ni bie żą ce
pra ce. Prze wod ni czą cy pod kre ślił, jak waż ną ro lę
dla dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia ma po sia da nie 2
spon so rów: Fun da cji Uni wer sy te tu im. Ada ma
Mic kie wi cza i PKO Ban ku Pol skie go. 

W kil ku sło wach Je rzy Ke pel opo wie dział o naj -
istot niej szych pla nach na naj bliż sze mie sią ce. 

Na stęp nie prof. dr hab. Bro ni sław Mar ci niak
wzniósł to ast za po myśl ność Sto wa rzy sze nia
i wszyst kich zgro ma dzo nych. 

Tra dy cyj nie już ab sol wen ci, ko rzy sta jąc
z przy chyl no ści Dy rek cji po znań skiej Ope ry,
obejrzeli spek takl ba le to wy „Stwo rze nie świa ta”
wg J. Hayd na. 

Cho re ogra ficz ną wer sję Hayd now skie go
„Stwo rze nia świa ta” Uwe Schol za, przed wcze -

śnie zmar łe go nie miec kie go twór cy, moż na za li -
czyć do ka no nu eu ro pej skiej neo kla sy ki koń -
ca XX w. Peł no me tra żo wy spek takl, pier wot nie
przy go to wa ny dla Ope ry w Zu ry chu, oka zał się
ogrom nym suk ce sem. Czy stość ry sun ku prze -
strzen ne go, świet nie skom po no wa ne dy na micz -
ne sce ny zbio ro we i pas de deux głów nych bo -
ha te rów, Ada ma i Ewy, sta ły się naj lep szą wi zy -
tów ką cho re ogra fa, któ ry przez wie le lat utrzy -
my wał ba let w swo im re per tu arze. Na stęp nie
prze niósł go rów nież na de ski Ope ry w Lip sku
– Stwo rze nie świa ta do dziś jest jed ną z naj cie -
kaw szych pro po zy cji re per tu aro wych sław ne go
Le ip zi ger Bal lett. Te raz re ali za cję tę mo że oglą -
dać tak że po znań ska pu blicz ność. Dla ab sol -
wen tów by ła ona mi łą od mia ną po wcze śniej -
szych spek ta klach stric te ope ro wych.

(id)

● Zbiór ka w ho lu o godz. 16.30. 
● Za pi sy przyj mo wa ne są te le fo nicz nie pod nu me rem

61 829 44 96 w ter mi nach dy żu rów SAU AM 
(wtor ki 16.00-18.00 i czwart ki 11.00-13.00) 
lub pod nu me rem 61 833 64 80. 

● Jed no ra zo wo Bi blio te kę mo że zwie dzać 20 osób
– o udzia le w wy ciecz ce de cy du je ko lej ność zgło szeń.
Dla po zo sta łych za in te re so wa nych zor ga ni zu je my 
zwie dza nie w in nym ter mi nie. 

Wycieczka do Biblioteki Uniwersyteckiej
W pią tek 4 mar ca 2011 ro ku Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów UAM 
za pra sza na wy ciecz kę do Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej w Po zna niu, ul. Ra taj cza ka 38

AB SOL WEN CI W OPE RZE

Jak co ro ku, Człon ko wie i Przy ja cie le Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów Uni wer sy te tu UAM
w Po zna niu licz nie przy by li na spo tka nie no wo rocz ne do po znań skie go Te atru Wiel kie go. 
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Absolwenci na spotkaniu noworocznym Gości powitał Przewodniczący Jerzy Kepel
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Spo tka nie zor ga ni zo wa ne przez Sto wa -
rzy sze nie Ab sol wen tów UAM w stycz -
nio wy week end spo tka ło się z du żym

za in te re so wa niem. Go ście wy god nie usa do wi -
li się w au to bu sie, a po kil ku ki lo me trach mu -
sie li wy sia dać. W po znań skim ko ście le OO.
Ber nar dy nów brat Se ra fin opo wie dział o naj -
więk szej w Eu ro pie szop ce be tle jem skiej.
Oglą da jąc ją, wpro wa dza li śmy się w ko lę do -
wy na strój. Po tem by ło co raz ra do śniej… Dal -
sza dro ga po wio dła do jed ne go z pod po znań -
skich pa ła ców, w któ rym mie ści się Mu zeum
Rol nic twa i Prze my słu Rol no -Spo żyw cze go,
po ło żo ne go w Szre nia wie. 

