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Szanowni Państwo! 
Drodzy Melomani!

Świętując niezwykły Jubileuszowy Rok 200- 
lecia urodzin Stanisława Moniuszki, któż by 
pomyślał, iż niebawem zastuka do naszych, 
ludzkich drzwi ogólnoświatowa pandemia, 
która zaburzy codzienną egzystencję każde-
go z nas…
Jakżeż wiele tych wspaniałych i tych najzwyklejszych planów i marzeń zostało złożonych 
do lamusa, w obliczu zagrożenia życia i zdrowia. I tak się stało z planami na 58. Między-
narodowy Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdroju, w roku 2020. Znakomite i niezwy-
kłe pomysły, wobec niemożności podróżowania, zgromadzeń publicznych, niedostatku 
środków finansowych obróconych w pierwszym rzędzie na walkę z wirusem, niepewno-
ści jutra, zmusiły także mnie do zmiany programu i artystów, do skrócenia i ograniczenia 
Festiwalu. Niemniej, moim ogromnym pragnieniem cały czas była konieczność i wola 
realizacji kolejnego Święta Pana Moniuszki, choćby w ciągu jednego dnia, choćby w in-
ternecie… Wydaje się, iż tegoroczny Festiwal odbędzie się pomimo rozmaitych, wielkich 
niewiadomych. Mam głęboką nadzieję! 
Podczas tegorocznego Festiwalu wystąpią przede wszystkim polscy artyści. Chciałbym, 
w obliczu niesłychanego kryzysu koncertowego i finansowego, którym zostali dotknięci, 
zaprosić ich na kudowskie sceny festiwalowe. Podczas Festiwalu usłyszymy kolejną już 
premierę młodzieńczej opery Moniuszki, tym razem tylko w wersji muzycznej. Będzie to 
„Loteria” w nowej, urtekstowej redakcji partytury dokonanej przez dr Swiatlenę Niema-
haj, białoruską muzykolożkę. Podczas Spektaklu Inauguracyjnego wyświetlona zosta-
nie filmowa ekranizacja opery „Halka” z roku 1929, która została zrealizowana w wersji 
niemej, a pokażemy ją Państwu z udziałem „na żywo” wybitnych śpiewaków i orkiestry 
Opery Śląskiej. 
Honorowym Gościem Festiwalu będzie Potomkini Ojca Opery Narodowej, Elżbieta  
Janowska-Moniuszko. Wystąpi podczas specjalnego spotkania, a także doda splendoru 
finałowemu koncertowi „Moniuszko na wesoło” w wykonaniu czołowych śpiewaków pol-
skich scen operowych. Usłyszymy ponadto wybitny chór kameralny „Cantores Minores 
Wratislavienses” oraz koncert utworów religijnych Moniuszki i jemu współczesnych. Ca-
łości programu dopełni kiepurowski koncert balkonowy i spotkania z autorami książek, 
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a także reżyserem operowym Roberto Skolmowskim. Niewątpliwie kolorytu Festiwalowi 
doda występ, śpiewających także Moniuszkę, Japończyków i Francuzów. 
Życzę wszystkim Państwu niezwykłych wrażeń podczas Festiwalu, życzę, aby czas spę-
dzony w urokliwej Kudowie stał się swoistym oczyszczeniem duszy i ciała w obliczu trud-
nego czasu, który przypomina Człowiekowi o Jego miejscu we Wszechświecie. 
Dziękuję najserdeczniej Moniuszkowskiemu Towarzystwu Kulturalnemu i jego prezesowi 
Grzegorzowi Jungowi, dziękuję z serca wszystkim Mecenasom i Darczyńcom, Patronom 
honorowym i medialnym! Bez Waszego zaangażowania i wsparcia nie byłoby naszego 
Święta Stanisława Moniuszki!

Łącze serdeczne pozdrowienia

Stanisław Rybarczyk
Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego 
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Kalendarium Festiwalu

27 sierpnia, czwartek

 godz. 12.00 Balkon Teatru Zdrojowego
  HeJnAł FeSTiwAlowy 

 godz. 12.05   Pijalnia – Sala Koncertowa
  ReCiTAl woKAlny
  ŁuKaSz RataJczaK  tenor
  MiRoSŁaW GąSiEniEc  fortepian
  W programie utwory m.in. St. Moniuszki oraz arie z oper,  
  operetek, musicali, pieśni neapolitańskie 
 

 godz. 15.00   Pijalnia – Sala Koncertowa
  Czy Moniuszko grał w lotto?
  Spotkanie z RoBERto SKolMoWSKiM
  JaGoDa ziMaŁa  prowadzenie

 godz. 17.00   Kościół Miłosierdzia Bożego, ul. Słoneczna
  KonCeRT CHóRAlny
  cantoRES MinoRES WRatiSlaviEnSES 
  PiotR KaRPEta  dyrygent
  MaRta niEDźWiEcKa  organy
  W programie utwory religijne St. Moniuszki

 godz. 19.30   Teatr zdrojowy
  SPeKTAKl inAuGuRACyJny
  „Halka” na estradzie i na ekranie 
  Projekcja filmu niemego z 1929 roku w reżyserii  
  Konstantego Meglickiego z muzyką na żywo

  MaRcElina BEuchER  halka
  DoMiniK SutoWicz  Jontek
  MaRcin BRoniKoWSKi  Janusz
  oRKiEStRa oPERy ŚląSKiEJ W BytoMiu
  aDaM BanaSzaK  dyrygent
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28 sierpnia, piątek

 godz. 12.00   Balkon Teatru Zdrojowego
  HeJnAł FeSTiwAlowy 

 godz. 12.05   Pijalnia – Sala Koncertowa
  MoniuSZKo, JAKieGo nie ZnACie
  Spotkanie z KataRzyną KaczoRoWSKą
  redaktorką niezwykłej książki o Stanisławie Moniuszce  
  i Międzynarodowym Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie-zdroju
  WanDa ziEMBicKa  prowadzenie 

 godz. 15.00   Pijalnia – Sala Koncertowa
  Spotkanie z aDaMEM czoPKiEM i JuliuSzEM MultaRzyńSKiM
  autorami książki Maria Fołtyn. Życie z Moniuszką
  WanDa ziEMBicKa  prowadzenie 

 godz. 17.00   Teatr Zdrojowy
  MoniuSZKo i JeGo CZASy
  MaRiE KoBayaShi (Japonia, Francja)  mezzosopran
  uczestnicy Kursu Mistrzowskiego:
  taMaMi yunoKi, Miya taniGuchi, toShiKo taKahaShi,  
  al aDachi  soprany
  aKiE KaKEhi, BaRBaRa GRiES, MachiKo Shiono  mezzosoprany
  ERic laPoRtE  kontratenor
  véRènE RiMlinGER (Francja)  fortepian
  W programie kompozycje m.in. St. Moniuszki, J. offenbacha

 godz. 20.00   Teatr Zdrojowy
  PReMieRA. weRSJA KonCeRTowA
  STAniSłAw MoniuSZKo      Loteria    operetka
  oSKaR KoRWin-MilEWSKi  libretto
  dr SWiatlEna niEMahaJ (Białoruś)  opracowanie i redakcja partytury
  dr GRzEGoRz ziEziula  konsultacja naukowa
  StaniSŁaW RyBaRczyK  kierownictwo muzyczne, dyrygent
  RoBERto SKolMoWSKi  prowadzenie koncertu
  aGata choDoREK  hanna
  SEBaStian Mach  Jan 
  PaWEŁ hoRoDySKi  Nieznajomy
  toMaSz RaDziSzEWSKi  Pocztylion
  JaKuB luBoińSKi  Bibułkiewicz
  zESPóŁ WoKalny FEStiWalu MoniuSzKoWSKiEGo
  oRKiEStRa FEStiWaloWa
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29 sierpnia, sobota

 godz. 11.00   Pijalnia – Sala Koncertowa
  KonCeRT PRoMenADowy
  MŁoDziEżoWa oRKiEStRa Dęta SzKoŁy aRtyStycznEJ  
  z hRonova  /czechy/
  Miloš MEiER  dyrygent

 godz. 12.00   Balkon Teatru Zdrojowego
  HeJnAł FeSTiwAlowy

 godz. 12.05   Pijalnia – Sala Koncertowa
  Spotkanie z ElżBiEtą JanoWSKą-MoniuSzKo
  potomkinią ojca Polskiej opery narodowej
  WanDa ziEMBicKa i KataRzyna KaczoRoWSKa  prowadzenie

 godz. 17.00   kościół pw. św. Katarzyny 
           ul. Kościelna
  KonCeRT KAMeRAlny
  KataRzyna KRzyżanoWSKa  mezzosopran
  PRzEMySŁaW KaPituŁa  organy 
  W programie kompozycje St. Moniuszki, v. Petraliego,  
  M. Surzyńskiego, F. Morettiego

 godz. 20.00   Teatr Zdrojowy
  STAniSłAw MoniuSZKo nA weSoło
  ElżBiEta JanoWSKa-MoniuSzKo  gość specjalny
  MilEna lanGE  sopran
  MaGDalEna iDziK  mezzosopran
  RaFaŁ BaRtMińSKi  tenor
  RoBERt DyMoWSKi  bas-baryton
  MoniKa PolaczEK-PRzEStRzElSKa  fortepian
  anDRzEJ KRuSiEWicz  konferansjer
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27 sierpnia 2020, czwartek, godz. 1205

Pijalnia – Sala Koncertowa

recital wokalny

łukasz Ratajczak  tenor
Mirosław Gąsieniec  fortepian

Program

W programie koncertu znajdą się utwory Stanisława Moniuszki 
czy Mieczysława Karłowicza takie jak: 

Znasz li ten kraj, Dwie zorze, Pieśń wojenna, Pamiętam ciche, jasne złote 
dnie, Mów do mnie jeszcze, Na spokojnym ciemnym morzu.

W drugiej części koncertu zabrzmią utwory operetkowe, musicalowe 
oraz słynne pieśni neapolitańskie.

27 sierpnia 2020, czwartek, godz. 1200

Balkon Teatru Zdrojowego

HeJnaŁ FestiWaLOWY

PrOGram Festiwalu
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łukasz Ratajczak
urodził się w Bydgoszczy. Jest absolwentem stu-
diów i stopnia Wydziału Wokalno-aktorskiego aka-
demii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 
(2014) oraz studiów ii stopnia akademii Muzycznej 
im. F. nowowiejskiego w Bydgoszczy (2016) w klasie 
śpiewu prof. dra hab. J. Ratajczaka. Młody artysta 
dał się już poznać na scenach i estradach koncer-
towych w kraju i za granicą. Występował w niem-
czech, austrii i Kazachstanie. zadebiutował jeszcze 
na studiach rolą Boniego w Księżniczce czardasza 
E. Kalmana wystawianej w teatrze Muzycznym  
w Poznaniu w 2016 roku, a następnie w swojej dzia-
łalności artystycznej zrealizował scenicznie kolej-
ne role: hrabiego almaviva w Cyruliku Sewilskim 
G. Rossinego, leńskiego w Eugeniuszu Onieginie 
P. czajkowskiego, Guglielmo w Viva la Mamma  
G. Donizettiego, Franka we Flisie S. Moniuszki, żu-
pana w Hrabinie Marice E. Kalmana, alfreda w Ze-

mście nietoperza J. Straussa, ottokara w Baronie cygańskim J. Straussa, Johna Styksa 
w Orfeuszu w piekle J. offenbacha, Gustawa w Krainie uśmiechu F. lehara, Blinda  
w Zemście nietoperza J. Straussa.
oprócz ról scenicznych Łukasz Ratajczak ma na swoim koncie również cztery dzieła 
oratoryjne: Gaude Maria Virgo M. Kopczyńskiego, Requiem W.a. Mozarta, Msza C-dur 
Kv317 (Koronacyjna) W.a. Mozarta, Msza G-dur D.167 F. Schuberta oraz Te Deum  
M.a. charpentiera.
Łukasz Ratajczak brał udział w wielu kursach wokalnych m.in. w Mistrzowskim Kursie 
prof. a. żarneckiego w Łodzi (2013), w Mistrzowskim Kursie Wokalnym prof. W. zalew-
skiego w Rheinsbergu (2014), Kursie techniki i interpretacji Wokalnej prowadzonego 
przez prof. P. Kusiewicza w Kamieniu Pomorskim (2014), w Mistrzowskim Seminarium 
Wokalnym w Bydgoszczy (2014) oraz w Masterclass podczas internationale Somme-
rakademie unieversität Mozarteum Salzburg w Salzburgu (2015) prowadzonych przez 
prof. h. Łazarską.
Ważnymi osiągnięciami artysty są nagrody: „lider 2012” za Wydarzenie Kulturalne Roku 
w złocieńcu za spektakl Zemsta nietoperza wystawianym przez Filharmonię im. S. Mo-
niuszki w Koszalinie, nagroda Specjalna za wykonanie pieśni R. Straussa Zueignung na 
iii ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Mławie (2014), nagroda orkiestry na i turnieju 
tenorów organizowanym przez Polską Filharmonię Sinfonia Baltica w Słupsku (2016), 
nagroda główna na i turnieju tenorów „tenoriada” organizowanym przed Filharmonię 
Pomorską im. i. Paderewskiego w Bydgoszczy (2018) oraz 3 miejsce na Międzynarodo-
wym Konkursie operetkowym im. i. Borowickiej w Krakowie (2018).
Jako solista współpracuje z operą i Filharmonią Podlaską w Białymstoku, operą Kra-
kowską, teatrem Wielkim w Łodzi i teatrem Muzycznym w lublinie. Występował również 
na deskach opery Bałtyckiej w Gdańsku oraz teatru Muzycznego w Poznaniu. 
od 1 września 2016 roku jest nauczycielem śpiewu w Państwowej Szkole Muzycznej  
im. J. zarębskiego w inowrocławiu.
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Mirosław Gąsieniec
Pianista i kompozytor, ukończył studia pianistyczne 
z wyróżnieniem (1979) oraz studia kompozytorskie 
także z wyróżnieniem (1988) w akademii Muzycznej 
we Wrocławiu. W latach 1972-80 był jako kompozytor 
uczniem i prywatnym stypendystą W. lutosławskiego, 
a w latach 1979 i 1980 był, jako pianista, dwukrotnie 
stypendystą towarzystwa im. F. chopina w Warsza-
wie. laureat krajowych i zagranicznych konkursów 
kompozytorskich: ogólnopolski Konkurs Kompozytor-
ski „Forum Młodych`77” Kraków (1977), Międzynaro-
dowy Konkurs Kompozytorski „Jeunesses musicales” 
pod przewodnictwem henri Dutilleux Belgrad (1978), 
ogólnopolski Konkurs Kompozytorski przy festiwa-
lu „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” Stalowa Wola 
(1979) pod przewodnictwem K. Pendereckiego iii na-
groda za utwór Tryptyk dla 11 wykonawców, utwór wy-
dany drukiem przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne PWM Kraków 1984, Międzynarodowy 
Konkurs Kompozytorski w Bad orb w niemczech (1981). twórca muzyki fortepianowej m.in. 
Etiuda, Mazurek oraz wirtuozowskich opracowań utworów F. liszta, E. lieblinga, J. Straussa; 
muzyki kameralnej m.in. Metamorfozy, Tryptyk dla 11 wykonawców, Sinfonietta, Ostinato, 
Pieśni dziecięce, Capriccio, Dialogi; muzyki symfonicznej Toccata, muzyki filmowej oraz kilku 
dzieł oratoryjno-kantatowych: oratorium Helmuth James von Moltke (1992, cD 1993) inspi-
rowane historycznym spotkaniem t. Mazowieckiego i h. Kohla w Krzyżowej w 1989 roku, 
kantata w stylu barokowym Święta Jadwiga Śląska (1993) powstała na zakończenie obcho-
dów Roku Jadwiżańskiego, Kantata Śląska – Tu się urodziłem (1994) skomponowana na 
życzenie Dyrektora Filharmonii nowojorskiej Maestro K. Masura i przez niego prawykonana, 
kantata Najwyższy Dar Eucharystia skomponowana z okazji 46. Międzynarodowego Kon-
gresu Eucharystycznego we Wrocławiu, poemat Trostgedich skomponowany na zamówienie 
neue lausitzer Philharmonie w związku z obchodami 400-lecia urodzin niemieckiego poety 
barokowego M. opitza. W latach 1985-86 był współtwórcą i pianistą Wrocławskiego tria For-
tepianowego, które koncertowało w Polsce i za granicą we współpracy z Krajowym Biurem 
Koncertowym i Pagartem. W latach 90-tych utworzył razem z pianistką niemiecką l. Bertok 
duet fortepianowy, który występował w Polsce i niemczech. W latach 1991-94 był prezesem 
związku Kompozytorów Polskich oddział we Wrocławiu i powołał cykl koncertów pod hono-
rowym patronatem Prezydenta Wrocławia „Kompozytorskie Portrety” z udziałem wybitnych 
wykonawców, m.in. orkiestrą Kameralną amadeus pod dyrekcją a. Duczmal oraz Kwartetem 
Śląskim z Katowic. od 1991 roku pomysłodawca, współtwórca i dyrektor artystyczny Między-
narodowego Śląskiego Festiwalu Muzycznego „Porozumienie”, w którego rozwój osobiście 
zaangażowany jest światowej sławy dyrygent Maestro K. Masur. W ramach tego festiwalu 
wystąpiła m.in. Filharmonia lipska Gewandhaus (1996) oraz new york Philharmonic (2000), 
oba zespoły pod dyrekcją Maestro K. Masura. Mirosław Gąsieniec koncertuje jako pianista  
i kameralista w kraju i za granicą. W 2000 roku nagrał płytę solową cD, a w rok później płytę 
cD wspólnie z K.a. Kulką z sonatami l. van Beethovena i J. Brahmsa. W 1990 roku za swą 
działalność kompozytorską i pianistyczną został uhonorowany odznaką zasłużony Działacz 
Kultury przez Ministra Kultury i Sztuki, a na 25-lecie swojej pracy artystycznej w roku 2000 
odznaczony Srebrnym Krzyżem zasługi przez Prezydenta Polski. obecnie na stałe związany 
jest z Katedrą Kameralistyki akademii Muzycznej im. K. lipińskiego we Wrocławiu.



