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Szanowne Panie, Szanowni Panowie!

Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowy 60.  
Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski w Ku-
dowie-Zdroju, który obchodzony będzie w roku,  
w którym wspominamy 150-lecie śmierci Stanisła-
wa Moniuszki! Zaiste wielkie i doniosłe to rocznice!
I podczas tego Festiwalu, jednego z najstarszych 
Polsce, podejmiemy po raz kolejny trud i radość 
oprowadzenia Państwa po meandrach, kuluarach 
i salonach twórczości naszego wybitnego kompo-
zytora. Spróbujemy pochylić się także nad recep-
cją i przyszłością jego Dzieła.
Program 60. Międzynarodowego Festiwalu Mo-
niuszkowskiego powstawał podczas trudnych i bo-
lesnych zdarzeń, które objęły nie tylko Ukrainę, ale także Europę i cały świat. Wywołana 
przez Rosję trwająca wojna na Ukrainie i jej tragiczne skutki dla mieszkańców naszego 
globu nie mogły pozostać bez wpływu na kształt programu. Pragnę także podzielić się 
z Państwem przeczuciem, które kazało mi pomyśleć w 2021 roku nad zaproszeniem na 
60. Festiwal artystów z Ukrainy i Białorusi, a później i z Gruzji. Nie rozumiałem wówczas 
dlaczego…. Zrozumiałem dopiero 24 lutego 2022 roku………
I okazało się, że Moniuszko i w czasach współczesnych potrafi jednoczyć ludzi swoją 
muzyką i przesłaniem, swoimi emocjami. Usłyszymy, Szanowni Państwo, znakomitych 
artystów Narodowej Opery Lwowskiej w Galowym Koncercie Inauguracyjnym, który bę-
dzie poświęcony Solidarności Polsko-Ukraińskiej. Wykonają oni fragmenty oper Moniusz-
ki, twórców ukraińskich i włoskich. Twórczość Moniuszki zabrzmi także w koncertach  
Chóru Concordia z Wolnej Białorusi i Narodowego Chóru Adżarii BATUMI z Gruzji. Wielką 
niespodzianką będzie koncert wiedeńskich artystów ze sławnego Wiener Glasharmonika 
Duo, którzy na swych niezwykłych instrumentach wykonają także ….. Moniuszkę, a i nie 
tylko.
Przybędzie na Festiwal wielu polskich wykonawców: fantastyczny poznański zespół wo-
kalny Affabre Concinui, Schola Cantorum Minorum Chosoviensis, przesławna Orkiestra 
Reprezentacyjna Straży Granicznej „Podhalańczycy”, młodzi soliści – Sebastian Mach  
w Koncercie Balkonowym i ks. Zbigniew Stępniak dysponujący niezwykle rzadkim  
głosem basso profondo. Moim zwyczajem zaprosiłem też artystów nieklasycznych, tym  
razem będzie to Moniuszko na jazzowo w wykonaniu Małgorzaty Hutek Septet – Songbook  
of Moniuszko!
Niezwykłe z pewnością będą spotkania z polskimi luminarzami kultury, nauki i dziennikar-
stwa; w panelu dyskusyjnym i wykładach udział wezmą: Elżbieta Janowska-Moniuszko, 
red. Tadeusz Deszkiewicz, red. Grzegorz Chojnowski, prof. dr hab. Grzegorz Zieziula. 
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Moniuszkowego Święta dopełnią reportaże TVP z ubiegłych festiwali moniuszkowskich, 
tradycyjny korowód z udziałem Stanisława Moniuszki, hejnał festiwalowy oraz finałowe 
Tańczące Fontanny do muzyki patrona Festiwalu.
Program 60. Festiwalu został zdeterminowany także jeszcze jednym faktem: bezsilnoś-
cią tyczącą promocji Dzieła Narodowego Kompozytora! Niestety, kompozycje Stanisława 
Moniuszki nigdy nie doczekały się pełnego i krytycznego wydania. I nawet obchodzone 
rocznice 200-lecia urodzin i 150-lecia śmierci kompozytora niczego nie zmieniły. Posta-
nowiłem zatem udać się o pomoc do Wiekuistego! I po raz pierwszy w historii Festiwalu 
kudowskiego duchowym jego zwieńczeniem będzie uroczysta Msza św. w intencji Stani-
sława Moniuszki i jego Dzieła. Msza niezwykła, albowiem ze śpiewami od 800. lat wykony-
wanymi w kolebce Zakonu Dominikańskiego, w Bazylice św. Sabiny w Rzymie. Mszę ce-
lebrował będzie znawca chorału dominikańskiego o. Łukasz Miśko OP z Krakowa, śpiewy 
wykona Schola Cantorum Minorum Chosoviensis. A po Mszy jeszcze koncert…

Dziękując z serca wszystkim Współpracownikom Moniuszkowskiego Towarzystwa Kul-
turalnego, szczególnie prezesowi Grzegorzowi Jungowi, wiceprezesowi Piotrowi Borkow-
skiemu, red. Maciejowi Kieresowi, Ewie Miklas, pracownikom Ośrodka Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu, red. Wandzie Ziembickiej-Has, red. Katarzynie Kaczorowskiej, red. Tade-
uszowi Deszkiewiczowi, prezesowi warszawskiego Radia dla Ciebie, za zorganizowanie 
świetnej konferencji prasowej w Sali Agnieszki Osieckiej PR III, dziękując najserdeczniej 
Patronom Honorowym na czele z Wicepremierem Piotrem Glińskim, ministrem Michałem 
Dworczykiem i senatorem Aleksandrem Szwedem, Partnerom Festiwalu, którzy wsparli 
go w najróżniejszy sposób oraz Patronom Medialnym pragnę podzielić się z Państwem 
Marzeniem:
Marzy mi się, aby został powołany Komitet Redakcyjny Dzieł Wszystkich Stanisława Mo-
niuszki, który przy wsparciu Komitetu Honorowego zakreśli plan działań i wyda w ciągu 
nieodległego czasu wszystkie kompozycje Stanisława Moniuszki. Również te przechowy-
wane w Mińsku, Moskwie, Petersburgu, Wilnie, Lwowie….. To praca na kilkadziesiąt lat! 
Ale rozpocznijmy to dzieło, przygotowując stosowny plan poczynań!
I marzy mi się IDEA, z którą jedenaście lat temu przybyłem do Kudowy-Zdroju, aby to 
miejsce stało się choć w pewnej części odbiciem Bayreuth Ryszarda Wagnera.
I marzy mi się, aby powstał kryty amfiteatr, służący nie tylko Festiwalowi Stanisława  
Moniuszki, ale i całemu regionowi, marzy mi się wyremontowany Teatr Zdrojowy i Pijalnia 
– Sala Koncertowa, marzy mi się nowy koncertowy fortepian, a także wyposażenie koś-
cioła Miłosierdzia Bożego w organy koncertowe!
I marzy mi się, aby powrócił do Kudowy Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Andrzeja 
Hiolskiego oraz Sesja Muzykologiczna adresowana do młodych adeptów tej trudnej dzie-
dziny nauki!