Roz świe tlo ne okna no wo od re stau ro wa ne go
bu dyn ku za po wia da ły dal sze nie spo dzian ki.
Przy wi tał nas Jan Mać ko wiak, dy rek tor Mu -
zeum. W kil ku sło wach przy po mniał hi sto rię
miej sca i wspo mniał o pla nach. Po se ce syj nie
urzą dzo nych wnę trzach opro wa dził prze wod -
nik – Prze my sław Ogro dow czyk. Spo śród licz -
nych bi blio tecz nych ksiąg, ja kie znaj du ją się
w sa lo nach i ga bi ne tach, dla dzięk czyn ne go
wpi su wy bra li śmy Pa miąt ko wą. 

Po tem cze ka ły na nas: ka wa i cia sta, i wiej ski
chleb ze smal cem, i wy god ne fo te le, a w rę ce
wzię li śmy tecz ki z tek sta mi ko lęd. I śpie wa li śmy
pod nie bio sy przy akom pa nia men cie akor de onu,

na któ rym grał Ja nusz Mu rasz ko. Sym pa tycz ny -
mi prze ryw ni ka mi by ły mi ni -opo wie ści ku sto sza
Mu zeum Et no gra ficz ne go, Wi tol da Prze woź ne go
o ko lę do wych oby cza jach i wier sze – nie tyl ko
wzru sza ją ce, ale i dow cip ne – wy szu ka ne przez
pro wa dzą cą im pre zę Mał go rza tę Dryj ską. 

Na za koń cze nie w ko lę do wym da rze każ dy
otrzy mał czer wo ne „ja błusz ko peł ne snu” z ży -
cze nia mi do stat ku na ca ły rok.

Do Po zna nia wró ci li śmy póź nym wie czo rem.
Na po że gna nie usły sze li śmy proś bę o na stęp ne
wy jaz do we po my sły, bo – zda niem jed ne go
z uczest ni ków – „by ło mi ło, świą tecz nie, ko lę -
do wo…”. Mał go rza ta Dryj ska

W bie żą cym ro ku SAU AM bę dzie kon -
ty nu ować te dzia ła nia, któ re cie szy ły
się naj więk szym za in te re so wa niem. 

● Przede wszyst kim od bę dą się wy ciecz -
ki po obiek tach aka de mic kich – nie tyl -
ko na le żą cych do Uni wer sy te tu im.
Ada ma Mic kie wi cza. Pla nu je my od -
wie dzić m. in.:
– Bi blio te kę Uni wer sy tec ką – już w pią -

tek 4 mar ca;
– wie żę Col le gium Mi nus;
– Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji;
– Kam pus Mo ra sko;
– Ogród Far ma gno stycz ny Uni wer sy -

te tu Przy rod ni cze go na So ła czu.
● Człon ko wie SAU AM zo sta li za pro sze -

ni na pik nik dla pra cow ni ków UAM
w Ogro dzie Bo ta nicz nym, któ ry od bę -
dzie się w ma ju. Na pew no licz nie
przy bę dzie my...

● Rów nież w ma ju bę dzie my uczest ni -
czy li w ob cho dach ju bi le uszu 400-le -
cia tra dy cji uni wer sy tec kich w Po zna -
niu.

● Pla nu je my też dal sze wy ciecz ki w Pol -
sce – np. do fi lii UAM w Ka li szu,
do Kra ko wa, do Cen trum Ko per nik
w War sza wie.

● Za chę camy do wy jaz dów za gra nicz -
nych – do Am ster da mu na prze ło mie
kwiet nia i ma ja i do Pro wan sji
w czerw cu. 

● Nie za brak nie pik ni ków la tem, im prez
po etyc kich, spo tkań z cie ka wy mi ludź -
mi czy wie czo ru za dusz ko we go w li -
sto pa dzie. 

O wszyst kich im pre zach 
bę dzie my in for mo wać na bie żą co.

Ser decz nie za pra sza my 
do udzia łu w nich. 