Roberto Skolmowski
Reżyser, scenarzysta, pedagog i aktor. zadebiuto-
wał w operze Bytomskiej w 1987 roku reżyserując 
Rigoletto G. verdiego i od tego czasu zasłynął orygi-
nalnymi realizacjami ponad 80 widowisk operowych. 
Wśród nich znalazły się liczne dzieła G. verdiego, 
m.in. Otello, Trubadur, Falstaff, Moc przeznaczenia, 
Nabucco, Traviata, Rigoletto, Requiem i trzy insceni-
zacje Widm S. Moniuszki, w tym słynna wersja przy-
gotowana dla Międzynarodowego Festiwalu Wratis-
lavia cantans. Wśród jego inscenizacji teatralnych  
z udziałem setek wykonawców znalazła się Carmina 
Burana c. orffa, która w 2009 roku zebrała cztery 
najważniejsze złote Maski (m.in. za scenariusz, re-
żyserię i inscenizację). Specjalizuje się w wielkich 

widowiskach – jest autorem największej w dziejach inscenizacji opery Straszny dwór 
S. Moniuszki wykonanej we wrocławskiej hali Stulecia i uznanej za „najwybitniejszą 
inscenizację Roku 2001”. trzy lata później stworzył dla opery we lwowie pierwszą  
w powojennych dziejach realizację tego dzieła wykonaną w języku polskim przez arty-
stów ukraińskich z okazji Roku Polskiego na ukrainie. Jego monumentalne superproduk-
cje przygotowane z wielkim rozmachem i z użyciem nowych technologii multimedialnych 
i telewizyjnych (m.in. Carmen, Trubadur) obejrzały dziesiątki tysięcy widzów. z dużym 
powodzeniem reżyseruje musicale, operetki i komedie muzyczne. Jest autorem kilkuna-
stu inscenizowanych koncertów i gali. zajmuje się również reżyserią świateł z użyciem 
najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. Jego spektakle gościły na festiwalach 
krajowych i zagranicznych. W latach 1993–1994 obejmował stanowisko kierownika arty-
stycznego opery Wrocławskiej. zainaugurował Scenę Kameralną opery Wrocławskiej 
w Szczawnie-zdroju, z której powstała następnie Śląska opera Kameralna. tu właśnie 
realizował program małych, kameralnych inscenizacji operowych (Włoszka w Algierze 
G. Rossiniego czy Kantata o kawie J.S. Bacha, która okazała się wielkim sukcesem). 
W 2002 roku powołał do życia letni Festiwal Muzyczny Musica sacra Musica profana 
w Długiej Goślinie. W ciągu 25 lat stworzył blisko 100 produkcji teatralnych, operowych, 
filmowych i telewizyjnych. za czasów jego dyrekcji (2007–2011) Wrocławski teatr la-
lek zrealizował 53 premiery i stał się atrakcyjnym miejscem na mapie kulturalnej mia-
sta, odwiedzanym przez ponad 100 tysięcy widzów rocznie. zapraszał do współpracy  

27 sierpnia 2020, czwartek, godz. 1500

Pijalnia – Sala Koncertowa

Czy Moniuszko grał w lotto?

Spotkanie z Roberto Skolmowskim
Jagoda Zimała  prowadzenie
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wybitnych artystów polskiej sceny. odmienił sposób postrzegania teatru lalek, jako skie-
rowanego wyłącznie do młodego widza (dowodem na to była m.in. realizacja Pastorałki  
l. Schillera, która zyskała wielkie uznanie krytyków i publiczności) . Realizował przed-
stawienia dla 2- i 3- latków (m.in. zachwycający spektakl Jaś i Małgosia J. Brzechwy). 
Jego „Bajkobus”, czyli objazdowa, nowocześnie wyposażona scena teatralna – umiesz-
czona na platformie samochodowej i będąca precyzyjną kopią neobarokowego gmachu 
teatru lalek we Wrocławiu, został uznany za najważniejsze teatralne Wydarzenie ar-
tystyczne Roku 2009 i ogłoszona przez Gazetę Wyborczą Fajerwerkiem Roku. Przed-
sięwzięcia artysty wykraczały poza tradycyjne ramy teatru lalkowego. Poszukiwał dla 
spektakli niekonwencjonalnych przestrzeni. znany jest z realizacji interdyscyplinarnych 
projektów kulturalnoedukacyjnych. zainicjował we Wrocławskim teatrze lalek profesjo-
nalną działalność wydawniczą – m.in. doprowadził do pierwszego w dziejach polskiego 
wydania arcydzieła Statek błaznów S. Branta. Jedną z jego inicjatyw było przywrócenie 
do życia ogrodu Staromiejskiego we Wrocławiu oraz powołanie jedynej w Polsce sta-
łej sceny na wodzie (i w wodzie) we wrocławskim aquaparku, gdzie zagrano ponad 70 
interaktywnych przedstawień cieszących się wielką popularnością (m.in. słynne Rekiny  
w basenie). za czasów jego dyrekcji Wrocławski teatr lalek zrealizował ponad 50 premier 
a frekwencja w 2010 roku przekroczyła 120 tysięcy widzów. Był wykładowcą akademii 
Muzycznej w Poznaniu, Państwowej Wyższej Szkoły teatralnej w Krakowie oraz prowa-
dził wykłady mistrzowskie na Wydziale Scenografii akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie. W 2011 roku otrzymał niezwykłą, bezprecedensową propozycję przekształcenia 
Filharmonii Podlaskiej w operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie centrum Sztuki  
w Białymstoku, tworząc tym samym od podstaw zupełnie nową instytucję i projektując jej 
wielopłaszczyznową działalność w całkowicie nowej formule. W końcowej fazie budowy 
doprowadził do wyposażenia instytucji w najnowocześniejsze urządzenia oświetlenio-
we i nagłośnieniowe, które nie zostały przewidziane w pierwotnym projekcie. Ponadto, 
według jego wskazań i pomysłów powstał projekt studia multimedialnego. Dzięki temu 
opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie centrum Sztuki w Białymstoku jest obecnie 
jedną z niewielu instytucji posiadającą możliwość realizowania własnych nagrań telewi-
zyjnych i filmowych, jak i realizacji nagrań i transmisji spektakli na żywo. Posiada także 
– jako jedyna instytucja w Polsce – system cooluX 2011, umożliwiający realizację 
dekoracji multimedialnych i wirtualnych. Wraz ze swoimi współpracownikami stworzył 
nowoczesny program działań edukacyjnych, wśród których projekt  artystyczno-eduka-
cyjny Korczak został objęty patronatem Dyrektor Generalnej unESco i uhonorowany 
tytułem Wydarzenia historycznego 2012. obecnie opera i Filharmonia Podlaska – Eu-
ropejskie centrum Sztuki w Białymstoku jest najnowocześniejszym i najprężniej działa-
jącym centrum kulturalnym na wschód od Berlina. na deskach tej właśnie sceny zrea-
lizował m.in. sześć spektakli (m.in. Traviata G. verdiego, Skrzypek na dachu J. Bocka, 
Brzydki Kaczorek M. urbanka, Jaś i Małgosia S. Kisielewskiego), w tym dwa spektaku-
larne widowiska na okoliczność Wielkiej inauguracji nowego gmachu instytucji w dniach 
28–29 września 2012 roku: operę Straszny dwór S. Moniuszki oraz musical Korczak ch. 
Williamsa – ten właśnie spektakl został uhonorowany teatralną nagrodą Muzyczną im. 
J. Kiepury i uznany za najważniejszą realizację 2012 roku. Dzięki podjętej przez niego 
strategii zarządzania, w ciągu pierwszego roku operę i Filharmonię Podlaską – Europej-
skie centrum Sztuki odwiedziła rekordowa liczba ponad dwustu tysięcy osób. 
laureat wielu prestiżowych nagród, m.in. Wrocławskiej nagrody teatralnej, wielu zło-
tych Masek i nagrody hebla. W 2013 roku Roberto Skolmowski otrzymał Medal Komisji 
Edukacji narodowej „za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania”. 
Jeden z najbardziej cenionych współcześnie menadżerów kultury.

fot. Kinga adach
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27 sierpnia 2020, czwartek, godz. 1700

Kościół Miłosierdzia Bożego
ul. Słoneczna

koncert chóralny

Cantores Minores wratislavienses 
Piotr Karpeta  dyrygent

Marta niedźwiecka  organy

Program

utwory religijne Stanisława Moniuszki:

 Ecce Lignum Crucis
 Kyrie z Mszy Piotrowińskiej
 Gloria z Mszy Piotrowińskiej
 Graduale z Mszy Piotrowińskiej
 Credo z Mszy Piotrowińskiej
 Intende voci
 Offertorium z Mszy Piotrowińskiej
 Sanctus z Mszy Piotrowińskiej
 Benedictus z Mszy Piotrowińskiej
 Ojcze nasz
 Agnus Dei z Mszy Piotrowińskiej
 Benedictus
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Cantores Minores wratislavienses
Wrocławski chór kameralny cantores Minores Wratislavienses został założony w 1966 
roku przez E. Kajdasza. Pod kierunkiem obecnego dyrygenta – Piotra Karpety (od 1991) 
chór został zmniejszony do 17 śpiewaków, by móc, zgodnie z aktualnymi tendencjami 
wykonawczymi, prezentować muzykę dawnych epok. artyści zespołu występują także 
w mniejszych składach, od 4 do 12 osób, współpracują z innymi zespołami w Polsce i za 
granicą, a także występują jako soliści. Repertuar zespołu, liczący ponad 1000 pozycji, 
obejmuje całą muzykę Europy od średniowiecza po muzykę współczesną.
zespół dał już ponad 2500 koncertów, dokonał ponad 100 nagrań radiowych, telewi-
zyjnych i płytowych (ponad 40 płyt), występował na licznych festiwalach (m.in. 36 razy 
na festiwalu Wratislavia cantans). Podczas swych podróży zagranicznych odwiedził 
większość krajów europejskich, a także izrael, turcję, Gruzję, armenię, azerbejdżan  
i Meksyk. nagrana w 2007 roku płyta z cyklu Musica claromontana vol. 21 z utworami 
J. Elsnera otrzymała nominację do nagrody Fryderyk. W ostatnich latach zespół wystą-
pił m.in. na festiwalach Warszawska Jesień, Gaude Mater (po raz 8.), Musica Polonica 
nova, legnica cantat, World Music Days, Wratislavia cantans (inauguracja 2015) i na-
grał 5 kolejnych płyt (m.in. utwory chóralne R. augustyna). W latach 2014–2016 zespół 
realizował projekt Rudolphina (prezentacja Xvii-wiecznych zbiorów muzycznych księcia 
legnicko-brzeskiego J. Rudolfa).
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Piotr Karpeta
ukończył akademię Muzyczną w Katowicach, 
gdzie pracował później jako asystent. Przez 10 
lat był chórmistrzem w Filharmonii opolskiej, 
przygotowując kilkadziesiąt programów koncer-
towych oraz nagrań. od 1991 roku jest dyrekto-
rem Wrocławskich Kameralistów, prowadzi chór 
cantores Minores Wratislavienses. Jest współ-
założycielem i solistą zespołu ars cantus oraz 
chóru Męskiego cerkwi Prawosławnej św. św. 
cyryla i Metodego we Wrocławiu oKtoich. 
Występował jako dyrygent i śpiewak w ponad 
20 krajach, brał udział w wielu programach za-
rejestrowanych przez Polskie Radio i telewizję 
Polską oraz w kilkudziesięciu nagraniach pły-
towych. odznaczony m.in. medalem zasłużony 
Kulturze Gloria artis oraz zasłużony dla Wroc-
ławia.