Zapraszam Państwa z serca na jubileuszowy, 60. Międzynarodowy Festiwal Moniusz-
kowski, do Kudowy-Zdroju w dniach 24-28 sierpnia 2022 roku! Czekam na Państwa we 
wszystkich magicznych miejscach festiwalowych! Spróbujmy pomarzyć!!!

Dyrektor Artystyczny
Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju  
Stanisław Rybarczyk
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Kalendarium Festiwalu

24 sierpnia, środa

 godz. 12.00 Balkon Teatru Zdrojowego
  HeJnAł FeSTiwAlowy 

 godz. 12.05 Balkon Sanatorium „Polonia”
  ReCiTAl woKAlny
  SEBASTiAN MAch  tenor
  MiRoSłAW GąSiENiEc  fortepian
  W programie utwory St. Moniuszki, F. chopina  
  oraz arie z oper, operetek, musicali, pieśni neapolitańskie
 

 godz. 14.30 Pijalnia – Sala Koncertowa
  MoniUSZKo ZnAny i nieZnAny panel dyskusyjny
  E. Janowska-Moniuszko, J. Rostworowska, red. T. Deszkiewicz,  
  red. G. chojnowski, prof. G. Zieziula

 godz. 17.00 Kościół pw. św. Katarzyny, ul. Kościelna
  KonCeRT KAMeRAlny
  ks. ZBiGNiEW STęPNiAK  basso profondo
  RAFAł SuliMA  organy
  W programie kompozycje religijne St. Moniuszki

 godz. 19.00 Teatr Pod Blachą
  GAlowy KonCeRT inAUGURACyJny
  KonCeRT SoliDARnoŚCi PolSKo-UKRAiŃSKieJ
  Soliści, chóR i oRKiESTRA  lWoWSKiEJ oPERy NARoDoWEJ /ukraina/
  MyRoN JuSyPoWicZ  dyrygent
  W programie kompozycje St. Moniuszki, M. lysenki,  
  S. Gulaka-Artemovskego, y. Meytusa, G. Pucciniego,  
  P. Mascagniego, G. Verdiego

 godz. 21.00 Muszla koncertowa
  RePoRTAŻe TVP 
  z Międzynarodowych Festiwali Moniuszkowskich

25 sierpnia, czwartek

 godz. 12.00 Balkon Teatru Zdrojowego
  HeJnAł FeSTiwAlowy 
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 godz. 15.00 Pijalnia – Sala Koncertowa
  STAniSłAw MoniUSZKo i KonwenCJe oPeRowe
  Wykład prof. dr. hab. Grzegorza Zieziuli /instytut Sztuki PAN/

 godz. 16.30 Teatr Zdrojowy
  KonCeRT KAMeRAlny 
  AFFABRe ConCinUi
  RoBERT hyllA  kontratenor  lESZEK MARciNiAK  kontratenor
  PRZEMySłAW cZEKAłA  tenor PioTR lEWANDoWSKi  baryton
  PioTR DZiuRlA  bas   ARTuR hoFFMANN  bas
  W programie utwory St. Moniuszki, F. chopina, M. Karłowicza

 godz. 20.00 Teatr Pod Blachą
  SonGBooK oF MoniUSZKo
  MAłGoRZATA HUTeK SePTeT
  MAłGoRZATA huTEK  wokalistka i liderka zespołu 
  DoMiNiK WANiA  fortepian  PAWEł WSZołEK  kontrabas 
  SZyMoN MADEJ  perkusja  KARol MAKoWSKi  puzon 
  cyPRiAN BASZyńSKi  trąbka MATEuSZ śliWA  saksofon
  W programie pieśni St. Moniuszki

 godz. 21.00 Muszla koncertowa
  RePoRTAŻe TVP 
  z Międzynarodowych Festiwali Moniuszkowskich

26 sierpnia, piątek

 godz. 12.00   Balkon Teatru Zdrojowego
  HeJnAł FeSTiwAlowy 

 godz. 15.00 Pijalnia – Sala Koncertowa
  wARiACJe nA TeMATy Z MoniUSZKi
  Redaktor Grzegorz chojnowski /Polskie Radio Wrocław/

 godz. 16.30 Kościół Miłosierdzia Bożego, ul. Słoneczna
  KonCeRT CHÓRAlny
  Chór ConCoRDiA /Wolna Białoruś/
  GAliNA KAZiMiRoVSKAJA  kierownik artystyczny i dyrygent
  W programie m.in. pieśni St. Moniuszki po polsku i białorusku

 godz. 20.00 Teatr Pod Blachą
  GRUZini ŚPiewAJĄ MoniUSZKĘ!
  narodowy Chór Adżarii BATUMi /Gruzja/
  W programie pieśni St. Moniuszki i kompozytorów gruzińskich
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 godz. 21.00 Muszla koncertowa
  RePoRTAŻe TVP 
  z Międzynarodowych Festiwali Moniuszkowskich

27 sierpnia, sobota

 godz. 11.00   Park Zdrojowy
  KonCeRT PRoMenADowy
  orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej 
  PoDHAlAŃCZyCy
  ppłk SG lESZEK MiEcZKoWSKi  naczelnik orkiestry, i kapelmistrz

 godz. 12.00   Balkon Teatru Zdrojowego
  HeJnAł FeSTiwAlowy

 godz. 15.00 ul. Zdrojowa, Park Zdrojowy
  KoRowÓD MoniUSZKowSKi
  z udziałem Mażoretek z Nachodu /czechy/
  orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej PoDhAlAńcZycy
  Narodowego chóru Adżarii BATuMi /Gruzja/
  Zespołu rekonstrukcyjnego w stylu biedermeier z hradec Kralove /czechy/ 
  oraz Stanisława Moniuszki

 godz. 16.30 Teatr Zdrojowy
  wieneR GlASHARMoniKA DUo /Austria/
  chRiSTA SchöNFElDiNGER  harmonika szklana
  GERAlD SchöNFElDiNGER  verrophon 
  WiESłAW BRENNEcKE  prowadzenie
  W programie m.in. kompozycje St. Moniuszki, F. chopina,  
  h. Wieniawskiego

 godz. 20.30 Teatr Pod Blachą
  wiDowiSKo FinAłowe
  TAŃCZĄCe FonTAnny    do muzyki Stanisława Moniuszki

28 sierpnia, niedziela

 godz. 11.00   kościół Miłosierdzia Bożego, ul. Słoneczna
  MSZA Św. w inTenCJi STAniSłAwA MoniUSZKi 
  i JeGo DZiełA
  o. łuKASZ MiśKo oP (prezes Fundacji Dominikański ośrodek  
  liturgiczny w Krakowie) 
  SCHolA CAnToRUM MinoRUM CHoSoVienSiS 
  SłAWoMiR WiTKoWSKi  kierownik muzyczny, kantor
  Koncert w kościele po mszy św.