Ko ło 
Mo siń sko-Pusz czy kow skie 

Na po cząt ku lu te go 2011 ro ku, ko rzy sta jąc z go -
ścin no ści Urzę du Mia sta w Mo si nie, ze bra li się
człon ko wie Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów UAM

zrze sze ni w Ko le Mo siń sko -Pusz czy kow skim. Wzię ła
w nim tak że udział se kre tarz Sto wa rzy sze nia Ma ria Czer -
wiń ska, któ ra przed sta wi ła plan dzia łal no ści na 2011 rok
i pod su mo wa ła mi nio ny okres. Omó wio no rów nież moż -
li wo ści re ali za cji dłuż szych wy cie czek kra jo wych i za gra -
nicz nych oraz jed no dnio wych wy pa dów po Wiel ko pol sce.

Ze wzglę dów oso bi stych do tych cza so wa se kre tarz Ko ła
zre zy gno wa ła ze swo jej funk cji. Pod czas spo tka nia do ko -
na no więc wy bo ru no wej oso by, któ ra ob ję ła tę funk cję
– zo sta ła nią Zo fia Kubz de la. Po nad to Ko ło za si li ło dwóch
no wych człon ków. 

Pod czas spo tka nia wspo mi na no nie ży ją ce go opie ku na
Ko ła pa na Pre zy den ta Woj cie cha Szczę sne go Kacz mar ka.
Kil ku go dzin ne spo tka nie prze bie ga ło w mi łej at mos fe rze.

Kla ra Krze wiń ska

BĘ DZIE SIĘ DZIA ŁO...

KO LĘ DO WA WE SO ŁA NO WI NA

„Sta wi li śmy się na Pla cu Mic kie wi cza, aby po je chać w nie zna ne, a tra fi li śmy 
na Plac Ber nar dyń ski” – za żar to wał je den z uczest ni ków 50-oso bo wej gru py 
osób chętnych do śpie wa nia ko lęd. 

Zwiedzanie... Spiewaliśmy pod niebiosy
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Pierw sze przed sta wie nia od gry wa no
na dzie dziń cu ów cze sne go ko le gium je zu -
ic kie go, przy dzi siej szej ul. Go łę biej. 

Wy bu do wa nie w 1804 r., na dzi siej szym Pla -
cu Wol no ści, Te atru Kró lew skie go roz po czę ło
w Po zna niu hi sto rię sta łych grup re per tu aro -
wych. W 1870 r. po wstał sta ły ze spół te atral ny,
wy sta wia ją cy m.in. ope ret ki Of fen ba cha czy
pierw szą po znań ską in sce ni za cję „Hal ki” S. Mo -
niusz ki. Od da ny do użyt ku w 1875 r. te atr pol -
ski przez la ta miał w bli sko po ło wie re per tu ar
mu zycz ny. Po tem ope ra i ope ret ka do mi no wa ła

tak sil nie, że po ja wi ły się gło sy kry ty ki. Za nim
do szło do po wsta nia dzi siej szej sce ny pod Pe ga -
zem, za gra no w Po zna niu 11 dzieł Wa gne ra, 9
Ros si nie go, po 8 Ver die go, Do ni zet tie go i Mo -
zar ta, 19 Of fen ba cha, 13 Au be ra, a z re per tu aru
pol skie go – 17 Dam se go, 12 El sne ra, 7 Mo niusz -
ki, 6 Kur piń skie go.

W 1909 r. roz po czę to bu do wę no wo cze sne go
gma chu Te atru Miej skie go z neo kla sy cy stycz ną
fa sa dą i po zba wio ną lóż, „de mo kra tycz ną” wi -
dow nią. Zwień czy ła go cha rak te ry stycz na fi gu -
ra Pe ga za. Tak ukształ to wa na bry ła uczy ni ła

te atr po rów ny wal ny ze sce na mi w Des sau, Mo -
na chium, Lin zu czy Kró lew cu.

Prze ję cie Te atru Miej skie go przez wła dze pol -
skie w 1919 r. otrzy ma ło zna ko mi tą opra wę.
Wie czor ny spek takl „Hal ki” po prze dzi ły uro czy -
sto ści z udzia łem Pre zy den ta Po zna nia Ja ro gnie -
wa Drwę skie go oraz wy bit nych oso bi sto ści z ca -
łe go kra ju: Kor ne la Ma ku szyń skie go, Emi la Mły -
nar skie go, Ze no na Prze smyc kie go ps. Mi riam.