Marta niedźwiecka
absolwentka klasy klawesynu M. czar-
ny-Kaczmarskiej i a. Rupocińskiej w 
akademii Muzycznej im. K. lipińskiego 
we Wrocławiu, a także hochschule für 
Musik und theater „Felix Mendelssohn 
Bartholdy” w lipsku w klasie n. Parleʼa. 
Brała udział w wielu kursach mistrzow-
skich. Prowadzi szeroką działalność 
koncertową i dydaktyczną. Wykłada 
na wrocławskiej akademii Muzycznej, 
a także w lidzbarku Warmińskim, podczas Energa varmia Musica. Jako kameralistka 
współpracuje z wieloma zespołami, między innymi Wrocławską orkiestrą Barokową, ars 
cantus, cantores Minores Wratislavienses, Wrocław Baroque Ensemble. Występowa-
ła na takich festiwalach, jak Wratislavia cantans, Forum Musicum, Bach-Fest leipzig, 
Międzynarodowy Festiwal Bachowski w Świdnicy, usedomer Musikfestival. Brała udział 
w nagraniu płyt z muzyką dawną z takimi zespołami, jak Wrocław Baroque Ensemble 
pod dyrekcją a. Kosendiaka, ars cantus czy cantores Minores Wratislavienses. Stypen-
dystka DaaD (2008), laureatka Wrocławskiej nagrody Muzycznej (2007) oraz programu 
stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego „Młoda Polska” (2010). Kie-
rownik artystyczny projektu zapomniane Miasto 2016 realizowanego przez narodowe 
Forum Muzyki im. W. lutosławskiego we Wrocławiu w ramach programu Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016.
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27 sierpnia 2020, czwartek, godz. 1930

Teatr Zdrojowy

spektakl inauguracyjny

„Halka” na estradzie i na ekranie

Projekcja filmu niemego z 1929 roku  
w reżyserii Konstantego Meglickiego  

z muzyką na żywo

Marcelina Beucher  halka
Dominik Sutowicz  Jontek

Marcin Bronikowski  Janusz

Adam Banaszak  dyrygent
orkiestra opery Śląskiej w Bytomiu

i skrzypce Agata Maśnica koncertmistrz,  
 Dobrochna Bagniewska koncertmistrz,  
 Anna Śliwczyńska, Agnieszka Machała,  
 Aleksandra Buczek, Joanna Rybak,  
 lilianna Janusz, Adrian lalik
ii skrzypce Aleksandra Kasperek, iwona Mocała,  
 Roksana Myślińska, Grażyna Kwiatkowska
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altówki Barbara Księżyk koncertmistrz,  
 łukasz unger, Barbara Kostka,  
 weronika Milik, Magdalena Gonos,  
 Krzysztof Gwóźdź
wiolonczele Adam Markwica koncertmistrz,  
 nikol latocha koncertmistrz,  
 Barbara Kaczmarek, Mateusz Mańka,  
 Agnieszka Bator-Skowrońska
kontrabasy Szymon Ręczmin, Jan Meinusch,  
 Marcel niedźwiecki
harfa Marta Gargas-Borowy
flety MałgorzataBugiel i głos, Tacjana Czech i głos,  
 Marta Gaweł-nowak,  
 Dominika łysik współpraca
oboje Gabriel Koszela i głos, Klaudiusz Sowa I głos, 
 Sebastian wizner i głos
klarnety Marian Bugdoł i głos, Dariusz Jursza i głos,  
 Katarzyna oźlańska
fagoty Cezary Kowalski i głos, Julia ilczuk,  
 Kasper lechowski, Karol Goryl
waltornie igor Czaban i głos, Jadwiga Surtel i głos,  
 Alina Pietrzak, Jarosław nowak,  
 Małgorzata Tracz, Kamil wieczorek
trąbki Jacek Król i głos, łukasz Mruczek,  
 Kornel wieczorek, Mateusz Kisielnicki
puzony Roman Chrząścik i głos, Dawid Guzy i głos,  
 Robert waloszczyk, Piotr Sotniczuk
tuba Karol Mueller współpraca
perkusja Aleksander Kulawik i głos, Tomasz Kubista,  
 Krzysztof więcaszek, Mateusz Misiak,  
 Aleksander Juraszczyk
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   Pierwsza ekranizacja halki pochodzi z 1913 roku, jeszcze z epoki kina niemego.  
W 1937 roku powstała wersja dźwiękowa w doborowej obsadzie wokalnej: partie hal-
ki zaśpiewała wybitna śpiewaczka Ewa Bandrowska-turska. najciekawsza jest jednak 
ekranizacja Konstantego Meglickiego z 1929 roku.
Film został wyprodukowany z dużym rozmachem. Wiele scen nakręcono w autentycz-
nych, malowniczych plenerach tatrzańskich, a trzeba pamiętać, że w tamtych czasach 

Spektakl współorganizowany przez 
impresariat  brennecke-art

fortepian larisa Czaban
inspektor orkiestry nikol latocha
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wdrapanie się na górskie szczyty z ciężkim sprzętem filmowym było niemałym wyczy-
nem. Do realizacji zdjęć zaproszono specjalnie znanego austriackiego operatora hansa 
androschina.
W obsadzie filmu znaleźli się młodzi aktorzy uczęszczający do szkoły filmowej prowa-
dzonej przez reżysera filmu Konstantego Meglickiego. Rolę halki zagrała zorika Szy-
mańska, prywatnie żona Meglickiego. Jontka zagrał Włodzimierz czerski, a rolę Ja-
nusza powierzono harremu cortowi. niestety po nadejściu epoki kina dźwiękowego 
żadne z nich nie odnalazło się w nowej sytuacji i nie kontynuowało kariery filmowej.  
W epizodycznej roli dziadka halki wystąpił sam Konstanty Meglicki. Wśród statystów 
pojawił się już sędziwy, najsłynniejszy dudziarz Podhala z początku XX wieku, Stanisław 
Budz-lepsiok.
Koniec lat dwudziestych XX wieku to wyjątkowy czas przełomu pomiędzy kinem niemym 
a dźwiękowym. halka w pierwotnym zamyśle powstała jako film niemy, tymczasem dwa 
lata po premierze zapadła decyzja o jej udźwiękowieniu. Dziś mogłoby się wydawać, że 
polegało to na zdubbingowaniu, chodziło jednak o inne rozwiązanie. Dialogi i narracja 
wciąż przedstawione były w postaci plansz z napisami, stworzono natomiast ilustrację 
muzyczną, dopasowaną do poszczególnych scen filmu. co ciekawe, wykorzystano nie 
tylko melodie pochodzące z opery Stanisława Moniuszki. W nowej ilustracji pojawiły się 
również fragmenty kompozycji Fryderyka chopina, Wojciecha osmańskiego, Edwarda 
Griega, Richarda Eilenberga czy polskich melodii ludowych. oczywiście w kulminacyj-
nych momentach odtwarzano najważniejsze arie i chóry z opery. zostały one użyte nie 
jako arie śpiewane przez bohaterów, lecz jako elementy ilustracji muzycznej podkreśla-
jące nastrój odpowiednich scen.
Do wykonania arii zaproszono znaną wówczas, choć dziś już zapomnianą, sopranistkę 
zuzannę Karin oraz tenora Władysława Kiepurę, który dla odróżnienia od swego brata, 
znakomitego śpiewaka Jana Kiepury, używał pseudonimu Władysław ladis. Partie zbio-
rowe wykonał chór opery Warszawskiej.
interesujące jest, że Władysław ladis współpracę z filmem podjął tylko trzykrotnie i za 
każdym razem wiązała się ona właśnie z naszą najważniejszą operą narodową. na po-
czątku lat trzydziestych wystąpił w krótkometrażowym filmie; zaśpiewał w nim kilka arii 
operowych, między innymi arię Jontka, którą wykonał ubrany w tradycyjny strój góralski. 
W 1932 roku wziął udział w udźwiękowieniu opisywanego tu filmu, a w 1937 roku była 
to już duża rola filmowa: zagrał (i zaśpiewał!) rolę Jontka w ekranizacji halki w reżyserii 
Juliusza Gardana w 1937 roku.
halka Konstantego Meglickiego to dziś nie tylko zabytek filmowy ― to przede wszystkim 
ciekawy przykład przemian, jakie nastąpiły wraz z przejściem z kina niemego na dźwię-
kowe oraz podejścia do filmów w tym przełomowym okresie.

Michał Pieńkowski

żródło: www.historiaposzukaj.pl
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Marcelina Beucher
urodzona we Wrocławiu, rozpoczęła edukację 
muzyczną jako wiolonczelistka oraz studia wo-
kalne na akademii Muzycznej im. K. lipińskiego 
w klasie prof. M. czechowskiej-Królickej, którą 
ukończyła z wyróżnieniem. Po ukończeniu stu-
diów, spędziła rok w Rydze w klasie prof. l. Gre-
idane. W 2018 roku obroniła tytuł doktora sztuki. 
Brała udział w kursach mistrzowskich prowa-
dzonych m.in. przez: t. żylis-Gara, E. de Brios,  
h. Łazarską i pracowała z korepetytorami mu-
zycznymi jak: a. Sims, E. Kohn i R. hetherington. 
W grudniu 2013 roku zadebiutowała partią vio-
letty valery w operze La Traviata G. verdiego  
w operze Bałtyckiej w Gdańsku pod dyrekcją  
a. yurkevycha. W 2014 roku za tę rolę otrzymała 
nagrodę im. J. Kiepury w kategorii Debiut Roku. 
otrzymała Specjalną nagrodę na Międzynaro-
dowym Konkursie Wokalnym Beatrice w Wilnie 
(2011), nagrodę oratoryjną na Musica Sacra 
Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Rzymie (2012), i nagrodę w konkursie i love 
Mozart w teatrze Muzycznym w Poznaniu (2013), i nagrodę w iv Międzynarodowym 
Konkursie im. J. vītols (Łotwa, 2015) oraz nagrodę honorową podczas Marcella Semb-
rich-Kochanska international voice competition (nowy Jork, 2015). 
W latach 2015–2017 zyskała dobrą reputację w polskich teatrach operowych w Gdań-
sku, Krakowie, Szczecinie, teatrze Wielkim operze narodowej w Warszawie, w War-
szawskiej operze Kameralnej i w operze Podlaskiej w Białymstoku. 
Repertuar Marceliny Beucher obejmuje natępujące role: Elletra (Idomeneo, W.a. Mo-
zart), Pamina i Pierwsza Dama (Zaczarowany Flet, W.a. Mozart), armida (Armida,  
J.B. lully), Donna anna (Don Giovanni, W.a. Mozart), olimpia, antonia, Giulietta i Stella 
(Opowieści Hoffmanna, J. offenbach), Micaëla (Carmen, G. Bizet), Mimi (Cyganeria,  
G. Puccini), violetta valéry (La Traviata, G. verdi), liu (Turandot, G. Puccini), Roxana 
(Król Roger, K. Szymanowski) oraz thaïs (Thaïs, J. Massenet). 
Jej występy zaprowadziły ją do sal koncertowych w Polsce, Rosji, holandii, uSa, niem-
czech, Rumunii, indonezji oraz na Łotwie, litwie, we Włoszech i we Francji. 
Współpracowała z tak znakomitymi reżyserami jak: M. znaniecki, K. Sofulak, l. adamik 
i B. Kosky/S. andrade oraz dyrygentami, między innymi: a. yurkevych, J. M. Florencio, 
t. Kozłowski i B. Bayl.

Dominik Sutowicz
W 2008 roku ukończył akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, w klasie 
śpiewu solowego u prof. a. niemierowicza. Jeszcze w tym samym roku został zaanga-
żowany jako solista w teatrze Wielkim w Łodzi, gdzie debiutował partią Freda Eynsford-
-hilla w musicalu My Fair Lady F. loewego.



20

Marcin Bronikowski
ukończył liceum Muzyczne im. K Szymanowskiego w Warszawie (klasa trąbki), tam-
że rozpoczął prywatną naukę śpiewu u wybitnej śpiewaczki, J. Dzikówny (1925–2017).  
W 1992 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem oraz tytuł Magistra Sztuki w Konserwa-
torium w Sofii, w klasie śpiewu operowego prof. R. Ruskova (1934–2015). następnie 
doskonalił się w accademia Rossiniana w Pésaro pod kierunkiem a. zeddy oraz w me-
diolańskiej la Scali u c. Bergonziego.
Marcin Bronikowski debiutował w wieku 24 lat na scenie opery narodowej w Sofii jako 
Figaro w Cyruliku sewilskim G. Rossiniego.
Śpiewał na głównych scenach operowych na świecie, m.in. w niemczech, izraelu, Ro-
sji, hiszpanii, argentynie, chinach, Szkocjii, irlandii, we Włoszech oraz na festiwalach  

Jego repertuar obejmuje partie m.in.: Maxa 
(Wolny Strzelec, c.M. von Weber), Don Jose 
(Carmen, G. Bizet), cavaradossiego (Tosca, 
G. Puccini), Pinkertona (Madama Butterfly, 
G. Puccini), Manrica (Il trovatore, G. verdi), 
Steuermana (Latający Holender, R. Wag-
ner), Stefana (Straszny Dwór, S. Moniuszko), 
Gastona (Traviata, G. verdi), G. Barinkayʼa 
(Baron Cygański, J. Strauss). Poza muzyką 
operową wykonuje również dzieła oratoryjne 
takie jak Msza Koronacyjna W.a. Mozarta 
czy Requiem G. verdiego.
na swoim koncie ma nagranie płyty z Mszą 
Koronacyjną C-dur W.a. Mozarta pod dy-
rekcją h. Wierzchonia i sukcesy w postaci 
pierwszego wyróżnienia na i Festiwalu Wło-
skiej Muzyki operowej Belcanto Per Sempre.

Dominik Sutowicz pracował z takimi reżyserami jak: W. zawodziński, M. treliński,  
K. Janda, J. niesobska, W. Walasik, J. Gąsiorowski, l. adamik, h. adler, M. znaniecki 
oraz dyrygentami: t. Kozłowski, Ł. Borowicz, t. Wojciechowski, J.M. Florencio, t. Wien-
cek, D. Różankiewicz, P. Wujtewicz, M. Kocimski, B. akiki, S. chrzanowski, t. tokar-
czyk, K. Dębski.
uczestniczył w kursach wokalnych prowadzonych przez m.in.: h. Łazarską, K. Kałudo-
wa, P. Kusiewicza.
Współpracuje z operą Krakowską, gdzie śpiewał partię Manrico w Trubadurze G. ver-
diego i teatrem Wielkim operą narodową w Warszawie, gdzie w sezonie 2015–2016 
kreował partię Stefana w Strasznym Dworze S. Moniuszki w reżyserii D. Puntney przy 
kierownictwie muzycznym a. yurkevycha.
od września 2016 roku Dominik Sutowicz współpracuje z tiroler landestheater inns-
bruck, gdzie w 2016 roku śpiewał partię Księcia w Rusałce a. Dvoraka, a w 2017 roku 
partie hoffmanna z Opowieści Hoffmanna J. offenbacha.