24 sierpnia 2022, środa, godz. 1205

Balkon Sanatorium „Polonia”

recital wokalny

Sebastian Mach  tenor
Mirosław Gąsieniec  fortepian

24 sierpnia 2022, środa, godz. 1200

Balkon Teatru Zdrojowego

Hejnał Festiwalowy

Program Festiwalu

Program

Stanisław Moniuszko (1819–1872)
 Pięknym wulkanem miłości – aria z opery Karmaniol
 Cisza dokoła  – aria z opery Straszny Dwór
 Szumią jodły na gór szczycie  – aria z opery Halka
 Krakowiaczek, Znasz li ten kraj
eduardo di Capua (1865–1917)   O sole mio
luigi Denza (1846–1922)   Funiculi funicula
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Sebastian Mach
ukończył studia wokalne na Akademii Mu-
zycznej im. K. lipińskiego we Wrocławiu  
w klasie śpiewu prof. B. Makala. od 2019 
roku jest uczestnikiem Programu Kształce-
nia Młodych Talentów Akademii operowej 
Teatru Wielkiego w Warszawie, gdzie dosko-
nali swoje umiejętności pod okiem znakomi-
tych pedagogów, jak: E. Pessen, M. Rexroth,  
o. Pasiecznik, i. Kłosińska.
Artysta pracował z wieloma wybitnymi dyry-
gentami, tj. P. Mccreesh, S. layton, J. Ka-
sprzyk, A. Kelly, J. Swensen, B. chilcott.
Doskonalił swoje umiejętności wokalne na 
kursach mistrzowskich u takich pedago-
gów jak: G. Finley, M. Wegwart, A. owens,  
M. Kwiecień, A. Ruciński.
Stale współpracuje m.in. z Teatrem Wielkim 

operą Narodową w Warszawie, Polską operą Królewską, operą Bałtycką, Teatrem 
Pieśń Kozła, Narodowym Forum Muzyki, Filharmonią opolską, Towarzystwem Teatral-
nym, Wrocławskim Męskim oktetem Wokalnym.
W 2022 roku artysta debiutował na Festiwalu Ticino Musica w lugano w Szwajcarii wcie-
lając się w rolę Księcia Ramiro w operze G. Rossiniego La Cenerentola. W 2021 roku 
brał udział w projekcie Young Singers Project organizowanym przez największy festiwal 
muzyczny w Europie w Salzburgu. W ramach festiwalu wziął udział w światowej prapre-
mierze opery Vom Stern, der nicht leuchten konnte skomponowanej przez E. Naske.
W 2020 roku debiutował na scenie opery Bałtyckiej w Gdańsku w prapremierze opery 
Wehikuł czasu F. Bottigliero, gdzie wcielił się w główną postać. W 2018 roku debiutował 
na Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie-Zdroju w prapremierze opery Karmaniol wcie-
lając 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  

Johann Strauss (1825–1899)   
 Wielka Sława to żart – aria z operetki Baron Cygański
leonard Bernstein (1918–1990)   Maria – z musicalu West Side Story
ernesto De Curtis (1875–1937)   Non ti scordar di me
Franz lehar (1870–1948)
              Dein ist mein ganzes Herz – aria z operetki Kraina Uśmiechu
Fryderyk Chopin (1810–1849)   utwory na fortepian
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Mirosław Gąsieniec
Pianista i kompozytor, ukończył studia pia-
nistyczne z wyróżnieniem (1979) oraz studia 
kompozytorskie, także z wyróżnieniem (1988),  
w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W latach 
1972–80 był uczniem i prywatnym stypendystą 
W. lutosławskiego, a w latach 1979 i 1980 był, 
jako pianista, dwukrotnie stypendystą Towarzy-
stwa im. F. chopina w Warszawie. laureat kra-
jowych i zagranicznych konkursów kompozytor-
skich. Twórca muzyki fortepianowej, kameralnej, 
symfonicznej, oratoryjno-kantatowej i filmowej. 
W latach 1985–86 był współtwórcą i pianistą 
Wrocławskiego Tria Fortepianowego, które kon-
certowało w Polsce i za granicą we współpracy  
z Krajowym Biurem Koncertowym i Pagartem.  
W latach 90. utworzył razem z pianistką niemie-
cką l. Bertok duet fortepianowy, który występo-
wał w Polsce i Niemczech. W latach 1991–94 był prezesem Związku Kompozytorów 
Polskich oddział we Wrocławiu. od 1991 roku był dyrektorem artystycznym Międzyna-
rodowego śląskiego Festiwalu Muzycznego „Porozumienie”, od 2003 roku – Między-
narodowego Festiwalu Muzycznego „Euro Silesia”, w którego rozwój osobiście zaan-
gażowany był światowej sławy dyrygent Maestro K. Masur, ówczesny szef Filharmonii 
Nowojorskiej. W ramach tego festiwalu wystąpiła m.in. Filharmonia lipska „Gewan-
dhaus” (1996), New york Philharmonic (2000), orchestre National de France (2003). od 
2001 roku, przez 10 lat, był wiceprezesem i prezesem Towarzystwa im. F. chopina we 
Wrocławiu, kierownikiem artystycznym festiwalu Forum chopinowskie oraz członkiem 
Komitetu organizacyjnego Budowy Pomnika F. chopina we Wrocławiu. W latach 2004 i 
2006 był organizatorem oraz dyrektorem Międzynarodowych Mistrzowskich Kursów Dy-
rygenckich Maestro K. Masura we Wrocławiu. W 2000 roku nagrał płytę solową cD jako 
pianista z utworami F. chopina i F. liszta, w 2001 roku płytę cD wspólnie z K.A. Kulką z 
sonatami l. van Beethovena i J. Brahmsa, w 2003 roku płytę cD z jego kompozycjami: 
Kantatą Św. Jan Boży i Św. Jadwiga Śląska w wykonaniu orkiestry i chóru Filharmonii 
Wrocławskiej z udziałem najwybitniejszego polskiego tenora W. ochmana. W 2007 roku 
nagrał dwie płyty cD z wszystkimi utworami fortepianowymi A. Stolpego, przedwcześ-
nie zmarłego kompozytora i pianisty polskiego drugiej połowy XiX wieku. W 1990 roku 
za swoją działalność kompozytorską i pianistyczną został uhonorowany odznaką „Za-
służony Działacz Kultury” przez Ministra Kultury, w 2000 roku – odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Polski, w 2011 roku Złotym Krzyżem Zasługi, w 2018 
roku medalem Gloria Artis. obecnie, jako profesor Akademii Muzycznej, jest związany  
z Katedrą Kameralistyki Akademii Muzycznej im. K. lipińskiego we Wrocławiu.