Po cząt ko wo sce na słu ży ła rów nież dra ma to -
wi i kon cer tom sym fo nicz nym. Jed nak wła śnie
dzię ki ope rze i ba le to wi te atr szyb ko stał się
jed ną z naj waż niej szych scen mu zycz nych kra -
ju. W pierw szych la tach dzia łal no ści re per tu ar
obej mo wał utwo ry pol skie oraz XIX -wiecz ną
kla sy kę ope ry wło skiej, fran cu skiej i nie miec -
kiej. W sta ran nie do bie ra nym ze spo le wy ko -
naw ców i re ali za to rów znaj do wa ły się na zwi -
ska naj wspa nial szych ar ty stów. 

Po oku pa cyj nej prze rwie, je sie nią 1945 r.,
po znań ska ope ra ja ko pierw sza w kra ju wzno -
wi ła dzia łal ność. In au gu ra cyj ną pre mie rę „Kra -
ko wia ków i Gó ra li” Ka ro la Kur piń skie go wy -
sta wio ną 2 czerw ca 1945 r. po prze dził cykl
kon cer tów i re ci ta li w znisz czo nym gma chu.

BO GA TE TRA DY CJE OPE RO WE…
Poznańska scena operowa
kontynuuje bogate tradycje,
sięgającej czasów saskich,
kiedy to podróżujące
z Drezna do Warszawy
włoskie trupy teatralne,
prezentowały tu komedie,
intermedia, pantomimy i...
opery. 

„Co trzeba było powiedzieć, powiedziałem. Jak trzeba
było reagować, reagowałem. Gdy trzeba było coś robić,
robiłem.” – napis ten widnieje na pomniku Wojciecha
Szczęsnego Kaczmarka, który już stoi na „stoku
prezydentów” na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan
na Wzgórzu św. Wojciecha.

BY UCZCIĆ PA MIĘĆ…
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czytaj na str. 4 

Obe lisk pre zy den ta zo sta nie od sło nię -
ty 3 mar ca o godz. 19, pod czas kra jo -
we go zjaz du Związ ku Miast Pol skich.

W ce re mo nii weź mie udział prof. Je rzy Bu zek,
szef Par la men tu Eu ro pej skie go, oraz de le ga ci
na zjazd ZMP.

Ini cja to rem ta kiej for my upa mięt nie nia Woj -
cie cha Szczę sne go Kacz mar ka, pre zy den ta Po -
zna nia w la tach 1990-1998 jest Fun da cja Roz -
wo ju Mia sta Po zna nia. Jej pre zes, Ry szard Ol -
szew ski, któ ry w la tach 90. ubie głe go wie ku peł -
nił funk cję wi ce pre zy den ta, uwa ża, że po wi nien
on mieć w na szym mie ście nie tyl ko po mnik, ale

trwać we wspo mnie niach miesz kań ców przez
dłu gie la ta. Pro jekt wy bra ny zo stał spo śród kil -
ku na stu prac na de sła nych na kon kurs prze pro -
wa dzo ny wśród mło dych ar ty stów. Zwy cię ży ła
pro po zy cja au tor stwa Łu ka sza Tur se wi cza. 

Je go pro po zy cja to dwa po tęż ne blo ki z gra ni -
tu, któ re przy je cha ły ze Strze go mia. Każ dy
ma 2,7 me tra wy so ko ści i wa ży 2,5 to ny.
Na pierw szym wi docz ny jest wi ze ru nek pre zy -
den ta, a na dru gim umiesz czo no herb Po zna nia
i Związ ku Miast Pol skich. 