21

w Bregenz, Macau, San Sebastian, Martina 
Franca, Schlezwig-holstein, Warnie, Plovdiv, 
Masadzie w izraelu, tallinnie, Manaus w Brazylii 
i in.
W 2000 roku Marcin Bronikowski jako pierwszy 
polski baryton debiutował na scenie Królewskiej 
opery covEnt GaRDEn w londynie partią 
Dandiniego w Kopciuszku G. Rossiniego.
W 2004 roku wystąpił po raz pierwszy na scenie 
teatro alla Scala w Mediolanie jako Escamillo  
w Carmen G. Bizeta.
W Polsce występował m.in. na scenie opery 
narodowej – teatru Wielkiego w Warszawie, 
opery w Krakowie, opery nova w Bydgoszczy, 
opery w Szczecinie, teatru Wielkiego im. Stani-
sława Moniuszki w Poznaniu, opery Bałtyckiej 
w Gdańsku a także w Filharmonii narodowej  
w Warszawie, Filharmonii Poznańskiej, Filhar-
monii Białostockiej, narodowym Forum Muzyki 
we Wrocławiu, noSPR w Katowicach oraz na 
Festiwalu Wratislavia cantans, Festiwalu cho-
pin i jego Europa, Festiwalu w Łańcucie oraz  
w Studio Polskiego Radia im. Witolda lutosławskiego w Warszawie.
Marcin Bronikowski ma również w swoim repertuarze pieśni i bierze udział w koncer-
tach oratoryjnych. Współpracował na estradzie z tak znanymi orkiestrami symfoniczny-
mi, jak: orkiestra Filharmonii holenderskiej, izraelska orkiestra Symfoniczna, orkiestra 
Filharmonii w Jerozolimie, orkiestra Radia i tv hiszpańskiej (RtvE), Symphony of the 
americas z Florydy, orkiestra Radia Bawarskiego w Monachium, MDR z lipska, WDR 
z Kolonii, nDR z hanoweru, Wiener Symphoniker, orkiestra Filharmonii narodowej  
w Warszawie, Polska orkiestra Radiowa, noSPR, orkiestra opery Fińskiej, fińska ta-
piola Sinfonietta, chór Poznańskie Słowiki i inne.
Marcin Bronikowski jest jedynym polskim śpiewakiem operowym, którego J. carreras 
zaprosił do udziału w swoim koncercie charytatywnym z okazji 50-lecia unicEFu.  
Koncert ten odbył się w warszawskim teatrze Stanisławowskim w Boże narodzenie 
1996 roku.
Jest laureatem honorowego Srebrnego asa 1996 za osiągnięcia artystyczne oraz ho-
norowej Perły 2010 miesięcznika Polish Market, wręczonej mu przez Przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego, byłego Premiera Rzeczpospolitej Polskiej prof. J. Buzka za 
„propagowanie polskiej muzyki na największych scenach operowych świata”.
Marcin Bronikowski ma w swoim dorobku nagrania archiwalne dla Radia Bułgarskiego, 
ii Programu Polskiego Radia, Radia Bawarskiego w Monachium, Radia hiszpańskiego, 
narodowego Radia Fińskiego, a także udział w wielu krajowych i zagranicznych progra-
mach telewizyjnych (m.in. w Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, hiszpanii, izraelu, 
Korei, chinach, norwegii i RPa).
Biegle włada sześcioma językami: angielskim, bułgarskim, włoskim, francuskim,  
hiszpańskim i rosyjskim.
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orkiestra opery Śląskiej w Bytomiu
orkiestra opery Śląskiej powstała wraz inauguracją działalności opery Śląskiej w By-
tomiu – 14 czerwca 1945 roku i jest nieodłącznym elementem jej historii. od ponad 75 
lat, wraz z pozostałymi zespołami artystycznymi, współtworzy przedstawienia operowe, 
operetkowe, musicalowe, baletowe oraz koncerty. Występuje równiej jako samodzielny 
zespół – podczas koncertów symfonicznych oraz kameralnych. zapewnia oprawę mu-
zyczną Międzynarodowych Konkursów Wokalistyki operowej im. a. Didura, towarzy-
sząc uczestnikom podczas występów.
Muzycy orkiestry uczestniczyli w nagraniach płyt studyjnych oraz koncertowych, takich 
jak: Nabucco (która zdobyła status platynowej płyty), Carmina Burana, Hity Operowo-
-Operetkowe (status złotej płyty) oraz Dżem w Operze. orkiestra koncertowała podczas 
licznych tournée i festiwali w Polsce i na całym świecie m.in. w krajach Europy zachod-
niej, Stanach zjednoczonych i Kanadzie.
na przestrzeni lat orkiestrę opery Śląskiej prowadzili wybitni dyrygenci, wśród których 
byli m.in. W. ormicki, n. Siess, t. Serafin, K. Stryja, J. Salwarowski, t. Strugała, t. Ko-
złowski, a. Knap, S. Ellery, W. Kunc. obecnie kierownikiem muzycznym jest maestro 
F.ch. colombier. zespół orkiestry tworzą profesjonalni muzycy, dbający o najwyższy 
poziom artystyczny i techniczny przekazu sztuki operowej, podczas każdego występu.
artyści orkiestry, poza działalnością muzyczną, prowadzą także zajęcia edukacyjne 
Spotkanie z orkiestrą, podczas których dzieci i młodzież poznają tajniki ich pracy. Stwo-
rzyli też cykl lekcji orkiestrowych online w ramach projektu Tajemnice opery.
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Adam Banaszak
adam Banaszak należy do 
grona najaktywniejszych pol-
skich dyrygentów młodego po-
kolenia. ukończył poznańską 
akademię Muzyczną w klasie 
dyrygentury symfoniczno-ope-
rowej prof. M. Sompolińskiego, 
a także brał udział w kursach 
mistrzowskich prowadzonych 
m.in. przez B. haitinka (Festi-
wal w lucernie). uzyskał tytuł 
doktora sztuki w dyscyplinie 
dyrygentura.

od 2019 roku pracuje jako wykładowca na Wydziale Wokalnym akademii Muzycz-
nej we Wrocławiu.
Dyrygował takimi spektaklami jak m.in.: Eugeniusz Oniegin P. czajkowskiego, Ry-
cerskość wieśniacza P. Mascagniego, Pajace R. leoncavalla, Halka S.Moniuszki, 
Madame Butterfly G. Pucciniego, Czarodziejski flet W.a. Mozarta, Zemsta nietope-
rza J. Straussa, Skrzypek na dachu J. Bocka, Księżniczka czardasza E. Kalmana, 
Orfeusz w piekle J. offenbacha. W operze Wrocławskiej dyrygował spektaklami 
premierowymi Fausta ch. Gounoda, Traviaty G. verdiego, Dziadka do orzechów 
P. czajkowskiego, Krakowiaków i górali J. Stefaniego, Yemai – Królowej Mórz  
z. Krauzego, Najdzielniejszego z rycerzy K. Pendereckiego oraz Pchły Szachraj-
ki M. Małeckiego. Prowadził przedstawienia w operze i Filharmonii Podlaskiej  
w Białymstoku, teatrze Muzycznym w Poznaniu, w bieżącym sezonie zadebiutuje 
w operze Krakowskiej oraz operze Śląskiej w Bytomiu. W 2015 roku sprawował 
kierownictwo muzyczne nad entuzjastycznie przyjętym przez krytykę, światowym 
prawykonaniem opery P. Mykietyna Czarodziejska góra.
Dyrygent prowadził koncerty w filharmoniach w Bydgoszczy, częstochowie, Jeleniej 
Górze, Kaliszu, Koszalinie, Łodzi, opolu, Płocku, Poznaniu, toruniu, Szczecinie, 
Wałbrzychu, zamościu oraz z orkiestrą Sinfonia iuventus. nagrywał i koncerto-
wał także z orkiestrą akademii Beethovenowskiej oraz Polską orkiestrą Radiową.  
W ramach swojej praktyki dyrygenckiej przygotowywał orkiestry do koncertów 
takich artystów jak: a. Bocelli, J. carreras, M. caballé, P. Domingo. Spektakle  
i koncerty adama Banaszaka wielokrotnie transmitowało i retransmitowało radio  
i telewizja (m.in. Drugi Program Polskiego Radia, Radio Poznań, Rundfunk Berlin-
-Brandenburg, Drugi Program telewizji Polskiej, tvP Kultura).
Występował na festiwalach: Warszawska Jesień oraz Sacrum Profanum w Krako-
wie. W sezonie 2019–2020 adam Banaszak został kierownikiem muzycznym opery 
Wrocławskiej.
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Balkon Teatru Zdrojowego

HeJnaŁ FestiWaLOWY

28 sierpnia 2020, piątek, godz. 1205

Pijalnia – Sala Koncertowa

Moniuszko, jakiego nie znacie

Spotkanie z Katarzyną Kaczorowską
redaktorką niezwykłej książki zatytułowanej

Moniuszko, jakiego nie znacie. 57. 
Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski 

w Kudowie-Zdroju w 200. rocznicę 
urodzin Kompozytora

wanda Ziembicka  prowadzenie
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Katarzyna Kaczorowska
Dziennikarka, pisarka, publicystka, współ-
pracuje m.in. z Polityką, autorka książek 
80 milionów. Historia prawdziwa, Archi-
wum Kajetana, czyli 80 milionów w doku-
mentach oraz Aktorzyca – biografii Emilii 
Krakowskiej, słynnej Jagny w ekranizacji 
Chłopów W. Reymonta.

wanda Ziembicka
aktorka, dziennikarka radiowa i telewizyjna, 
wykładowca akademicki, społecznik. 
W 1975 roku ukończyła Państwową Wyż-
szą Szkołę teatralną im. ludwika Solskiego. 
W 1995 roku ukończyła łódzką Filmówkę, po-
dyplomowo studiowała zarządzanie i marke-
ting na akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 
Swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje 
młodszym adeptom zawodu dziennikarza. 
Była wykładowcą w Dolnośląskiej Wyższej 
Szkole Służb Publicznych „asesor”, na uni-
wersytecie Wrocławskim i w Dolnośląskiej 
Szkole zarzadzania „Edukacja”. 
Była radną Rady Miejskiej Wrocławia v i vi 
kadencji, zasiada w też w Radzie osiedla Plac 
Grunwaldzki. W latach 2009–2014 była człon-
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kiem Komisji Współpracy z zagranicą i Promocji oraz Komisji Kultury i nauki. z jej inicja-
tywy we Wrocławiu pojawiły się: skwer imienia zbigniewa cybulskiego, ulica aleksandra 
hr. Fredry, plac św. Jana chrzciciela, a w ogrodzie botanicznym obelisk Johannesa Brah-
msa. o ważnych dla miasta postaciach przypomniała, doprowadzając do wmurowania 
na elewacji dawnej Wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych tablic upamiętniających 
reżyserów Wojciecha Jerzego hasa, Stanisława lenartowaicza oraz aktora zbigniewa 
cybulskiego. 
od 25 lat organizuje Wigilie dla ubogich, które odbywają się we wrocławskich restau-
racjach, a także benefisy dla seniorów, pomaga w świetlicy środowiskowej ziemba przy 
kościele ojców Salezjanów. 
Była też członkiem komitetu założycielskiego wrocławskiego oddziału Fundacji „Mam 
marzenie”. za swoje społęczne zaangażowanie została wyróżniona nagrodą optimus 
hominum. W 2006 roku Stowarzyszenie Kobiet aktywnych i twórczych przyznało jej 
tytuł „Wolontariusz – Kobieta Europy”.
W 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył ją złotym Krzyżem zasłu-
gi za pracę na rzecz społeczności lokalnej.
Przez wiele lat pełniła funkcję rzecznika Festiwalu Moniuszkowskiego i od trzech jest 
redaktorem naczelnym Gazety Festiwalowej.
autorka wielu programów radiowych i telewizyjnych. Pracując w Lecie z Radiem i w 4 
Porach Roku przyjeżdżała na Festiwal Moniuszkowski z tą redakcją.
za reportaż Moniuszko po kubańsku i Przepytywankę z clarą Moniuszko otrzymała na-
grody tvP.
Prowadziła i w tym roku także prowadzi spotkania z uczestnikami festiwalu.
W roku 2003 złożyła władzom Kudowy propozycję postawienia ławeczki Brunona Schul-
za oraz od trzech lat walczy o uczestnictwo Kudowy-zdroju w Międzynarodowym Festi-
walu im. Bruno Schulza, który odbywa się we Wrocławiu.
Wanda ziembicka jest pomysłodawczynią Wrocławskiej Księgi Pamięci poświęconej ar-
tystom i ludziom sztuki. nagradzani są oni Medalami „zasłużony dla Wrocławia – Merito 
di Wratislavia” i DiaMEntaMi WRocŁaWia.
obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej oddziału zaSP Wrocław.
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Pijalnia – Sala Koncertowa

Moniuszko, jakiego nie znacie

Spotkanie  
z Adamem Czopkiem i Juliuszem Multarzyńskim

autorami książki  
Maria Fołtyn. Życie z Moniuszką

wanda Ziembicka  prowadzenie

Adam Czopek
Dziennikarz, publicysta muzyczny, kolekcjo-
ner. od ponad 25 lat jest obserwatorem życia 
muzycznego w Polsce i za granicą. Publikuje 
recenzje dotyczące głównie muzyki operowej 
w prasie ogólnopolskiej i periodykach muzycz-
nych. Jest autorem wielu opracowań mono-
graficznych zamieszczonych w programach i 
folderach teatrów operowych Poznania, Łodzi, 
Bytomia, Wrocławia, Krakowa. Ma w dorobku 
publicystycznym wydaną w 2008 roku książkę 
Polacy na wielkich operowych scenach świata 
oraz wydaną rok później biografię Krystyna Ja-
mroz, wielka dama polskiej opery. W 2013 roku 
ukazała się kolejna książka Polacy w świecie 
wielkiej opery, a w 2014 roku Krystyna Jamroz 
– życie dla sceny oraz Świętokrzyskie tenory, 
soprany i basy. ostatnią wydaną książką jest Saga rodu Reszków. Jego zainteresowa-
nia operowe w większości skupiają się na twórczości G. verdiego, R. Wagnera, W.a. 
Mozarta. z równym zainteresowaniem śledzi twórczość kompozytorów polskich. Szcze-
gólnie bliska jego zainteresowaniom pozostaje historia opery i jej wykonawców. Przez 
kilka lat prowadził w miesięczniku „Muzyka21” stały cykl Legendy polskiej wokalistyki. 
W tym samym miesięczniku prezentował opracowania monograficzne wszystkich oper 
G. verdiego, R. Wagnera oraz Belliniego. Jest regularnie zapraszany, jako recenzent, 
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Juliusz Multarzyński
artysta fotografik, inżynier, menadżer kultury, wy-
dawca. Specjalizuje się w fotografowaniu wydarzeń 
związanych z muzyką poważną, operą i baletem. 
od blisko czterdziestu lat współpracuje z teatrem 
Wielkim – operą narodową i pozostałymi teatrami 
muzycznymi w Polsce, festiwalami muzycznymi m.in. 
w antoninie, Busku-zdrój, Dusznikach-zdrój, Kryni-
cy-zdrój, Kudowie-zdrój, Sanoku. Ma w dorobku 
wiele wystaw indywidualnych m.in. w Japonii, luk-
semburgu, niemczech, norwegii, Rosji, Szwajcarii, 
tajwanie, Włoszech, ukrainie i Stanach zjednoczo-
nych oraz najważniejszych ośrodkach muzycznych 
w Polsce. autor albumów i książek – Balet w Polsce 
(współautor J.S. Witkiewicz; Warszawa 1998), Mój 
Verdi (Warszawa 2001), Dyrygenci – alfabet ekspre-
sji (Katowice 2007), Pianiści – studium rubato (Kraków 2010), Międzynarodowy Festiwal 
Muzyczny im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju (1995–2014) (współautor a. czopek; 
Busko-zdrój 2014), Marcella Sembrich-Kochańska. Artystka świata (współautor M. Ko-
morowska; Warszawa 2016). od ponad dekady prowadzi portal o muzyce poważnej 
Maestro (www.maestro.net.pl). należy do Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowa-
rzyszenie twórców (FRP) (członek Kapituły), związku Polskich artystów Fotografików 
(zPaF), związku autorów i Kompozytorów Scenicznych (zaiKS) oraz Międzynarodowej 
Federacji Sztuki Fotograficznej (FiaP). Jest odznaczony m.in. Medalem Wacława niżyń-
skiego, Brązowym Medalem zasługi RP, Medalem „za zasługi dla Fotografii Polskiej” 
nadany w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (1918–2018) oraz 
Srebrnym Medalem „zasłużony Gloria artis”.