za Najciekawszą osobowość Artystyczną 12. Międzynarodowego operowego Forum 
Młodych w Bydgoszczy. W 2017 roku otrzymał Nagrodę Specjalną za najlepsze wyko-
nanie pieśni polskiej na iV ogólnopolskim konkursie wokalnym w Drezdenku.
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24 sierpnia 2022, środa, godz. 1430

Pijalnia – Sala Koncertowa

MoniUszko znany i nieznany
panel dyskusyjny

elżbieta Janowska-Moniuszko
Jolanta Rostworowska

red. Tadeusz Deszkiewicz
red. Grzegorz Chojnowski

prof. Grzegorz Zieziula

elżbieta Janowska-Moniuszko

Pra-pra-prawnuczka (V pokolenie po kompozy-
torze) S. Moniuszki, z linii syna kompozytora –  
S.J. Moniuszki.
Była urzędniczka w Kancelarii Sejmu (1984–2016). 
Tłumacz języka hiszpańskiego; m.in. dla Prezy-
denta RP podczas wizyty w Polsce Króla hiszpa-
nii (1989), podczas Konferencji oNZ w Katowicach 
(czerwiec 2022). Autorka przekładów na język hi-
szpański, m.in. książek: Drogi do wolności, drogi 
do wspólnej Europy 1945–2007 (2008), Korzyści 
transformacji demokratycznej (2009), Niektóre my-
śli do prawa ustalającego wieczny pokój w Euro-
pie. Konstytucja dla Europy (aut. Wojciech Bogumił 

Jastrzębowski, 30.04.1831; Małgorzata Karpińska 2008), listów polskiego dziwiętna-
stowiecznego ornitologa K.R. Jelskiego (brata ciotecznego S. Moniuszki) i artykułów 
polskich ornitologów współczesnych dla Muzeum A. Raimondi’ego w limie. Autorka 
przekładu na język polski monodramu h. Robles’a Frida Kaho viva la vida (2011 r).
uczestnik i ogólnopolskiej Konferencji Popularno-Naukowej i Artystycznej Stanisław 
Moniuszko i wyobraźnia romantyczna (2022) w ramach kolejnej edycji festiwalu Mo-
niuszko na trakcie Królewskim.
Autorka m.in. artykułów zamówionych przez redakcje polskich czasopism: STANISŁAW 
MONIUSZKO Życie, twórczość, żyjący autentyczni potomkowie („W Sieci historii”, 2019), 
Rok 2019 – obchody 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki w opinii jednej z potom-
ków Kompozytora ( „Kamerton” 2020).
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24 sierpnia 2022, środa, godz. 1700

Kościół pw. św. Katarzyny, ul. Kościelna

koncert kaMeralny
Utwory religijne 

stanisława Moniuszki

ks. Zbigniew Stępniak  basso profondo
Rafał Sulima  organy

Program

Stanisław Moniuszko (1819–1872)
 Modlitwa Pańska – Ojcze nasz
 Walc /organy solo/
 Ad te Domine 
 Domine, ne in furore tuo 
 Inclina aurem tuam
 Elegia /organy solo/
 Pod Twoją obronę
 Modlitwa do Boga Rodzicy – Głos mój podnoszę do Boga Rodzicy
 hymn o św. Stanisławie – Cześć Tobie, naszej krainy patronie!
 Polonez /organy solo/
 Modlitwa Pańska – W ciężkiej niedoli
 Pieśń pokutna – O Panie! Co losy ludzkości 
 hymn do Pana Jezusa – Z Ojcem przedwiecznym stolicę dzieli
 Preludium na temat Kto się w opiekę /organy solo/
 O Władco świata 
 Zgadzanie się z wolą boską – Kiedy ci chmury nad głową się zbiorą
 Modlitwa – W poświstach wichrów losu 
 Modlitwa – Do Ciebie, Panie
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ks. Zbigniew Stępniak
Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akade-
mii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgosz-
czy (śpiew solowy w klasie prof. M. Witkiewicza 
i ks. dra hab. R. Kaczorowskiego). ukończył rów-
nież Wyższe Seminarium Duchowne Hosianum  
w olsztynie (filozofia i teologia), instytut Muzy-
ki uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w ol-
sztynie (pedagogika muzyczna), Podyplomowe 
Studium Emisji Głosu przy Narodowym centrum 
Kultury w Warszawie i Akademii Muzycznej im. 
F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (u prof. J. Ga-
łęskiej-Tritt). Studia doktoranckie odbył w Sekcji 
Muzykologii Teoretycznej i Stosowanej na uni-
wersytecie Kardynała S. Wyszyńskiego w War-
szawie, gdzie w roku 2011, pod kierownictwem 
prof. dra hab. S. Dąbka, obronił pracę doktorską 
(doktor nauk humanistycznych w zakresie historii). 
Stopień doktora habilitowanego otrzymał na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii 
Muzycznej im. i.J. Paderewskiego w Poznaniu (doktor habilitowany w dziedzinie sztuk 
muzycznych dyscyplinie wokalistyka).
Swoje umiejętności wokalne pogłębia na różnych kursach, szkoleniach i stażach w kraju 
i za granicą (m.in. G. Türka, i. Kłosińskiej, J. Niziołka, J. Romańskiej, M. Rzepki, J. Bal-
larina, E. Tubb, u. Messthaltera, E. Sąsiadka, S. Toczyskiej, i. Kremling, D. Susłowa). 
Pracuje na stanowisku profesora instytutu Muzyki uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie-
go. Koncertuje w kraju i za granicą (m.in. w Szwajcarii, Niemczech, Rosji, na Białorusi, 
w czechach).
Jest m.in. pomysłodawcą, inicjatorem i pierwszym dyrektorem artystycznym letnich 
Koncertów Muzyki Wokalnej „Varmia Gaudet et cantat” w Ramsowie oraz spotkań z mu-
zyką sakralną w regionie Mörel w południowej Szwajcarii. Jest członkiem Polskiego 
Stowarzyszenia Pedagogów śpiewu, Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków i Sto-
warzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. W 1999 roku otrzymał dyplom Ministra 
Kultury i Sztuki „za zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej”.
W swoim repertuarze ma utwory kompozytorów od renesansu do współczesności: ope-
rowe arie basowe, pieśni, dzieła oratoryjno-kantatowe, szczególnie rzadko wykonywane 
kompozycje barokowe dla basso-profondo.