Woj ciech Szczę sny Kacz ma rek to je den z naj -
bar dziej zna nych i za słu żo nych pol skich sa mo -

rzą dow ców. Z je go ini cja ty wy re ak ty wo wa no
w 1990 ro ku Zwią zek Miast Pol skich. Przez
dwie ka den cje kie ro wał nim. Do 2002 ro ku za -
sia dał w Ra dzie Mia sta. Po za koń cze niu pra cy
sa mo rzą dow ca zo stał do rad cą w PKO BP. Tę
funk cję peł nił tak że po po wro cie z Pa ry ża, gdzie
w la tach 2000–2003 był kon su lem. Z wy kształ -
ce nia fi zyk. Ab sol went UAM, gdzie pra co wał
po za koń cze niu na uki. Wy kła dał tak że
na uczel niach w Pa ry żu, Zu ry chu i Or le anie. Był
człon kiem Za rzą du Sto wa rzy sze nia Ab sol wen -
tów Uni wer sy te tu w Po zna niu w la tach 2007-
2009. id
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Człon kiem Sto wa rzy sze nia mo że być każ dy ab sol went Uni -
wer sy te tu Po znań skie go i Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza.
Czło nek Sto wa rzy sze nia ma pra wo do czyn ne go i bier ne go
udzia łu w wy bo rach do władz Sto wa rzy sze nia, uczest nic twa
w zjaz dach, ze bra niach, se sjach na uko wych, kur sach i kon fe ren -
cjach, or ga ni zo wa nych przez Sto wa rzy sze nie, wy stą pie nia
do władz Sto wa rzy sze nia z wnio ska mi i po stu la ta mi, ko rzy sta nia
z form po mo cy ko le żeń skiej, a tak że po sia da nia le gi ty ma cji
człon kow skiej i no sze nia od znak Sto wa rzy sze nia.

Chcąc zo stać człon kiem SAUP wy star czy wy peł nić de kla ra cję,
któ rą moż na otrzy mać w sie dzi bie SAUP w go dzi nach dy żu rów
lub po brać na stor nie in ter ne to wej www.saup.po znan.pl.
Po wy peł nie niu i pod pi sa niu trze ba do star czyć ją do Sto wa rzy -
sze nia – oso bi ście lub pocz tą. Po tem na le ży opła cić skład ki. Na -
stęp nie SAUP przy go tu je le gi ty ma cję i już ab sol went mo że ko -
rzy stać z praw i przy wi le jów, ja kie wy ni ka ją z przy na leż no ści
do Sto wa rzy sze nia.

TEATR WIELKI W POZNANIU
ul.Fredry 9 Poznań
http://www.opera.poznan.pl/
Bilety w cenie 20 zł 
na specjalne spektakle 
dla środowisk akademickich 
miasta Poznania w ramach 
tzw. „Premier studenckich”.

TEART NOWY W POZNANIU
ul.Dąbrowskiego 5 Poznań
http://www.teatrnowy.pl/
Bilety w promocyjnej cenie 
na wybrane spektakle 
- informacje będą zamieszczane 
na stronie www SAUAM

WYDAWNICTWO 
MEDIA RODZINA 
ul. Pasieka 24 Poznań
www.mediarodzina.com.pl
10% rabatu na zakupy dokonane 
w sklepie internetowym
Wydawnictwa.

GASTRO - KRÓLSCY 
I GEBRU Sp.J.
Na terenie UAM działają 2 lokale
firmy Gastro-Królscy i Gebru Sp.J.,
które są usytuowane w Collegium
Historicum przy ul. Św.Marcin 78 
i w Domu Studenckim Jowita 
przy ul. Zwierzynieckiej 7.
www.krolscy-gebru.pl

KAWIARNIA LITERACKA 
„U PRZYJACIÓŁ”
ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań
tel. 061 851 67 95
www.uprzyjaciol.pl

SALON ZDROWIA 
I RELAKSU VENUS
os. Piastowskie 40, Poznań 
e-mail: salon@figuravenus.pl  
www.figuravenus.pl 
Rezerwacje: 503-057-037 
Godziny otwarcia:  
poniedziałek - piątek 9-21 
sobota 10-14

PARK WODNY OCTOPUS 
W SUCHYM LESIE
ul. Szkolna 18, Suchy Las
Czynny od godz. 6.00 - 21:45 
we wszystkie dni tygodnia -
http://octopus.suchylas.pl/
Wejście jednorazowe na basen 
w cenie biletu ulgowego

PRACOWNIA KRE-AKCJA 
tel. +48 795 474 110
http://kre-akcja.blogspot.com
Biżuteria z minerałów i sztuczna,
wyroby z filcu, rękodzieło
artystyczne, warsztaty.
10% rabatu na zakupione
przedmioty i warsztaty.

Ab sol wen ci rocz ni ka 2010 zwol nie ni są z opła ty 
wpi so wej oraz skład ki przez okres 2 lat!!!