na premiery w polskich teatrach operowych. Wielo-
krotnie miał okazję uczestniczenia w wydarzeniach 
Festiwalu Wagnerowskiego w Bayreuth oraz Salz-
burger Festspiele. Bywa również gościem teatrów 
operowych Wiednia, Berlina, Pragi, Budapesztu, 
Paryża i Monachium. Swoje muzyczno-operowe 
zainteresowania realizuje także w kolekcjonerskiej 
pasji, której się poświęca od ponad ćwierćwiecza.

fot. B. Multarzynski
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Teatr Zdrojowy

koncert kameralny
Moniuszko i jego czasy

Marie Kobayashi (Japonia, Francja)  mezzosopran

uczestnicy Kursu Mistrzowskiego:
Tamami yunoki, Miya Taniguchi,  

Toshiko Takahashi, Al Adachi  soprany
Akie Kakehi, Barbara Gries,  

Machiko Shiono  mezzosoprany
eric laporte  kontratenor

Vérène Rimlinger (Francja)  fortepian

Program

Antonin Dvorak (1841–1904)
 Ciganske Melodie op.55, Ma pisen zas mi laskou zni, 
 Kterak trojhranec muj, A les je tichy kolem kol, 
 Kdyz mne stara matka zpivat ucivala, Struna naladena, 
 Siroke Rukavy a siroke gate, Detje klec jestrabu

Kosaku yamada (1886–1942) 
 Konomichi (Siedem dróg), Rokkyu (Sześciu jeźdźców), 
 Matsushimaonndo (Pieśń z wyspy Matsuszima), 
 Manjyushage (Nagrobny kwiat)



30

Stanisław Moniuszko (1819–1872)
 Jaskółeczka, Dwie zorze, Wędrowna ptaszyna, Prząśniczka

Jacques offenbach (1819–1880)   fragmenty operetek
 Le voyage dans la lune – Entracte
 La grande duchesse de Gérolstein – Ah! que j’aime les militaires!
 La fille du tambour-majeur – Que m’importe un titre éclatant
 Les contes d’Hoffmann – Barcarolle
 La vie parisiennes – Je suis veuve d’un colonel
 La Périchole 
  Chansons de 3 cousines
  Tu n’es pas beau, tu n’es pas riche
  Griserie
 La belle Hélène
  Invocation à Vénus
  Dansons! Aimons! Buvons!

Marie Kobayashi
urodzona w Japonii, Marie Kobayashi wcześ-
nie zaczęła naukę śpiewu i gry na fortepianie. 
Jest absolwentką narodowego uniwersytetu 
Sztuk Pięknych i Muzyki w tokio. Po uzyska-
niu stypendium rządu francuskiego osiada na 
stałe w Paryżu i szkoli swój głos w consera-
vatoire national Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris w klasach R. crespin, M. Roux  
i W. christie, co uwięczone zostało nagrodą 
Sztuki lirycznej oraz nagrodą za interpretację 
dawnej muzyki wokalnej.
W 1993 roku, broniąc pracy Melodie Oliviera 
Messiaena – Wokół Harawi, otrzymała stopień 
doktora sztuki na narodowym uniwersytecie 
Sztuk Pięknych i Muzyki w tokio.

Jest laureatką wielu międzynarodowych wyróżnień: nagroda Fauré na Międzynarodowym 
Konkursie interpretacji Melodii Francuskich w Paryżu, honorowy Dyplom na Międzynarodo-
wym Konkursie Maria canals w Barcelonie, Grand Prix Gabriel Dussurget w uznaniu dla Rity 
Streich w Międzynarodowym Konkursie oratorio i de liede w clermont-Ferrand.
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Jej repertuar obejmuje okres od baroku do muzyki współczesnej; to m.in.: Rustena  
w La verità in Cimento a. vivaldiego (dyr. J.ch. Spinosi), Requiem W.a. Mozarta, Suzuki  
w Madame Butterfly G. Pucciniego, Szeherezada M. Ravela, ii Symfonia Zmartwychwsta-
nie G. Mahlera (dyr. y. Sado), Marteau sans Maître P. Bouleza, Meridian h. Birtwistleʼa  
(dyr. P. Boulez), Wesele i. Strawińskiego (dyr. P. herrewerghe), Andere Schatten W. Rhima 
(dyr. D. Robertson), Kunstgewerblerin w Lulu a. Berga (dyr. J. tate), Stabat Mater P. Mossa 
(dyr. M. Rostropowicz).
artystka jako solistka uczestniczyła w wielu międzynarodowych festiwalach – Wiosna Pra-
ska, Romaeuropa, Festiwal Melbaurne, holland Festiwal, tokyo Summer Festiwal, a także  
w Festiwalach w Szczecinie, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu i Koszalinie.
Wśród wielu nagrań, głównie dla Radio-France i Radio-Bruxelles można zacytować nagrania 
płytowe Pieśni folkloru na świecie, Requiem W.a. Mozarta, Melodie M. Rosenthala, Stabat 
Mater B. coulais, Harawi o. Messiaena, Japanese Love Songs (c. Delangle – saksofon).
od 2004 roku jest profesorem śpiewu w conservatoire de Strasbourg. Jej działalność pe-
dagogiczna to masterclass dane w Międzynarodowej akademi w nicei, hiszpanii, holandii, 
Japonii oraz w Polsce.

Vérène Rimlinger
Po ukończeniu studiów w Konserwatorium w Stras-
burgu, Paryżu i Budapeszcie na kierunkach: forte-
pian, muzyka kameralna, akompaniament oraz dy-
rygentura chóralna podjęła pracę w Konserwatorium  
w Strasburgu w charakterze profesora akompania-
mentu i solfeżu. W latach 1991-1993 pełniła funkcję 
korepetytora śpiewu w operze nancy, a od 1993 
roku w operze narodowej w Strasburgu. Jako pia-
nistka brała udział w licznych koncertach w swoim 
kraju oraz poza jego granicami: w Szwajcarii, niem-
czech, Portugalii, luxemburgu, Stanach zjednoczo-
nych, we Włoszech oraz na Węgrzech. Bierze udział 
w licznych Festiwalach mających miejsce m.in. we 
Francji, w Finlandii, Potugalii. aktualnie  pełni funkcje 
profesora akompaniamentu w Konserwatorium i uni-
wersytecie Muzyki w Strasburgu.
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Teatr Zdrojowy

premiera. wersja koncertowa

stanisław Moniuszko
loteria

operetka

oskar Korwin-Milewski  libretto
dr Swiatlena niemahaj (Białoruś)   
opracowanie i redakcja partytury

dr Grzegorz Zieziula  konsultacja naukowa
Stanisław Rybarczyk   

kierownictwo muzyczne, dyrygent
Roberto Skolmowski  prowadzenie koncertu

Agata Chodorek  hanna
Sebastian Mach  Jan 

Paweł Horodyski  Nieznajomy
Tomasz Radziszewski  Pocztylion

Jakub luboiński  Bibułkiewicz

Zespół wokalny Festiwalu Moniuszkowskiego:

Julia Chętka, Katarzyna Fiedukiewicz, Aleksandra 
Kaim, weronika Kałążna, Agnieszka Raczkowiak,  

Alicja Turowska  soprany
Karolina nosowska  mezzosopran

Dominik Kozłowski, Dariusz Kudełko, Jakub  
luboiński, Tomasz Radziszewski tenory



Mateusz Słonina, Paweł Horodyski, ilya Kavalchuk  
bas, bas-baryton

orkiestra Festiwalowa

i skrzypce Katarzyna Schulz koncertmistrz,  
 Jan Turkiewicz, Aleksandra Głuch,  
 Alicja Grochowina, Anna Kisielewska,  
 Katarzyna Siakaluk 
ii skrzypce Agata Serafin, Katarzyna Baszak,  
 Justyna Honkisz, Martyna Maligranda 
altówki ewa Kałuzińska, Monika Cieślińska,  
 Agata łabowska 
Wiolonczele Michał Bień, Karolina Kocyła 
Kontrabas Klaudia wieczorek
Flety Joanna Borowik, Kinga Kubiak 
oboje Bogumiła Jędrysiak, Kacper nowak
Klarnety Mateusz Rot, Jan Styczyński 
Fagoty Adrian Musiał, Antoni Renk
Waltornie Jakub Bednarz, Magdalena latoch
trąbki Rafał Taf, Jakub Brodacki 
Puzon Jan Szymajda
Kotły Kacper woźniakowski

   czy Stanisław Moniuszko pisał operetki? Sam w ten sposób określał czasem swoje 
wodewile, sielanki, komedioopery, czyli krótsze formy sceniczne. tworzył je po osiedle-
niu się w Wilnie (1840) dla wędrownych kompanii teatralnych. Wymienia się aż piętna-
ście tytułów. W Przewodniku operetkowym z naszych czasów (PWM 1977, 1994), autor, 
lucjan Kydryński, omawia cztery takie utwory. akcja „fraszki w jednym akcie” wystawio-
nej w Mińsku (dziś Białoruś) jesienią 1843 roku pod tytułem Loteria warszawska, toczyła 
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Swiatlena niemahaj
Doktor muzykologii, organistka, zastępca dyrektora 
artystycznego zespołu twórczego Kapela Białoru-
ska przy narodowym teatrze Wielkim opery i Ba-
letu Białorusi. od 1995 roku organistka w kościele 
Św. Rocha (Św. trójcy) na złotej Górce w Mińsku. 
W latach 1998–1999 odbywała staż roczny na aka-
demii Muzycznej im. i.J. Paderewskiego w Pozna-
niu (klasa prof. E. Karolak). W tym czasie grała na 
organach w pocysterskim kościele pw. Św. Jana 
chrzciciela w owińskach. W 2007 roku została ab-
solwentką Białoruskiej akademii Muzyki ze specja-
lizacją organy (klasa W. neudacha). autorka kilku 
mszy, litanii i wielu popularnych pieśni religijnych 
(m.in.: Modlitwa do Bogurodzicy, Do Budsławskiej 
Matki Boskiej, Modlitwa do św. Rocha). Jako orga-
nistka występowała w Polsce, w Belgii, na Biało-
rusi i litwie. Koncertowała na festiwalach Mahutny Boża (Mohylew), złotogórska lira  
i Wieczory Bożenarodzeniowe na złotej Górce (Mińsk). od 2002 roku prowadzi wy-
kłady na temat historii muzyki organowej na corocznych tygodniach Muzyki Sakralnej  
w Połocku i Mińsku.

się współcześnie, czyli za życia Moniuszki. zebrani w przydrożnym zajeździe oczekiwali 
tam na przyjazd dyliżansu pocztowego i przesyłkę z listą numerów, jakie padły w ostat-
nim losowaniu loterii. Moniuszko znał takie zajazdy; odbywał podróże końmi, a tonąc 
często w kłopotach finansowych, grał też na loterii. libretto napisał mu oskar Korwin-
-Milewski z Wileńszczyzny, autor tekstów do dwóch innych wodewili.
Bohaterowie teatralnych zdarzeń, to hanna Szlachcicka i jej ukochany Jan Piórkiewicz, 
ubogi urzędnik. Śpiewają razem: „cała nadzieja na tym bilecie, i gdy dziś zyszczem [zy-
skamy] fortuny dary, niech kto chce, szczęścia szuka po świecie, szczęśliwszej od nas 
nie znajdzie pary!”. ojciec hanny rad by ją wydać za bogatego Bibułkiewicza, więc wszy-
scy niecierpliwią się: „ach spiesz, spiesz pocztylionie!”. Marzenia zakochanych spełnia 
tajemniczy nieznajomy, który pod pozorem wygranej na loterii przekazuje im pieniądze 
na wesele i początek wspólnego życia.
W Loterii aktorzy więcej mówili niż śpiewali, tzw. numerów muzycznych: pieśni, duetów, 
chórów było niewiele. ale lekki styl buffo w muzyce Moniuszki i komizm całości tak się 
spodobał, że 12 września 1846 roku Loterię wystawiono w teatrze Wielkim w Warsza-
wie. Moniuszko przyjechał na premierę. Rolę hanny grała Paulina Rivoli (później zna-
komita halka).
W latach sześćdziesiątych XX wieku Loterię (z nieco uwspółcześnionym tekstem) po-
kazała telewizja Polska, z popularną piosenkarką ireną Santor jako hanną. czyż to nie 
piękna tradycja? Paulina Rivoli i irena Santor w skromnej operetce Moniuszki!

Małgorzata Komorowska

źródło: www.moniuszko200.pl
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Grzegorz Zieziula
z wykształcenia polonista i muzykolog, 
pracownik naukowy instytutu Sztuki 
Polskiej akademii nauk. Specjalizu-
je się w historii opery. Jest autorem 
szeregu publikacji poświęconych pol-
skiej twórczości operowej XiX wieku.  
W ostatnim czasie opublikował edy-
cje faksymilowe unikatowych pierwo-
druków Halki S. Moniuszki i Goplany  
W. żeleńskiego (ukazały się w serii 
Monumenta Musicae in Polonia pod 
redakcją prof. B. Przybyszewskiej-Jar-
mińskiej). W ramach tego ostatniego 
projektu sfinansowane zostało także przepisanie nut, które w 2016 roku stały się pod-
stawą warszawskiego wznowienia dzieła W. żeleńskiego na scenie teatru Wielkiego  
w Warszawie.

Stanisław Rybarczyk
Dyrygent, animator kultury, menedżer i pedagog. związany, przez lata kariery artystycz-
nej, jako dyrygent z operą Wrocławską, Filharmonią Wrocławską, ośrodkiem PR i tv 
we Wrocławiu, Wojewódzkim Domem Kultury, centrum Sztuki iMPaRt, agencją arty-
styczną Pro Musica, akademią Muzyczną we Wrocławiu, liceum Muzycznym we Wroc-

ławiu, Filharmonią Sudecką 
w Wałbrzychu oraz theater 
Goerlitz (niemcy).
twórca i wieloletni dyrektor 
artystyczny zespołu Kame-
ralnego PR i tv we Wroc-
ławiu, chóru Synagogi Pod 
Białym Bocianem we Wroc-
ławiu, Polsko–niemieckiej 
Młodej Filharmonii Dolny 
Śląsk, chóru Kameralnego 
Filharmonii Wrocławskiej i 
szeregu innych zespołów. 
Wystąpił na wielu festiwa-
lach m. in. Wratislavia can-
tans, Festiwalu Kultury ży-

dowskiej w Krakowie, Festiwalu Gaude Mater, Silesia Sonans, legnica cantat, Festiwalu 
Moniuszkowskim w Kudowie-zdroju, Przeglądzie Piosenki aktorskiej we Wrocławiu, Fe-
stiwalu „Warszawa Singera”, Muzycznym Festiwalu w Łańcucie, festiwalach w Madrycie, 
Wiesbaden, Rydze, nancy, Berlinie i tallinie. 
Dyrygował koncertami w filharmoniach w Polsce i za granicą. Współpracuje z Warszaw-
ską operą Kameralną. Występował wielokrotnie w większości krajów europejskich oraz 
w chinach. Dokonał wielu prawykonań m.in. Mszy Polskiej i oratorium Pieśń Świata  
h.F. tabęckiego.