Rafał Sulima
Jest absolwentem Wydziału instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku, Akade-
mii Muzycznej im. F. chopina w Warszawie w trzech specjalnościach: organy (u prof.  
M. Terleckiej), muzyka liturgiczna (u prof. M. Dąbrowskiego i prof. B. Sawickiej), śpiew 
solowy (u prof. c. Szyfmana). W 2001 roku był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzi-



13

ctwa Narodowego. Na ii ogólnopolskim Konkur-
sie organistów Pro organo 2007 w Warszawie 
zdobył nagrodę Grand Prix. obecnie jest adiunk-
tem na uniwersytecie Muzycznym im. F. chopi-
na w Białymstoku. W swoim dorobku artystycz-
nym ma liczne koncerty organowe, kameralne 
i wokalne. Współpracuje z chórem Filharmonii 
i opery Podlaskiej oraz chórami akademickimi. 
W latach 2003–2013 był organistą w kościele 
w świętej lipce, gdzie prezentował brzmienie 
znanych w Polsce i za granicą barokowych or-
ganów. W 2008 roku ukazała się jego płyta cD 
z nagraniem tego instrumentu (w 2009 roku uzy-
skała status złotej płyty). od 2009 roku jest dy-
rygentem chóru Kontrapunkt w Ełku. Za swoją 
działalność artystyczną otrzymał kilka nagród. 
W 2013 roku otrzymał stopień doktora sztuki 
muzycznej w specjalności organy na uniwersy-
tecie Muzycznym im. F. chopina w Warszawie.



24 sierpnia 2022, środa, godz. 1900

Teatr Pod Blachą

Galowy koncert inaUGUracyjny

koncert solidarności 
polsko-UkraiŃskiej

lyubov Kachala  sopran
olesia Bubela  sopran

Tetiana Vachnovska  mezzosopran 
ihor Shevchuk  tenor

Vasyl Sadovskii  tenor 
Andriy Beniuk  baryton

nazar Pavlenko  bas

Chór i orkiestra 
narodowej opery lwowskiej /ukraina/

Myron Jusypowicz  dyrygent

Program

Mykoła łysenko (1842–1912)   uwertura do opery Taras Bulba
Semen Hulak-Artemovsky (1813–1873)   
 duet oksany i Andrzeja z opery Zaporozhets za Dunayem
Stanisław Moniuszko (1819–1872)   
 aria Jadwigi z opery Straszny Dwór
 aria Skołuby z opery Straszny Dwór
 aria halki z opery Halka
 aria Stefana z opery Straszny Dwór



Myron Jusypowicz

od swojego debiutu 12 kwietnia 1979 roku we 
lwowskiej operze Narodowej i Balecie Myron 
Jusypowycz rozpoczął długotrwałą współpra-
cę i znacząco przyczynił się do europejskiego 
sukcesu tego zespołu operowego, organizując 
pierwsze w historii tournée zespołu poza by-
łym Związkiem Radzieckim: do Włoch (1996), 
Austrii i Niemiec (1999, 2000, 2001, 2002) 
oraz Polski (1999, 2002, 2003, 2004). W latach 
1994–1996 pełnił funkcję pierwszego dyrygen-
ta, a w 2000 roku, kiedy opera i Balet lwow-
ski obchodziła 100-lecie swojego istnienia, 
nadzorował repertuar, programy i produkcje 
artystyczne z okazji tego jubileuszu jako jej 
dyrektor artystyczny (1998–2002). W czasie, 
gdy ukraińska gospodarka była w słabej kondycji, a muzycy nie byli w stanie utrzymać 
siebie i swoich rodzin, Myron Jusypowycz współpracował z austriacką firmą Dacapo 
Musikmarketing Gmbh, aby założyć orkiestrę objazdową (2002) i chór (2003). W latach 
2002–2007 jako chefdirigent przesłuchiwał i przeprowadzał próby z K&K Philharmoniker 
i K&K opernchor oraz koncertował z nimi, zdobywając uznanie krytyków, w niektórych  
z najbardziej znanych sal koncertowych Europy (Gewandhaus leipzig, Konzerthaus 
Berlin, Alte oper Frankfurt, Die Glocke Bremen, Residenz München, Tivolis Kopenha-
ga). Мyron yusypovych poprowadził ponad 2000 przedstawień oper, baletów, operetek  
i programów koncertowych w 84 miastach w 14 krajach (Austria, Kanada, Dania, Francja, 
Niemcy, Włochy, lichtenstein, Mołdawia, holandia, Polska, Rosja, hiszpania, Szwajca-
ria, ukraina).

yuliy Meitus (1903–1997)   
 introdukcja do opery Ukradene Shasta
 ariai scena Anny i Michała z opery Ukradene Shasta
Giacomo Puccini (1858–1924)   
 orkiestra i chór z aktu ii opery Madame Butterfly
 aria cio cio San z opery Madame Butterfly
Pietro Mascagni (1863–1945)   intermezzo z opery Rycerskość wieśniacza 
Giuseppe Verdi (1813–1901)   
 duet Aidy i Amneris z opery Aida 
 trio z opery Trubadur
 chór cygański z opery Traviata
 chór matadorów z opery Traviata
 aria Eboli z welonem z opery Don Carlos
 aria Manrico z opery Trubadur
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lwowski narodowy Akademicki Teatr opery i Baletu
im. Solomii Kruszelnickiej

Teatr został zbudowany przez architekta Z. Gorgolewskiego i jest jednym z najpiękniej-
szych teatrów operowych w Europie. unikalne dekoracje, zarówno zewnętrzne, jak i 
wewnętrzne, łączą różne style neoklasycystyczne. centralnym tematem wystroju, ma-
larstwa i rzeźby teatru jest triumf sztuki, życia i miłości. Teatr został otwarty 4 paździer-
nika 1900 roku. Z okazji 100-lecia istnienia, w 2000 roku, lwowska opera Narodowa 
otrzymała imię słynnej ukraińskiej śpiewaczki Solomiji Kruszelnickiej. Ze względu na 
wysoki poziom artystyczny spektakli lwowska opera Narodowa stała się pierwszym 
teatrem na ukrainie, który uzyskał członkostwo w Międzynarodowym Towarzystwie Mu-
zycznym „opera Europa” (2008) oraz Międzynarodowej organizacji Tańca uNESco 
(2017). Wspaniała widownia teatru, która może pomieścić około tysiąca osób, jest ozdo-
biona obrazami, rzeźbami, sztuka-
terią i złoceniami. Sufit wieńczy 
żyrandol, wokół którego przedsta-
wione są alegoryczne postacie ko-
biece. Sala lustrzana to miejsce, 
które zachwyca nie tylko estetyką 
architektoniczną, ale także wyrafi-
nowaną akustyką oraz brzmieniem 
kameralnych koncertów i spektakli. 
Dziś repertuar teatru obejmuje oko-
ło pięćdziesięciu oper, operetek, 
baletów i koncertów: dzieła świato-
wych i ukraińskich kompozytorów.
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24 sierpnia 2022, środa, godz. 2100