PO SIA DA CZE LE GI TY MA CJI SAUAM MO GĄ KO RZY STAĆ 
Z RA BA TÓW U NA STE PU JĄ CYCH PART NE RÓW:
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e-mail: blizej-uczelni@wp.pl |   Redaktor naczelny: Ilona Długa
Redakcja: Witold Namerła, Witold Stasiewski
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bliżejUczelni Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

S P O N S O R Z Y :  

ZA PRA SZA MY 
DO WSPÓŁ PRA CY

WAR TO WIE DZIEĆ
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Wszystkich absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu
zapraszamy – oprócz wstępowania do SAUP 
– także do współpracy przy tworzeniu biuletynu 
„Bliżej Uczelni”. 
Jeśli masz ciekawy pomysł, mieszkasz w interesującym
miejscu, lubisz i umiesz pisać krótkie notatki, 
długie artykuły, felietony czy wiersze i chciałbyś
współredagować nasza gazetę, napisz do nas na adres:
bliżej-uczelni@wp.pl

Re ali zo wa ny re per tu ar po zwo lił te -
atro wi szyb ko zdo być re no mę pierw -
szej sce ny mu zycz nej kra ju, wpi sa ną
od tąd na trwa łe w jej hi sto rię i tra dy -
cję.

Ko lej ne la ta, aż po współ cze sność to
roz wój, za rów no sce ny ope ro wej, jak
i ba le to wej. Ze spół pre zen to wał naj cie -
kaw sze spek ta kle na re no mo wa nych
sce nach Eu ro py oraz mię dzy na ro do -
wych fe sti wa lach w Pra dze, Wies ba -
den, Dreź nie, Bri gh ton, So fii, Mo skwie,
Pe ters bur gu i Ber li nie, wra ca jąc z tych
po dró ży z wie lo ma na gro da mi i wy róż -
nie nia mi, m.in. Zło tą Ró żą Fun da cji
Świę te go Je rze go w We ne cji czy spe -
cjal ną na gro dą Mię dzy na ro do we go Fe -
sti wa lu Mu zycz ne go w Sal so mag gio re.
Współ pra co wał z te atra mi za gra ni cą
w Ba den -Ba den, Bruk se li, He il bron nie,
Luk sem bur gu, Xan ten i Car cas son ne.
Od waż ne i kon tro wer syj ne in sce ni za cje
zy ski wa ły apro ba tę wi dzów i kry ty ki.

Wraz z ob ję ciem dy rek cji przez Mi -
cha ła Zna niec kie go w 2009 r., dla Te -
atru Wiel kie go na stał czas no wych

wy zwań, wpi sa nych w licz ne ko pro -
duk cje ze świa to wy mi sce na mi ope -
ro wy mi. Na szcze gól ną uwa gę za słu -
gu ją no we cy kle i pro jek ty. Te atr
otwie ra swo je drzwi dla naj młod -
szych wi dzów. Spe cjal nie z my ślą
o nich utwo rzo na zo sta ła fun da cja
Ju tro pe ra. Zaj mu je się ona pro jek ta -
mi edu ka cyj ny mi, przy go to wy wa -
niem spek ta kli prze zna czo nych dla
naj młod sze go wi dza, ale przede
wszyst kim za chę ca niem dzie ci i mło -
dzie ży do wy stą pie nia na sce nie.
Na no wej sce nie ka me ral nej im. Woj -
cie cha Dra bo wi cza, przy sto so wa nej
spe cjal nie do pre zen to wa nia ma łych
form mu zycz nych, uru cho mio ny zo -
stał cykl spek ta kli „Ope ra kie szon ko -
wa”, w ra mach któ re go pre zen to wa -
ne są dzie ła jed no ak to we, nie do koń -
czo ne, kom po zy cje sa lo no we. Na za -
koń cze nie se zo nu 2009/10 za pre zen -
to wa na zo sta ła „Cy ga ne ria” G. Puc ci -
nie go w re ży se rii Aga ty Du dy–Gracz.
Przed sta wie nie to za po cząt ko wa ło
cykl me ga pro duk cji ple ne ro wych.

BO GA TE TRA DY CJE OPE RO WE…
dokończenie ze str. 3