Agata Chodorek
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa naro-
dowego, wyróżniona absolwentka Wydziału Wo-
kalnego akademii Muzycznej im. K. lipińskiego 
we Wrocławiu, wielokrotna laureatka Stypendium 
Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów 
oraz licznych ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursów wokalnych, m.in.: ii nagroda w Kielcach 
(2012), iii nagroda we Włoszakowicach i ii nagroda 
w Stonavskiej Barborce (2014), ii nagroda w żylinie 
(2016), nagroda Specjalna w trnavie (2018). 
agata chodorek kształciła swoje umiejętności pod 
okiem m.in.: M. trelińskiego, B. Bayla, t. żylis-Gary, 
E. Pessena, t. heyera, M. znanieckiego, i. Krem-
ling, i. Kłosińskiej, R. Skolmowskiego, K. Kluge,  
a. Kosendiaka, E. iżykowskiej, K. oleś-Blachy oraz 
E. i G. Biegasów. 

Roberto Skolmowski notka biograficzna na str. 10

na przestrzeni lat 2017-2019 dokonał szeregu prawykonań oper S. Moniuszki w wer-
sjach oryginalnych: Die Schweizerhuette (Warszawska opera Kameralna), Karmaniol, 
czyli Francuzi lubią żartować (56. Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski w Kudowie-
-zdroju), Nowy Don Kiszot, czyli sto szaleństw (55. Międzynarodowy Festiwal Moniusz-
kowski w Kudowie-zdroju, akademia Muzyczna we Wrocławiu, Warszawska opera Ka-
meralna), Nocleg w Apeninach (Warszawska opera Kameralna) oraz Ideał, czyli Nowe 
Precjoza (57. Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski w Kudowie-zdroju ).
zrealizował nagrania dla firm fonograficznych, rozgłośni radiowych i telewizyjnych w kra-
ju i za granicą. Współpracował przy realizacji filmów: Seszele (reż. B. linda), Deszczowy 
żołnierz i Wygrany (reż. W. Saniewski) oraz kilku innych. 
Był wielokrotnie jurorem konkursów wykonawczych i kompozytorskich.
twórca i dyrektor artystyczny wrocławskich Wieczorów tumskich, Koncertów hawdalo-
wych, Dolnośląskich Koncertów hawdalowych oraz Festiwalu Kultury żydowskiej SiMcha.
inicjator powstania w Kudowie Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. a. hiol-
skiego oraz Sesji Moniuszkowskiej. członek Rady artystycznej „Sinfoniiiuventus”. We 
wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku powołał do życia cykl Biblia i Muzyka, 
zainicjował warsztaty Śpiewaj z rabinem, pastorem i księdzem, założył ponadto dysku-
syjny Salon Dzielnicy Wzajemnego Szacunku.
Dyrektor artystyczny Fundacji PRo aRtE, dyrektor agencji artystycznej art & Business 
Direction, przewodniczący zarządu Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku  czte-
rech Wyznań”, wiceprezes zarządu i dyrektor artystyczny Fundacji „PRo aRtE 2002”.
za swoją działalność artystyczną i społeczną wyróżniony m.in. nagrodą Św. Brata  
alberta, Medalem „zasłużony Kulturze Gloria artis”, polsko-niemiecką nagrodą „Germa-
nus”, medalami „zasłużony dla tolerancji”, „zasłużony dla Województwa Dolnośląskie-
go” oraz „Merito de Wratislavia – zasłużony dla Wrocławia”. 
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W swoim repertuarze posiada wiele partii, w tym operowe: zofii z Nowego Don Kichota, 
czyli stu szaleństw oraz Rozyny z Noclegu w Apeninach S. Moniuszki (2018, Warszaw-
ska opera Kameralna); Rozelli z Karmaniola S. Moniuszki, (2018, Międzynarodowy Fe-
stiwal Moniuszkowski w Kudowie-zdroju); Susanny z Le nozze di Figaro W.a. Mozarta 
(2017, opera Wrocławska), zerliny z Don Giovanni W.a. Mozarta (2016, aMKl), Pa-
stuszka z Toski G. Pucciniego (2016, opera Wrocławska), ognia i Księżniczki z L’Enfant 
et les sortileges M. Ravela (2016, aMKl). 
artystka bierze czynny udział w licznych koncertach okolicznościowych w kraju i za 
granicą. Stale współpracuje z Filharmonią Sudecką, Filharmonią Dolnośląską oraz 
Reprezentacyjną orkiestrą Wojsk lądowych we Wrocławiu. 
Miała też okazję zaprezentować swój wykład Związki słowno-muzyczne w pieśniach 
Jana Antoniego Wichrowskiego podczas Sympozjum Jan Antoni Wichrowski in memo-
riam, organizowanym przez Katedrę Kompozycji akademii Muzycznej we Wrocławiu 
(2018) oraz wykład The Outline of Polish Phonetics for English Speaking Performers 
of Polish Vocal Music, podczas zjazdu członków Europejskiego Stowarzyszenia Peda-
gogów Śpiewu JEvoP (2019), który został również opublikowany w materiałach pokon-
ferencyjnych „Professional challenges of vocal Pedagogy in the 21st century” wraz  
z innym artykułem jej autorstwa: The Influence of First Performers of Susanna from  
the Opera „Le nozze di Figaro” by Wolfgang Amadeus Mozart. 
obecnie swoją działalność artystyczną i studia doktoranckie łączy z pracą dydaktyczną 
w klasie prof. dra hab. P. Łykowskiego.

Sebastian Mach
tenor liryczny. ukończył studia wokalne na aka-
demii Muzycznej im. K. lipińskiego we Wroc-
ławiu w klasie śpiewu prof. B. Makala. Jako 
Solista chóru narodowego Forum Muzyki we 
Wrocławiu współpracował z wieloma wybitnymi 
dyrygentami, takimi jak: J. Swensen, B. chilcott, 
P. Mccreesh, S. layton, J. Kaspszyk. Współ-
pracuje m. in.z Warszawską operą Kameralną, 
teatrem Pieśń Kozła, narodowym Forum Mu-
zyki, Filharmonią opolską, cracow Singers, to-
warzystwem teatralnym, Wrocławskim Męskim 
oktetem Wokalnym.
W 2017 roku otrzymał nagrodę Specjalną za 

najlepsze wykonanie pieśni polskiej na iv ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Drez-
denku. Rok później debiutował na Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie-zdroju w pra-
premierze opery Karmaniol S. Moniuszki wcielając się w tytułową postać.
W 2019 roku na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „iuventus canti” we vrablach 
(Słowacja) otrzymał i Miejsce oraz nagrodę Specjalną opery w Bańskiej Bystrzycy  
za najlepszą interpretację utworów. W tym też roku otrzymał ii nagrodę Publiczności 
za najciekawszą osobowość artystyczną 12. Międzynarodowego operowego Forum 
Młodych w Bydgoszczy.
od 2019 roku jest uczestnikiem Programu Kształcenia Młodych talentów akademii  
operowej teatru Wielkiego w Warszawie.
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Tomasz  
Radziszewski
urodził się w nowej Soli, gdzie w wie-
ku 7 lat rozpoczął edukację muzyczną. 
Po ukończeniu PSM i stopnia w klasie 
gitary E. cichockiej kontynuował naukę 
w PSM ii stopnia w zielonej Górze pod 
kierunkiem mgra J. lewandowskiego. 
ukończył studia i stopnia w akademii 
Muzycznej we Wrocławiu w klasie prof. 
P. zaleskiego.

Młody artysta od najmłodszych lat brał udział w konkursach ogólnopolskich i międzyna-
rodowych, zdobywając liczne laury, a w sumie stając na podium ponad 25 konkursów  
w kategoriach solowych i kameralnych. najważniejszym osiągnięciem konkursowym 
dotychczas okazała się i nagroda w Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w tallinie 
(Estonia), której częścią była przynależność prestiżowej grupy artystów Euro Strings ar-
tists. W związku z nagrodą tomasz był zapraszany na największe europejskie festiwale 
jako solista, kameralista i pedagog. Występował w wielu krajach Europy: w holandii, 
Finlandii, Estonii, chorwacji, Bośni i hercegowinie, hiszpanii, niemczech, anglii, austrii 
i we Włoszech.

Paweł Horodyski
Jest studentem ii-go roku śpiewu solowego aka-
demii Muzycznej im. K. lipińskiego we Wrocła-
wiu, w klasie prof. B. Makala oraz uczestnikiem 
akademii operowej przy teatrze Wielkim opery 
narodowej w Warszawie.
Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa 
narodowego, marszałka województwa warmiń-
sko-mazurskiego oraz prezydenta miasta ol-
sztyna.
ukończył śpiew solowy w PSM ii st. im. F. cho-
pina w olsztynie, w klasie J. Sołowiej, a także 
PSM i st. w klasie wiolonczeli K. Koziatka.  
umiejętności wokalne doskonali pod okiem wy-
bitnych osobowości w dziedzinie śpiewu zarów-
no w kraju, jak i za granicą.
W swoim dorobku wokalnym ma już liczne sukcesy na ogólnopolskich i międzynarodo-
wych konkursach wokalnych oraz wiele artystycznych przedsięwzięć. 
Jest laureatem wielu nagród ostatnie z nich to: i miejsce na vi Międzynarodowym Kon-
kursie Wokalnym im. Giulio Perottiego w ueckermunde (2019), i miejsce na ogólnopol-
skim Konkursie Wokalnym im. J. Świdra w czechowicach-Dziedzicach (2019).
Młody śpiewak z przyjemnością i dużym zaangażowaniem poświęca czas na pracę nad 
techniką wokalną, na warsztaty i kursy dla śpiewaków, oraz na udział w konkursach  
i przesłuchaniach. Śpiew to jego największa pasja.
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Gitarzysta występował także jako solista z orkiestrami: aDDa Sinfonica (hiszpania), 
orkiestrą Symfoniczna Miasta cottbus (niemcy), orkiestrą Filharmonii zielonogórskiej  
i lubelskiej, a także orkiestrą Kameralną akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz So- 
und Factory orchestra.
tomasz Radziszewski dokształcał się podczas kursów mistrzowskich pod kierunkiem 
najwybitniejszych muzyków gitarystyki światowej, takich jak: S. assad, J. Perroy, t. hop-
pstock, P. ceku, t. Muller-Pering, h. Kappel, M. tamayo, Ł. Kuropaczewski, J. Monno, 
B. hebb, R. aguirre.
od 2019 roku jest też studentem Wydziału Wokalnego w klasie śpiewu prof. B. Makala. 
Wcześniej kształcił się w PSM ii stopnia im. R. Bukowskiego we Wrocławiu w klasie 
śpiewu solowego dr hab. o. Ksenicz. Jako śpiewak tomasz osiągnął już swoje pierwsze 
sukcesy – m.in. nagroda Specjalna za wykonanie utworu S. Moniuszki w Międzynaro-
dowym Konkursie Wokalistyki Sakralnej ars et Gloria 2019, a także występy na deskach 
Warszawskiej opery Kameralnej, opera nova w Bydgoszczy, narodowego Forum Mu-
zyki we Wrocławiu, Suwalskiego ośrodka Kultury, teatru im. henryka Wieniawskiego  
w Szczawnie-zdroju oraz opery Wrocławskiej.

Jakub luboiński
Wokalista, saksofonista, od 2016 roku student 
akademii Muzycznej we Wrocławiu na kierun-
kach Jazz i Muzyka Estradowa – saksofon oraz 
na kierunku wokalno-aktorskim.
Stały bywalec scen wrocławskich klubów mu-
zycznych, związany z wieloma projektami, 
głównie w klimacie swingu, jazzu, rock’n’rolla  
i bluesa.
Występował również na dużych scenach śpie-
wając w chórkach u boku gwiazd takich jak Gra-
żyna Łobaszewska, Ewa Bem (Festiwal Gwiazd 
w Międzyzdrojach, 2017), czy tercet Egzotyczny 
Band (koncert „Pamelo żegnaj”, 2019). W 2016 
roku nawiązał współpracę z teatrem Piosenki 
Romana Kołakowskiego, z którym występował 
na tak ważnych wydarzeniach jak ceremonia 
otwarcia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 
(2016), czy wydarzenie telewizyjne Promieniowanie Ojcostwa z okazji Xviii Dnia Pa-
pieskiego (2018). Wraz z zespołem Dziubek Band, na imprezie sylwestrowej Wrocław 
Respect przywitał na scenie nowy rok 2019.
Jako saksofonista i wokalista występował między innymi z chórem Gospel life, n. lu-
brano, a. Janosz, a.M. Mbayo, W. Myrczkiem, Georgre Dyer Band, Globo collectivo, Big 
Bandem akademii Muzycznej we Wrocławiu.
W 2019 roku ukończył studia magisterskie na kierunku automatyka i Robotyka na Poli-
technice Wrocławskiej. Ważnymi punktami w jego życiu są też udział w Międzynarodo-
wej Konferencji Młodych naukowców w indonezji icyS 2010 (jako reprezentant Polski) 
oraz zajęcie czwartego miejsca w ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym 2011.