Muszla Koncertowa

reportaŻe tVp 
z Międzynarodowych Festiwali  

Moniuszkowskich

24. Festiwal Moniuszkowski, Kudowa-Zdrój 1986
scenariusz i realizacja: B. Pietkiewicz, B. Smolińska

40. Festiwal Moniuszkowski, Kudowa-Zdrój 2002
MUZyCZne ŚCieŻKi MoniUSZKi
scenariusz i realizacja: W. Ziembicka

Produkcja reportaży   
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25 sierpnia 2022, czwartek, godz. 1500

Pijalnia – Sala Koncertowa

stanisław MoniUszko  
i konwencje operowe

Wykład prof. dr. hab. Grzegorza Zieziuli 
/instytut Sztuki PAN/

25 sierpnia 2022, czwartek, godz. 1200

Balkon Teatru Zdrojowego

Hejnał Festiwalowy
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 Nasze dzisiejsze spojrzenie na twórczość operową S. Moniuszki wkracza w zupełnie 
nowe obszary. Staje się bowiem oczywiste, że Moniuszkowski styl operowy był od sa-
mego początku związany nie tylko z tradycją lokalną (tj. wzorcami wykształconymi przez 
J. Stefaniego, J. Elsnera czy K. Kurpińskiego), lecz także z poetyką opery europejskiej, 
przede wszystkim włoskiej i francuskiej. Jak należy przypuszczać, swoją doskonałą 
znajomość europejskich konwencji operowych zawdzięczał Moniuszko przede wszyst-
kim edukacyjnemu pobytowi w Berlinie. Można zatem powiedzieć, że została ona w 
dużym stopniu zapośredniczona przez niemiecką kulturę muzyczną, teatralną i literacką,  
a okres berliński odegrał kluczową rolę w złożonym procesie absorpcji i syntezy różnych 
wzorców stylistycznych, który doprowadził z czasem kompozytora do odnalezienia włas-
nego idiomu operowego.
 W trakcie wykładu będę starał się uwrażliwić miłośników twórczości Moniuszki na róż-
norodne konwencje, które znacząco wpłynęły na kształt partytur operowych patrona 
kudowskiego festiwalu.

Prof. dr. hab.  
Grzegorz Zieziula
Muzykolog, polonista, pracownik naukowy in-
stytutu Sztuki PAN. Autor licznych publikacji 
poświęconych polskiej kulturze muzycznej XiX 
wieku i dziewiętnastowiecznym polonikom ope-
rowym, w tym książki Nurt kosmopolityczny 
w polskiej twórczości operowej drugiej połowy 
XIX wieku (NiFc 2020), edycji faksymilowych 
Halki S. Moniuszki (iS PAN 2012) i Goplany  
W. Żeleńskiego (iS PAN 2016), edycji źródło-
wo-krytycznej opery Król Łokietek, czyli Wiśli-
czanki J. Elsnera (iS PAN 2019), współredaktor 
(wraz z dr M. Sułek) pracy zbiorowej Długi wiek 
XIX w muzyce: pytania – problemy – interpre-
tacje (NiFc-iS PAN 2020). ostatnio opraco-
wał i przetłumaczył wybór francuskich listów  
G. Poniatowskiego oraz obszerny zbiór kore-

spondencji rodziny Żeleńskich (obie pozycje w druku). obecnie pracuje nad książką  
o operach S. Moniuszki, monografią W. Żeleńskiego i biografią G. Poniatowskiego.



25 sierpnia 2022, czwartek, godz. 1630

Teatr Zdrojowy

koncert kaMeralny 

aFFabre concinUi
Robert Hylla  kontratenor

leszek Marciniak  kontratenor
Przemysław Czekała  tenor
Piotr lewandowski  baryton

Piotr Dziurla  bas
Artur Hoffmann  bas

Program

Stanisław Moniuszko (1819–1872)   Znaszli ten kraj
Fryderyk Chopin (1810–1849)   
    Hulanka
    Precz z moich oczu
Mieczysław Karłowicz (1876–1909)   
    Zasmuconej
    Po szerokim morzu
Jan Maklakiewicz (1899–1954)   Kołysanka
Stanisław Moniuszko (1819–1872)   
    Prząśniczka
    Pieśń wieczorna
    Krakowiaczek
    Kozak
    Przylecieli sokołowie
    Moniuszko nie taki straszny…



Affabre Concinui
Zespół wokalny śpiewający a cappella, został założony w 1983 roku w Poznaniu. człon-
kowie zespołu są wychowankami dwóch znanych poznańskich chórów chłopięco-mę-
skich S. Stuligrosza i J. Kurczewskiego.
Zespół zaśpiewał do tej pory ponad 1200 koncertów w największych ośrodkach kultu-
ralnych kraju, a także poza jego granicami (Algieria, Anglia, Austria, Belgia, Białoruś, 
chiny, czechy, Dania, Finlandia, Francja, hiszpania, holandia, Japonia, Kanada, Korea 
Płd., liban, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone, Szkocja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, 
ukraina, Watykan, Włochy). W 1987 roku redakcja „Głosu Wielkopolskiego” przyznała 
Zespołowi medal Młodej Sztuki.
Zespół inaugurował Tarnowski Tydzień Talentów (1987), Poznańską Wiosnę Muzycz-
ną (1989), Festiwal Muzyki w łańcucie (1991), Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia 
cantans”(1996); występował podczas wielu Festiwali muzycznych w Polsce i za granicą 
m.in. na Festiwalu Al Bustan w libanie oraz Schleswig-holstein w Niemczech.
Był gościem Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu (1997). Wielokrotnie 
występował podczas Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach.
W 1988 roku został laureatem Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Gorycji (Wło-
chy) w kategorii zespołów kameralnych, a w 1994 roku laureatem ii nagrody Xlii Mię-
dzynarodowego Konkursu Wokalnego w Arezzo (Włochy).
W sierpniu 2008 roku Affabre concinui wystąpił na Festiwalu w Edynburgu (Szkocja), 
gdzie jako jeden z nielicznych wykonawców zdobył najwyższą notę przyznawaną przez 
recenzentów festiwalowych.



