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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

Julia Jewtuchowska (Białoruś)  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
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Mateusz Słonina, Paweł Horodyski, Ilya Kavalchuk  
bas, bas-baryton

Orkiestra Festiwalowa

i skrzypce Katarzyna Schulz koncertmistrz,  
 Jan Turkiewicz, Aleksandra Głuch,  
 Anna Kisielewska, Katarzyna Siakaluk 
ii skrzypce Agata Serafin, Katarzyna Baszak,  
 Justyna Honkisz, Alicja Grochowina 
altówki Ewa Kałuzińska, Monika Cieślińska,  
 Agata Łabowska 
wiolonczele Michał Bień, Karolina Kocyła 
kontrabas Klaudia Wieczorek
Flety Kinga Kubiak, Amelia Grenda 
Oboje Bogumiła Jędrysiak, Kacper Nowak
klarnety Mateusz Rot, Jan Styczyński 
Fagoty Adrian Musiał, Dagna Wilk
waltornie Jakub Bednarz, Jan Sikora
trąbki Rafał Taf, Jakub Brodacki 
puzon Szymon Rybitw
instrumenty perkusyjne 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



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.
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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”. 

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-
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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  
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 



11

Julia Jewtuchowska
urodzona 24 kwietnia 1993 roku w zelwie na 
Białorusi. absolwentka klasy fortepianu w pań-
stwowej szkole Muzycznej i st. w rodzimej 
miejscowości oraz klasy dyrygentury chóralnej 
Białoruskiej państwowej Średniej szkoły Mu-
zycznej ii st. w grodnie. zajęcia z dyrygowania 
oraz emisji głosu odbywała w klasie mgr Mary-
ny pietuchowej. w trakcie nauki w grodnie była 
solistką Białoruskiego państwowego Żeńskie-
go chóru pod kierunkiem prof. łarysy ikonniko-
wej, a także solistką polonijnego Chóru sursum 
Corda pod kierunkiem mgr Heleny sakowicz.
w roku 2015 ukończyła studia licencjackie w kla-
sie śpiewu solowego ad. dr Marty wróblewskiej 
na uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopi-
na na wydziale instrumentalno-pedagogicznym 
w Białymstoku. w 2017 roku ukończyła studia 

magisterskie na tymże wydziale w klasie śpiewu solowego prof. Cezarego szyfmana oraz 
wybitnej śpiewaczki mgr Olgi pasiecznik.
do największych osiągnięć julii należą: wyróżnienie na Ogólnobiałoruskim przeglądzie 
talentów wokalnych, organizowanym przez głównego dyrygenta prezydenckiej orkie-
stry Białorusi wiktora Babarykina (2012); udział w ii Festiwalu piosenki im. anny german  
w Mińsku (2013); iii nagroda na konkursie Moniuszkowskim „pieśń wieczorna” w Bia-
łymstoku (2014); i nagroda w konkursie „utwór samodzielnie przygotowany” na wydziale 
instrumentalno-pedagogicznym w Białymstoku (2016). 

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.
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w trakcie studiów brała aktywny udział w wielu uniwersyteckich projektach artystyczno-
-muzycznych, np. w operze Czarodziejski flet w.a. Mozarta (i dama), a także w ope-
rze Così fan tutte w.a. Mozarta (Fiordiligi i despina) oraz kontynuowała współpracę  
z chórem polonijnym sursum Corda w roli solistki. w roku 2017 miała zaszczyt wystąpić 
z orkiestrą Opery podlaskiej na koncercie dyplomantów w Filharmonii w Białymstoku. 
w jej dorobku artystycznym można wyróżnić udział w operze Venus i Adonis j. Blowa 
w teatrze dramatycznym im. aleksandra węgierki w Białymstoku oraz udział w operze 
Bastien und Bastienne w.a. Mozarta (partia Bastienne) w Białostockim teatrze lalek 
oraz występy podczas europejskiego Festiwalu Muzycznego „gloria” 2016 w auli Magna 
w Białymstoku, organizowanego przez wybitnego śpiewaka aleksandra teligę. w se-
zonie 2014/2015 zadebiutowała jako solistka w Operze i Filharmonii podlaskiej w partii  
i damy w operze Czarodziejski flet W.A. Mozarta. 
Brała i bierze aktywny udział w warsztatach mistrzowskich, prowadzonych przez 
profesorów: O. pasiecznik, C. szyfmana, w. zalewskiego, e. iżykowską, B. Makala,  
r. Owsińską, C. Viscę (wiedeń).
w roku 2019 otrzymała stypendium Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Gaude  
Polonia, co umożliwiło jej półroczną regularną pracę pod kierunkiem maestry O. pasiecznik.

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.



Jakub Luboiński
wokalista, saksofonista, od 2016 roku stu-
dent akademii Muzycznej we wrocławiu na 
kierunkach jazz i Muzyka estradowa – sak-
sofon 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 
śpiewając w chórkach u boku gwiazd takich 
jak grażyna łobaszewska, ewa Bem (Festi-
wal gwiazd w Międzyzdrojach, 2017), czy 
tercet egzotyczny Band (koncert „pamelo 
Żegnaj”, 2019). w 2016 roku nawiązał współ-
pracę z teatrem piosenki romana kołakow-
skiego, z którym występował na tak ważnych 
wydarzeniach jak ceremonia otwarcia Świa-
towych dni Młodzieży w krakowie (2016), czy wydarzenie telewizyjne Promieniowanie 
Ojcostwa z okazji XViii dnia papieskiego (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.

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.