29 sierpnia 2020, sobota, godz. 1200

Balkon Teatru Zdrojowego

HeJnaŁ FestiWaLOWY

29 sierpnia 2020, sobota, godz. 1100

Pijalnia – Sala Koncertowa

koncert promenaDowy

Młodzieżowa orkiestra Dęta 
Szkoły Artystycznej z Hronova  /Czechy/

Miloš Meier  dyrygent

29 sierpnia 2020, sobota, godz. 1205

Pijalnia – Sala Koncertowa

Spotkanie z elżbietą Janowską-Moniuszko
potomkinią ojca Polskiej opery narodowej

wanda Ziembicka i Katarzyna Kaczorowska  
prowadzenie
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elżbieta  
Janowska-Moniuszko
Pra, pra, prawnuczka kompozytora Stanisła-
wa Moniuszki. Jest jednym z ponad 60-ciorga 
autentycznych potomków polskiego kompozy-
tora. ze strony swojej śp. Matki – Danuty Marii 
Moniuszko-Janowskiej (1922–2005) jest potom-
kiem Kompozytora po Jego synu – też Stanisła-
wie Moniuszko (1843–1905).
urodziła się 10 października 1954 roku w War-
szawie, gdzie mieszka do dzisiaj. Jej ojcem był 
śp. Janusz Paweł Janowski (1902–1982), arty-
sta malarz. Jest matką adrianny Danuty Janow-
skiej-Moniuszko, aktorki teatru Współczesnego 

w Szczecinie. W latach 1973–1978 pracowała jako laborantka w zakładzie Psychologii 
Sportu w instytucie nauk humanistycznych warszawskiej aWF. W latach 1978–1984 
była tłumaczką w ambasadzie Republiki Kuby w Warszawie, a w od 1984 do 2016 roku 
była specjalistą ds. kontaktów zagranicznych w Kancelarii Sejmu RP.
obecnie jest na emeryturze; nadal jest tłumaczem języka hiszpańskiego (symultanicz-
nym, konsekutywnym i pisemnym). W zawodowej karierze była m.in. tłumaczem dla Pre-
zydenta RP podczas pierwszej oficjalnej wizyty w Polsce JKM Juana carlosa i Borbón 
y Borbón, Króla hiszpanii i Królowej zofii.
od Prezydenta RP otrzymała Medal złoty za wieloletnią służbę, od Prezydenta Włoch  
– order Gwiazdy Solidarności Włoskiej w stopniu kawalerskim.
Jest inicjatorką założenia w maju 2018 roku Fundacji im. Stanisława Moniuszki, ale nie 
jest jej członkiem.
W dzieciństwie i wczesnej młodości grała na skrzypcach, ćwiczyła balet klasyczny, tre-
nowała jazdę konną (skoki w cWKS legia – Kozielska) i lekką atletykę (cWKS – legia 
Warszawa).

wanda Ziembicka notka biograficzna na str. 25

Katarzyna Kaczorowska notka biograficzna na str. 25

Fot. F. Siemaszko
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29 sierpnia 2020, sobota, godz. 1700

Kościół pw. św. Katarzyny, ul. Kościelna

koncert kameralny

Katarzyna Krzyżanowska  mezzosopran
Przemysław Kapituła  organy

Program

Vincenzo Petrali (1832–1889)   Versetto per il Gloria (nr 1, D-dur)

Stanisław Moniuszko (1819–1872)   Zwiastowanie,  
 Modlitwa do Bogarodzicy, O Mario bądź pozdrowiona

Mieczysław Surzyński (1866–1924) 
 Improvisationen für Orgel über ein altes polnisches Kirchenlied

Stanisław Moniuszko (1819–1872)   O Władco świata,  
 Domine ne in furore tuo, O Panie, co losy ludzkości

Felice Moretti – Padre Davide da Bergamo (1791–1863)
 Elevazione in re minore

Mieczysław Surzyński (1866–1924)   Capriccio op. 36

Stanisław Moniuszko (1819–1872)    
 Na skrzydłach pieśni, Do Ciebie Panie
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Katarzyna Krzyżanowska
ukończyła z wyróżnieniem Wydział Wokalny 
akademii Muzycznej im. F. chopina w Warsza-
wie w klasie prof. J. Rappé. Równolegle zdobyła 
dyplom na Wydziale Polonistyki uniwersytetu 
Warszawskiego. Brała udział w kursach mi-
strzowskich prowadzonych przez i. cotrubas, 
u. Filge, R. Karczykowskiego. obecnie umie-
jętności wokalne doskonali pod kierunkiem  
z. Witkowskiej.
W 2008 roku zadebiutowała na scenie War-
szawskiej opery Kameralnej w partii isaury  
w Tankredzie G. Rossiniego. W swoim repertu-
arze ma również inne role operowe: Sekstusa 
w Łaskawości Tytusa W.a. Mozarta, Dorabelli w 
Cosi fan tutte W.a. Mozarta, Donny Elviry w Don 
Giovannim W.a. Mozarta, cherubina w Weselu 
Figara W.a. Mozarta, ii i iii Damy w Czarodziej-
skim Flecie W.a. Mozarta, cinny w Lucio Silla W.a. Mozarta, Baby-turka w The Rake’s 
Progress i. Strawińskiego, Ernesta w Il Mondo della Luna J. haydna, Łucji w Zamku  
na Czorsztynie K. Kurpińskiego, Paquette w Kandydzie l. Bernsteina.
od 2017 roku jest solistką Polskiej opery Królewskiej.
często występuje w repertuarze oratoryjno-kantatowym. Partie solowe wykonywała  
w następujących dziełach: Pasja wg św. Mateusza, Weihnachtsoratorium oraz Magnifi-
cat J.S. Bacha, Gloria a. vivaldiego, Stabat Mater J.B. Pergolesiego, Theresienmesse 
J. haydna, Msza c-moll, Msza Koronacyjna, Requiem oraz Vesperae W.a. Mozarta, 
La Petite Messe Solennelle G. Rossiniego, IX Symfonia l. van Beethovena. na swoim 
koncie ma również unikalne dzieła oratoryjne: Pasja wg św. Mateusza K. Knittla (prawy-
konanie), Credo h. Seroka, nagrania zbiorów Jasnogórskich. 
Brała udział w tournée Warszawskiej opery Kameralnej po Japonii, hiszpanii, Francji, 
Szwajcarii. Występowała również w libanie i Egipcie. na gruncie polskim współpraco-
wała z Filharmonią Bałtycką, Świętokrzyską, Podkarpacką, Kaliską, ponadto uczestni-
czyła w projektach edukacyjnych koordynowanych przez Estradę Kameralną Filharmo-
nii narodowej. Koncertowała pod batutą takich dyrygentów, jak: Ł. Borowicz, t. Bugaj,  
K. Bumann, a. de carlo, a. Duczmal, F. haider, P. Kotla, c. olivieri-Munroe, R. Silva. 
W swoim dorobku ma również udział w festiwalach: Festiwal Mozartowski przygoto-
wywany przez Warszawską operę Kameralną, Warszawska Jesień, Festiwal Beetho-
venowski pod auspicjami E. Pendereckiej, Festiwal Witolda lutosławskiego Łańcuch, 
Gaude Mater na Jasnej Górze w częstochowie, Festiwal Pasyjny crucifixus est organi-
zowany przez Filharmonię im. R. traugutta.
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Przemysław Kapituła
Polski organista, impresario muzycz-
ny, kontynuator tradycji muzycznej ar-
chikatedry Warszawskiej. urodził się  
w 1965 roku w Warszawie. W 1990 
roku ukończył akademię Muzyczną 
im. F. chopina w Warszawie w klasie 
organów prof. J. Serafina. Kształcił się  
u wielu europejskich pedagogów. Po-
bierał lekcje prywatne w zakresie gry 
na fortepianie u prof. K. Mochtaka. 
Przez szereg lat współpracował z prof. 
dr. hab. J. Erdmanem.
Artysta regularnie koncertuje w kraju i 
za granicą (argentyna, austria, Belgia, 
Bułgaria, Brazylia, czechy, Dania, Fin-
landia, Francja, holandia, hiszpania, 
Mołdawia, Monako, niemcy, norwegia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajca-
ria, urugwaj, Włochy) dając ok. 120 koncertów rocznie na najpoważniejszych europej-
skich festiwalach organowych. Jego recitale zagraniczne wielokrotnie bardzo pochlebnie 
oceniła prasa (m.in. Süddeutsche zeitung, Musica Sacra, l’arena, Schwabischezeitung, 
Dna, la Stampa, Münchner Merkum, Südkurier itd.). artysta współpracował z solistami 
(m.in. B. Ładyszem, t. żylis-Garą, o. Pasiecznik), chórami oraz zespołami orkiestro-
wymi (m.in. z orkiestrą teatru Wielkiego opery narodowej w Warszawie). Specjalne 
miejsce w jego zainteresowaniach zajmuje twórczość wybitnych organistów polskich:  
M. Surzyńskiego (pierwsze wykonanie po wojnie koncertu g-moll na organy i orkiestrę) 
oraz F. nowowiejskiego. Muzyk jest kontynuatorem tradycji muzycznej związanej z ar-
chikatedrą św. Jana w Warszawie.
Będąc dyrektorem Fundacji Festiwal Muzyki Sakralnej organizuje ok. 270 koncertów 
rocznie, w których rocznie bierze udział ponad 25000 słuchaczy. Jest inicjatorem, dy-
rektorem naczelnym i artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej  
w Warszawie oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzyki organowej oRGany aRchi-
KatEDRy w Warszawie. Muzyk jest pomysłodawcą i twórcą wielu przedsięwzięć ar-
tystycznych na terenie Warszawy i Polski m.in. cykli koncertów: organy Śródmieścia 
– Warszawski Festiwal organowy, Wielkie organy w archikatedrze. organy Parafii Św. 
Wojciecha na Woli, organy Woli. Jest również inicjatorem remontu zabytkowych orga-
nów w kościele św. Wojciecha w Warszawie. 
artysta dokonał licznych nagrań radiowych, telewizyjnych i na płytę cD. Jest członkiem 
Komisji Muzyki Kościelnej archidiecezji Warszawskiej. Jest laureatem nagrody Pry-
masa Polski Srebrna Piszczałka (2009) za wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce.  
W latach 1999–2001 był członkiem Komisji Kultury Rady Dzielnicy Wola w Warszawie. 
Jest wydawcą wszystkich utworów organowych F. nowowiejskiego i M. Surzyńskiego 
na płytach cD. artysta wykładał we Włoszech na kursach mistrzowskich poświęconych 
interpretacji muzyki organowej.
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29 sierpnia 2020, sobota, godz. 2000

Teatr Zdrojowy

stanisŁaW MOniUsZkO na WesOŁO

elżbieta Janowska-Moniuszko  gość specjalny

Milena lange  sopran
Magdalena idzik  mezzosopran

Rafał Bartmiński  tenor
Robert Dymowski  bas-baryton

Monika Polaczek-Przestrzelska  fortepian
Andrzej Krusiewicz  konferansjer

Program

Straszny Dwór  duet Stefana i zbigniewa / prolog
Hrabina  piosnka Broni / Polonez Gdy mi kto z boku wspomni Kaźmierza
Hrabina  aria hrabiny Suknio, coś mnie tak ubrała…
Halka  oracja Stolnika O mościwi mi panowie
Halka  aria Jontka Szumią jodły na gór szczycie
Straszny Dwór  dumka Jadwigi Biegnie słuchać w lasy, knieje
Flis  dumka zosi Okropny ten poranek
Straszny Dwór  aria Stefana / aria z Kurantem Cisza dokoła
Straszny Dwór  duet hanny i Jadwigi Już ogień płonie…
Straszny Dwór  aria Miecznika Kto z mych dziewek serce której

Pieśni  Prząśniczki, Dziad i Baba, Sołtys, Złota Rybka, Krakowiaczek,  
 Pieśń Wieczorna, Wesoła Piosenka, Czy Powróci, Znasz-li Ten  
 Kraj, Dobra Noc
Widma – duettino zosi i Guślarza Na głowie ma kraśny wianek
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elżbieta Janowska-Moniuszko notka biograficzna na str. 41

Milena lange
Jest jedną z najbardziej utalentowanych 
młodych, polskich śpiewaczek. absolwent-
ka uniwersytetu Muzycznego im. F. chopi-
na w Warszawie w klasie śpiewu wybitnej 
śpiewaczki a. Radziejewskiej. obecnie 
kontynuuje studia ii stopnia na macierzy-
stej uczelni.
artystka o szerokim kręgu zainteresowań 
muzycznych. laureatka wielu konkursów 
wokalnych dla młodych wykonawców.  
uczestniczka wielu kursów mistrzowskich 
prowadzonych przez wybitnych mistrzów 
śpiewu operowego.

z powodzeniem koncertuje na scenach filharmonicznych i teatralnych. Regularnie  
występuje na prestiżowych koncertach, między innymi z kompozytorem K. Dębskim  
w Filharmonii narodowej w Warszawie, w centrum Kongresowym icE w Krakowie,  
w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku czy w Sali ziemi w Poznaniu.
Współpracuje z wieloma orkiestrami symfonicznymi oraz kameralnymi w Polsce. W trak-
cie swojej dotychczasowej działalności artystycznej współpracowała z wieloma mistrza-
mi batuty między innymi z a. de carlo, K. Dębskim, M. niesiołowskim, S. chrzanow-
skim, P. Wijatkowskim, B. żurakowskim, a. Klockiem czy a. Knapem.
Występowała również obok znamienitych osobistości polskiej sceny: G. Brodzińskiej,  
z. Wodeckiego, J.K. Pawluśkiewicza, G. turnaua, z. Preisnera, K. Jasińskiego, a. Sza-
łapak, J. nowickiego, a. Jurksztowicz, J. Borkowskiego, B. Rybotyckiej, l. Łącz, J. zie-
lińskiego i wielu innych.
zaprezentowała cykl Pieśni Kurpiowskich op. 58 K. Szymanowskiego w audycji Five 
o’clock w Programie 2 Polskiego Radia.
W swoim repertuarze artystka posiada liczne partie operowe, między innymi Fiordiligi 
(Cosi fan tutte W.a. Mozart), hrabina (Wesele Figara W.a. Mozart), ninetta (Sroka Zło-
dziejka G. Rossini), Suzel (L’amico Fritz P. Mascagni), Semiramide (Semiramide G. Ros-
si) oraz wiele arii operetkowych, musicalowych, pieśni, utworów oratoryjno-kantatowych.
Wciąż doskonaląc swoje umiejętności bierze czynny udział w spektaklach operowych 
oraz musicalowych. Debiutem operowym artystki był udział w światowej prapremierze 
opery Il Trespolo Tutore a. Stradelli, w której zagrała główną rolę – artemisię z orkiestrą 
instrumentów historycznych zakładu Muzyki Dawnej pod batutą Maestro a. de carlo 
z conservatorio Statale di Musica alessandro casella w akwili (Włochy). W kwietniu 
2018 roku za kreację roli artemisii w przedstawieniu Il Trespolo Tutore w operze nova  
w Bydgoszczy otrzymała ii nagrodę w konkursie na najciekawszą osobowość Xi Mię-
dzynarodowego operowego Forum Młodych w Bydgoszczy.  
artystka nie tylko śpiewa, ale również wykazuje niezwykłe zdolności managerskie. 
założycielka i managerka Warszawskiej orkiestry Symfonicznej impressione, która 
z powodzeniem koncertuje w największych salach koncertowych Polski i za granicą.  
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Jest dyrektorem prestiżowego impresariatu artystycznego MS Promotion, który promuje 
gwiazdy muzyki klasycznej jak i młode talenty w Polsce i za granicą. artystka organizuje 
różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne (spektakle operowe, operetkowe, musicalo-
we, koncerty) promując muzykę klasyczną na najwyższym poziomie artystycznym.