Zespół reprezentował kraj na Wystawach światowych EXPo w Sewilli (1992), hanowe-
rze (2000) i w Aichi (2005), podczas Festiwalu Kultury Polskiej na Tajwanie, Tygodniach 
Kultury Polskiej w Pekinie i Algierze, na światowym Forum Ekonomicznym w Davos oraz 
na koncertach podczas igrzysk olimpijskich w Atlancie.
Affabre zarejestrował wiele programów radiowych oraz telewizyjnych dla stacji polskich 
i zagranicznych.
W 1991 roku zespół nagrał pierwszą płytę kompaktową z muzyką polskiego renesansu 
dla francuskiego dystrybutora harmonia Mundi, wysoko ocenioną przez krytyków spe-
cjalistycznego miesięcznika „Diapason”. od tego momentu powstają kolejne płyty (cD 
i DVD) zawierające repertuar zespołu, który obejmuje ponad 300 utworów, począwszy 
od muzyki renesansu po muzykę współczesną, kolędy polskie i różnych narodów oraz 
żarty muzyczne i utwory orkiestrowe – ze znakomitą imitacją instrumentów muzycznych. 
Wśród kompozytorów tego repertuaru znajdują się m.in.: G.P. da Palestrina, B. Pękiel, 
Wacław z Szamotuł, T. Tallis, o. di lasso, T. Morley, F. Schubert, R. Schumann, F. cho-
pin, S. Moniuszko, F. Poulenc, K. Penderecki, K. Dębski. Dużą część repertuaru Affabre 
concinui stanowią przeboje rozrywkowe XX wieku. świetnie zaaranżowane, wiernie od-
dają klimat oryginalnych wykonań z lat 50., 60., 70. i entuzjastycznie przyjmowane są 
przez publiczność podczas koncertów. W 2021 roku zespół dodał kolejną autorską płytę 
do swojej dyskografii – „Ad honorem Sancti Adalberti”. Jej zawartość stanowią utwory 
współczesnej muzyki sakralnej skomponowane specjalnie dla Affabre concinui.
Nazwa zespołu wywodzi się z łaciny i oznacza „idealnie współbrzmiąc”, co jest arty-
stycznym credo zespołu.
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25 sierpnia 2022, czwartek, godz. 2000

Teatr Pod Blachą

sonGbook oF MoniUszko

MałGorzata HUtek septet
Małgorzata Hutek  wokalistka i liderka zespołu 

Dominik wania  fortepian
Paweł wszołek  kontrabas 
Szymon Madej  perkusja
Karol Makowski  puzon 

Cyprian Baszyński  trąbka
Mateusz Śliwa  saksofon

Program

Stanisław Moniuszko (1819–1872)   
  Pieśń wieczorna  (sł. W. Syrokomla)
  Złota rybka  (sł. J. Zachariasiewicz)
  Słoneczko  (sł. J. czeczot)
  Gdyby kto mnie kochał szczerze  (sł. J. chodzko)
  Wiosna  (sł. S. Witwicki)
  Dumka  (sł. J. czeczot)
  Grajek  (sł. A. Kolankowski)
  Znasz li ten kraj  (sł. A. Mickiewicz)
  Ja ciebie kocham  (sł. A. Asnyk)
  Prząśniczka  (sł. J. czeczot)
  Powiedzcie mi  (autor słów nieznany)
  Polna różyczka  (sł. J.W. von Goethe)
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Songbook of Moniuszko to projekt  M. hutek, którego premiera odbyła się 1 grudnia 2019 
roku w Studiu Koncertowym Radia łódź. Koncert związany był z Rokiem Moniuszkow-
skim. Można wierzyć, że jazzowe aranżacje pieśni S. Moniuszki pozwolą słuchaczom 
odkryć na nowo i polubić twórczość wielkiego polskiego kompozytora. Nowe ujęcia jego 
muzyki dadzą też świadectwo kontynuowania rodzimej tradycji i szacunku dla naszej 
artystycznej przeszłości.
Sam Stanisław Moniuszko pisał o swoich pieśniach: 
„śpiewnik mój zawierać będzie zbiór śpiewów na jeden głos z towarzyszeniem fortepia-
nu. Wiersze starałem się wybierać z najlepszych naszych poetów. (…) Nawet słabsza 
muzyka, która się mniej szczęśliwie uda, przy poezji celującej zyszcze dla siebie pobła-
żanie; a to co jest narodowe, krajowe, miejscowe, co jest echem dziecinnych naszych 
przypomnień, nigdy mieszkańcom ziemi, na której się urodzili i wzrośli, podobać się nie 
przestanie”.
Aranżacjami pieśni S. Moniuszki zajął się K. Makowski.  Podczas koncertu można usły-
szeć m.in.: Prząśniczkę, Dumkę, Pieśń wieczorną, Znasz-li ten kraj, a także Złota rybkę.

Małgorzata Hutek

Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Absolwentka Akademii Muzycznej w Ka-
towicach (wokalistyka jazzowa) oraz studentka wydziału kompozycji i aranżacji tejże 
Akademii. Nagrała dwie autorskie płyty wokalne – debiutancką Grounded in Love  
(z N. Kołodziejczykiem, M. Kapczukiem, S. Madejem) oraz Psalmy (z D. Wanią i kwartetem 
jazzowym Atom String Quartet). W 2017 roku nagrała płytę do muzyki czeskiej trębaczki 
jazzowej S. Balcarove Life and Happiness of Julian Tuwim, która zawiera 9 utworów do 
wierszy polskiego poety. Projekt ten został poszerzony o orkiestrę symfoniczną i w 2022 
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roku zaprezentowany w Radio Praha. Dzięki otrzymanemu stypendium w Roku Moniusz-
kowskim zrealizowała koncert Songbook of Moniuszko z jazzowymi aranżacjami pieśni 
S. Moniuszki. Koncert swoją premierę miał w studio koncertowym Radia łódź oraz na 
jego antenie. Jest liderką Małgorzata hutek Sekstet oraz współtwórczynią projektu Mów 
do mnie czule (wraz z K. Makowskim).
Koncertowała m.in. na festiwalach Jazz Jamboree (2013), Singer Jazz Festival, Jazz 
Fest Brno 2019, Jazzines Trutnov 2019, Jazz i okolice Tychy, Polska Ambasada w Pra-
dze w ramach cyklu koncertów Salon Polski 2017, Jazz Goes to Town hradec Kralove 
2018, Geyer Music Festiwal, w izmirze oraz Stambule na zaproszenie Polskiej Ambasa-
dy w Turcji.
Jej autorskie koncerty realizowane były przez TVP w łodzi oraz Radio łódź. Współpra-
cowała z wybitnymi muzykami: K. herdzinem, N. Kołodziejczykiem, Atom String Quar-
tet, D. Wanią, J. honzakiem oraz T. Kałwakiem, Jest dwukrotną stypendystką Prezy-
denta Miasta łodzi i laureatką Grand Prix Jazz Melomanii dla Najlepszego łódzkiego 
Jazz-mana.