Magdalena idzik
Jest absolwentką akademii Muzycznej im. F. cho- 
pina w Warszawie w klasie śpiewu solowego prof. 
M. Marczewskiej. Studia kontynuowała w Medio-
lanie pod kierunkiem v. terranovy i w londynie 
u J. Mammen. otrzymała stypendium Promocja 
talentu przyznawane przez Fundację Ewy cze-
szejko-Sochackiej. W 2001 roku ukończyła we 
Włoszech akademię Rossiniowską pod kierun-
kiem znakomitego dyrygenta a. zeddy. na scenie 
teatru Wielkiego – opery narodowej zadebiuto-
wała w spektaklu Śpiewnik domowy S. Moniuszki 
w reżyserii M. Fołtyn.
W swoim bogatym repertuarze artystka ma wiele 
partii mezzosopranowych, między innymi w takich 
operach jak: Eugeniusz Oniegin P. czajkowskiego, 
Jaś i Małgosia E. humperdincka, Straszny dwór, 
Hrabina S. Moniuszki, Wesele Figara, Czarodziej-

ski flet W.a. Mozarta, Krakowiacy i Górale K. Kurpińskiego, Łucja z Lammermoor G. Do-
nizettiego, Magiczny Doremik M. Ptaszyńskiej, Janek W. żeleńskiego, Jaskółka, Madame 
Butterfly G. Pucciniego, Podróż do Reims G. Rossiniego, Salome R. Straussa, Carmen  
G. Bizeta, Rigoletto G. verdiego. Śpiewała także rolę hudel w musicalu Skrzypek na da-
chu, Maddalenę w Podróży do Reims kreowała także w Pesaro na zaproszenie Rossini 
opera Festival. 
z zespołem opery narodowej uczestniczyła w występach gościnnych na cyprze, w Ja-
ponii i hiszpanii.
Bogaty i nieustannie poszerzany jest również repertuar oratoryjno-kantatowy i pieśniar-
ski artystki, który z powodzeniem wykonuje na estradach filharmonicznych w kraju i za 
granicą. oklaskiwała ją publiczność sal koncertowych w amsterdamie, Brukseli, Kolonii, 
Kopenhadze, luksemburgu, Paryżu, Walencji, nowym Jorku, toronto i tokio. Współpra-
cowała z takimi dyrygentami jak: Ł. Borowicz, t. Bugaj, J. Kaspszyk, K. Kord, M. nesto-
rowicz, M. nałęcz-niesiołowski, t. Wojciechowski, M.J. Błaszczyk, a. zedda, M. Rota,  
W. crutchfield, a. Fogliani, v. Gergiev, t. Severini oraz z cenionymi reżyserami, są to mię-
dzy innymi: M. treliński, M. Domingo, J. Józefowicz, a. Freyer, M. ottava, E. Sagi.
Ważnym wydarzeniem w karierze śpiewaczki był udział w wykonaniu Requiem  
W.a. Mozarta podczas uroczystego koncertu dla królowej belgijskiej Fabioli w piątą 
rocznicę śmierci króla Baudouina. Wystąpiła w słynnym koncercie galowym a. Bocelle-
go w teatrze Wielkim w Łodzi. Wzięła także udział w koncercie poświęconym pamięci  
G. Sinopoliego (Piza) oraz w uroczystej gali Gwiazdy dla Europy pod batutą argentyń-
skiego tenora i dyrygenta J. cury.
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Rafał  
Bartmiński
absolwent wydziału wokalno-ak-
torskiego akademii Muzycznej im. 
K. Szymanowskiego w Katowicach 
w klasie prof. E. Sąsiadka.
laureat iii miejsca na Xi Konkursie 
Wokalnym im. a. Sari w nowym 
Sączu. W 2007 roku zdobył drugie 
miejsce i 11 nagród pozaregulami-
nowych podczas vi Międzynaro-
dowego Konkursu Wokalnego im. 
S. Moniuszki w Warszawie.

Już w trakcie studiów rozpoczął intensywną działalność koncertową. na scenie opero-
wej zadebiutował partią leńskiego w Eugeniuszu Onieginie P. czajkowskiego w reżyserii  
M. Prusa (2002, teatr Wielki – opera narodowa w Warszawie). od tego roku stale współ-
pracował z teatrem Wielkim – operą narodową wykonując główne partie tenorowe.
Rolą tamburmajora w Wozzecku w reżyserii D. tcherniakova artysta debiutował w tea-
trze Bolshoi pod batutą t. currentzisʼa.
Rafał Bartmiński wyróżnił się szczególnie w takich rolach jak: nemorino w L̓elisire 
dʼamore G. Donizettiego (opera Wrocławska), Don ottavio – Don Giovanni W.a. Mo-
zarta (opera Wrocławska, opera Krakowska), alfredo – Traviata G. verdiego (opera 
Podlaska, latvian national opera w Rydze), Rodolfo – La Bohème G. Pucciniego, Don 
José – Carmen G. Bizeta (opera Podlaska), Wacław – Maria R. Statkowskiego (Wexford 
opera Festival), Pasterz – Król Roger K. Szymanowskiego (opera Wrocławska, oper 
Wiesbaden, teatro Real w Madrycie, opera Bastille w Paryżu, opernhaus w Wuppertal). 
artysta prowadzi bardzo bogatą działalność koncertową jako czołowy wykonawca partii 
tenorowych w oratoriach K. Pendereckiego: Te deum, Kosmogonia, Credo (nagrania 
cD Filharmonia narodowa, dyr. a. Wit), VII Gates of Jerusalem, Polish Requiem (lipsk 
z MDR Sinfonieorchester, z israel Phillharmonic orchestra tel aviv (Bronfman audito-
rium), haifa (Muncipial auditorium), Jerusalem (international convention centre). Wy-
stąpił również w Credo K. Pendereckiego pod batutą v. Giergiewa na Jubileuszowej Gali 
z okazji osiemdziesiątych urodzin kompozytora.
Śpiewał również: Messa da Requiem G. verdiego (international Sacred Music w Rydze, 
ljubljana Festival), VIII Symfonia G. Mahlera (the israel Symphony orchestra Rishon 
lezion, dyr. n. Sheriff), Harnasie K. Szymanowskiego (théâtre du châtelet w Paryżu), 
Missa Solemnis l. van Beethovena (noSPR, dyr. J. Semkow), IX Symfonia l. van Beet-
hovena (Filharmonia narodowa, dyr. S. Skrowaczewski), Mesjasz G.F. händel u boku 
E. Kirkby i M. chanceʼa. Rafał Bartmiński wykonał iii Symfonię Pieśń o Nocy K. Szyma-
nowskiego z Filharmonią narodową pod dyrekcją a. Wita (nagranie DvD), z Sinfonieor-
chester des Bayreischen Rudfunks w Munich i Köln pod batutą M. Jansonsa (nagranie 
cD), a także z orquesta Sinfónica de RtvE w Madrycie pod dyrekcją h. lintu.
artysta stale współpracuje z większością orkiestr i filharmonii m.in.: Filharmonią naro-
dową, narodową orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia (noSPR), Simfonią varso-
vią, Polską orkiestrą Radiową. Współpracuje ze znakomitymi dyrygentami takimi jak: 
G. chmura, t. currentzis, M. Gomez-Martinez, t. hanus, M. Jansons, J. Kasprzyk,  
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h. lintu, M. Minkowski, t. Wojciechowski, K. Penderecki, a. Straszyński, a. Wit oraz  
a. zedda, a także z reżyserami tak cenionymi, jak: D. alden, D. tcherniakov, M. treliński, 
J. Messer, M. znaniecki, K. Warlikowski, t. Konina, a. Domalik, K. zanussi, K. Janda. 
Dokonał wielu nagrań płytowych.
Rafał Bartmiński występuje również jako aktor dramatyczny w teatrze telewizji Sesja 
Castingowa w reżyserii K. zanussiego oraz spektaklu a. Domalika Maria Callas Master 
Class u boku K. Jandy. Rafał Bartmiński został uhonorowany Małym Berłem Fundacji 
Kultury Polskiej przez M. Fołtyn jako propagator muzyki S. Moniuszki.

Robert Dymowski
Jest śpiewakiem obdarzonym dosyć rzadkim ro-
dzajem głosu, jakim jest bas-baryton i dzięki temu 
zakres partii operowych, które może śpiewać jest 
bardzo duży. 
Jego kontakt ze sceną zaczął się w 1975 roku 
występami w Młodzieżowym chórze central-
nego zespołu artystycznego zhP pod dyrekcją  
W. Skoraczewskiego działającym przy teatrze 
Wielkim w Warszawie. zespół ten występował  
w operach M. Musorgskiego, G. Bizeta, G. Pucci-
niego i R.Wagnera. 
Po ukończeniu liceum w 1978 roku rozpoczął 
pracę jako śpiewak w operetce Warszawskiej. 
W latach 1982–1985 uczył się śpiewu w klasie 
prof. F. Rudomskiego w Państwowej Szkole Mu-
zycznej im. J. Elsnera w Warszawie. Jest finalistą 
przeglądów i konkursów wokalnych w Kudowie-
-zdroju, Krynicy-zdroju i we Wrocławiu.
W 1991 roku został zaangażowany jako solista do teatru Wielkiego w Warszawie, gdzie 
zadebiutował partią Banca w operze Makbet G. verdiego. na stołecznej scenie w jego 
repertuarze znalazły się główne partie basowe i barytonowe, między innymi w takich 
operach jak: Cyrulik sewilski G. Rossiniego (Bartolo, Don Basilio), Salome R. Straussa 
(Jochanaan), Don Giovanni W.a. Mozarta (leporello), Faust ch.Gounoda (Mefisto), Car-
men G. Bizeta (Escamillo). 
Współpracował z teatrami operowymi we Wrocławiu, Łodzi, Bydgoszczy, teatrem Mu-
zycznym w Gdyni oraz niemieckim Badisches Stadtstheater w Karlsruhe. oprócz re-
pertuaru operowego występował w pozycjach musicalowych. zaśpiewał partię tewie 
Mleczarza w Skrzypku na dachu w głośnej inscenizacji J. Gruzy. Ważne miejsce w jego 
repertuarze zajmuje muzyka współczesna, a zwłaszcza dzieła K. Pendereckiego, w któ-
rego operze Raj utracony wykonywał partię Szatana. W 1995 roku zaśpiewał główną 
partię w prapremierze Kolonii karnej J. Bruzdowicz. 
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Monika  
Polaczek-Przestrzelska
absolwentka akademii Muzycznej im.  
F. chopina w Warszawie, w klasie fortepia-
nu prof. K. Gierżoda i w klasie kameralisty-
ki prof. M. nosowskiej.
Studiowała również dziennikarstwo w War-
szawskim centrum Dziennikarskim (the 
Warsaw Journalism center). Podyplomo-
we Studia Dziennikarskie ukończyła w 
uniwersytecie Warszawskim. Po studiach 
pracowała w akademii Muzycznej im.  
F. chopina w Warszawie na Wydziale Wo-
kalnym jako pianista-korepetytor w klasach 
prof. M. Marczewskiej, R.  cieśli, J. Janu-
cik, u. trawińskiej-Moroz (kurs wokalny 
dla studentów z Japonii), E. iżykowskiej, 
l.a. Mroza, M. Moroza.

Specjalizuje się w muzyce kameralnej. Współpracuje z wieloma solistami śpiewakami 
oraz instrumentalistami, między innymi z teatru Wielkiego opery narodowej w Warsza-
wie, teatru Muzycznego w Łodzi, teatru Wielkiego w Łodzi, Warszawskiej opery Ka-
meralnej (a. lubańska, M. Pańko, a. Kutkowska-Kass, J. Bożałek, M. lange, a. zduni-
kowski, l. Świdziński, R. Bartmiński, R. Wróblewski, c. Gałka, M. idzik, B. Rusin-Knap,  
M. olkisz, R. Dymowski, M. Długosz, K. trylnik, W. Bednarek i inni).
Jako pianista i aranżer współpracowała z wieloma warszawskimi teatrami (narodowy, 
Rampa, Dramatyczny, Rozmaitości, Studio, Montownia, Stowarzyszenie Przedsięwzięć 
teatralno-Medialnych). Jest autorką muzyki do wielu spektakli teatralnych. od 2004 roku 
stale współpracuje ze Skrzypcowymi Kursami Mistrzowskimi prof. M. Słubickiej-Podejko 
i prof. K. Podejki. W 2008 roku wydała płytę Zwierzątka – utwory dziecięce na głos (wyk. 
a. Witek) i fortepian, m.in. W. lutosławskiego i K. Szymanowskiego. od 2006 roku jest 

Prowadzi też ożywioną działalność koncertową, występując w wykonaniach utwo-
rów oratoryjno-kantatowych (l. van Beethoven, J.S. Bach, S. Moniuszko). Brał udział 
w wykonaniu IX Symfonii l. van Beethovena podczas festiwalu osterfest w Bregenz.  
Występował na scenach operowych Belgii, Grecji, hiszpanii, holandii, izraela (Festiwal 
operowy w Jerozolimie), Japonii, litwy, luksemburga, niemiec, Rosji (teatr Bolszoj), 
Szwajcarii oraz Włoch. 
na scenie teatru Wielkiego w Warszawie zaśpiewał także partię Macieja w Strasz-
nym dworze S. Moniuszki (2001), Montana w Otellu G. verdiego (2001), zareckiego  
w Eugeniuszu Onieginie P. czajkowskiego (2002), Fouquier-tinvilleʼa w Andrea Chénier 
u. Giordana (2005), Sierżanta w La Bohème G. Pucciniego (2006) i oficera w Cyruliku 
sewilskim G. Rossiniego (2007).
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koordynatorem muzycznym w cyklu Baśni Muzycznych prof. J. Wiłkomirskiego (wykony-
wanych między innymi w instytucie teatralnym). od 2009 roku jest pianistką w aMaBi-
lE Piano tRio, złożonego z muzyków orkiestry teatru Wielkiego opery narodowej, 
z którym współtworzy spektakle poetycko-muzyczne z największymi Mistrzami słowa  
w Polsce, między innymi K. Kolbergerem, J. zelnikiem, K. Łaniewską, a. Ferencem. Rok 
chopinowski 2010 zespół uczcił programem Dobry Wieczór Monsieur Chopin z udzia-
łem K. Kolbergera, z muzyką F. chopina i poezją J. Słowackiego, K.i. Gałczyńskiego,  
S. Wyspiańskiego, E. Brylla. W 2013 roku była kierownikiem muzycznym projektu Wier-
szolotywa z muzyką W. lutosławskiego i poezją J. tuwima z okazji Roku Juliana tuwima 
i Witolda lutosławskiego. od 2000 roku pracuje jako pianista-akompaniator w zespole 
Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie.

Andrzej  
Krusiewicz
absolwent filologii rosyjskiej 
uniwersytetu im. a. Mickiewi-
cza w Poznaniu. W pracy magi-
sterskiej napisanej pod kierun-
kiem doc. dr hab. B. Galstera 
poddał analizie teorię i praktykę 
przekładu literackiego w okre-
sie od romantyzmu po współ-
czesność.

W Polskim Radio – od 1977 roku. zdobył duże doświadczenie spikersko-lektorskie, rea-
lizując różne formy: reklamy, teksty informacyjne, felietony, prozę literacką, poezję. Wie-
loletni współautor cyklu nocnych programów poświęconych zachowaniom emocjonal-
nym i zjawiskom społecznym, gdzie kanwę do rozmów ze słuchaczami stanowiły sztuki 
teatralne. Współautor kilkudziesięciu audycji historycznych z cyklu Kronika 1939 roku.
Stale współpracuje w charakterze lektora z Polskim związkiem niewidomych. czyta 
listy dialogowe w filmach przygotowywanych do emisji i na żywo w kinach. Ma boga-
te doświadczenie w prowadzeniu koncertów estradowych o różnej formule: oficjalnych, 
okolicznościowych, typu show, poświęconych muzyce rozrywkowej i poważnej, zgodnie 
z zapotrzebowaniem – także dwujęzycznie (angielski).
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