25 sierpnia 2022, czwartek, godz. 2100

Muszla Koncertowa

reportaŻe tVp 
z Międzynarodowych Festiwali  

Moniuszkowskich

41. Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski, Kudowa-Zdrój 2003
MoniUSZKo w KUDowie
scenariusz i realizacja: W. Ziembicka

45. Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski, Kudowa-Zdrój 2007
MoniUSZKo w KURoRCie
scenariusz i realizacja: W. Ziembicka

Produkcja reportaży   
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26 sierpnia 2022, piątek, godz. 1200

Balkon Teatru Zdrojowego

Hejnał Festiwalowy

26 sierpnia 2022, piątek, godz. 1500

Pijalnia – Sala Koncertowa

wariacje na teMaty z MoniUszki

Redaktor Grzegorz Chojnowski 
/Polskie Radio Wrocław/

  Zapraszam na spotkanie z patronem festiwalu, ale inaczej. Muzyczne wariacje polegają 
na przeróbkach znanego tematu, czy to ułożonego przez samego kompozytora, czy to 
pożyczonego z twórczości kogoś innego. My wykorzystamy postać Stanisława Moniusz-
ki, by opowiedzieć o innych artystach, którzy z autorem halki się w różny sposób zetknę-
li. Marii Kalergis, muzie Norwida i Wagnera, pan Stach coś zawdzięcza, znakomitego 
kompozytora Zygmunta Noskowskiego uczył kontrapunktu. orkiestra legniczanina Ben-
jamina Bilsego grywała utwory Moniuszki, to ten zespół pożegnał go marszem żałobnym 
na pogrzebie (po latach muzycy stworzą najlepszą dziś orkiestrę świata, czyli Berliner 
Philharmoniker). Tym razem zatem Moniuszko jest pretekstem, wspaniałym pretekstem.

Grzegorz Chojnowski

Z wykształcenia anglista i polonista, z zawo-
du dziennikarz. laureat odznaki Zasłużony dla 
Kultury Polskiej. od lat pracuje w Radiu Wroc-
ław, gdzie prowadzi audycje kulturalne. od 
siedmiu lat koordynuje Radio Wrocław Kultura, 
tematyczną stację cyfrową. co tydzień na obu 
antenach emitowany jest jego autorski program 
Variacje, poświęcony tzw. muzyce klasycznej.
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26 sierpnia 2022, piątek, godz. 1630

Kościół Miłosierdzia Bożego, ul. Słoneczna

koncert cHÓralny 

chór concordia  
/Wolna Białoruś/

Galina Kazimirovskaja   
kierownik artystyczny i dyrygent

Program

Stanisław Moniuszko (1819–1872)   
  Przylecieli Sokołowie  (sł. J. czeczot)
  Kozak  (opr. St. Wiechowicz, sł. J. czeczot)
  Znaszli ten kraj  (opr. J. Maklakiewicz, sł. A. Mickiewicz)
  Słowicyek  (opr. T. czudowski, sł. J. czeczot)
  Postój, piękna gołąbeczko  (sł. J. czeczot)
  Ojcze nasz
Alexander litvinovsky (1962–)   Gregorianica 
  Quoniam / Benedictus / Agnus Dei
ola Gjeilo (1978–)   Northern lights
    Ubi caritas
Francesco Durante (1684–1755)   Miserere
Galina Kazimirovskaja   Memoriam   
  (sł. V. Korotkevich, tekst from Requiem)
larysa Simakovich   Pry krajchyku  (sł. ludowe)
Michał Kleofas ogiński (1765–1833)   Razvitanne z Radzimaj 
  (aranżacja G. Kazimirovskaya, sł. S. Sokolov-Vojush)
larysa Simakovich   Wosien  (sł. y. Kolas)
białoruska pieśń ludowa   Tuman jaram  (aranżacja A. Sawrizki)



28

Chór ConCoRDiA

Amatorski chór kameralny założony w 2007 roku. Składa się z 25 osób o różnych za-
wodach, wieku i o różnym wykształceniu muzycznym. chór wykonuje muzykę chóralną 
a cappella, a jego w repertuarze znajduje się ponad 150 utworów z różnych gatunków  
i epok: renesansu, baroku, klasycyzmu, romantyzmu, muzyki XX wieku. 
Znaczące miejsce w repertuarze chóru zajmuje współczesna muzyka białoruska, dzięki 
której otwiera inne narody na kulturę Białorusi. Ważną rolę w działalności chóru zajmują 
prawykonania muzyki współczesnych kompozytorów białoruskich. Dzięki działalności 
chóru concordia po raz pierwszy wykonano utwory takich kompozytorów jak A. litwi-
nowski, l. Simakovich, o. Podgaiskaja, G. Kazimirovskaja i innych. 
chór licznie koncertuje zarówno w kraju, jak i za granicą. Jest laureatem różnych mię-
dzynarodowych konkursów i festiwali, w takich krajach jak: litwa, Polska, Szwecja, Wę-
gry, hiszpania, Francja. 
Prócz koncertów solowych chór uświetnia także wydarzenia dyplomatycznych. od 2014 
roku chór concordia regularnie występuje na corocznych obchodach Dnia św. łucji, a 
od 2017 roku na Dniu Szwecji. Wydarzenia te są organizowane przez Ambasadę Szwe-
cji na Białorusi. W 2018 roku chór wystąpił na Dniu Europy organizowanym przez Dele-
gaturę unii Europejskiej w Mińsku.
Ważnym etapem w rozwoju zespołu było stworzenie w 2019 roku unikalnego projektu 
Immersion, którego celem jest usuwanie stereotypów, nietypowe formy wykonawcze, te-
rapeutyka poprzez zanurzenie w dźwiękach muzyki. chór concordia aktywnie wspiera 
projekty mające na celu komunikację między różnymi kulturami, chętnie dzieli się swoimi 
osiągnięciami na Białorusi i za granicą, gościnnie przyjmuje gości – przyjaciół chóru 
z różnych stron świata i aktywnie promuje śpiew chóralny. W 2020 roku, w związku  
z sytuacją polityczną w kraju i zakazem działalności, chór concordia tymczasowo 
wstrzymał swoją działalność. W 2021 roku chór odrodził się na terenie Polski, skąd 
część jego członków została zmuszona do wyjazdu. obecnie chór concordia, liczą-
cy około 15 osób, kontynuuje swoją działalność w Warszawie. Priorytetem chóru jest 
współczesna białoruska muzyka chóralna, a główną misją jest przybliżanie białoruskiej 
kultury chóralnej.
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Galina Kazimirovskaja

Dyrygentka, pedagożka, kompozytorka, 
dyrektorka artystyczna i dyrygentka chóru 
concordia, dyrektorka centrum Twórcze-
go BelArtSound Białoruskiego Związku 
Muzyków. W 2004 roku ukończyła Biało-
ruską Państwową Akademię Muzyczną na 
wydziale wokalno-chóralnym/dyrygentury 
chóralnej (klasa docenta l.A. Shimano-
vicha). Galina Kazimirovskaja posiada ty-
tuł magistra sztuki. Po ukończeniu studiów 
kształciła się w Amsterdamie (holandia) 
w prywatnej szkole muzycznej jako na-
uczycielka śpiewu i solfeżu, a także jako 

dyrygentka amatorskiego chóru. W latach 2006–2014 pracowała w Białoruskiej Filhar-
monii Państwowej. W 2007 roku stworzyła amatorski zespół chóralny concordia choir, 
który dziś jest zwycięzcą i uczestnikiem różnych międzynarodowych konkursów, festi-
wali i projektów na Białorusi, litwie, Szwecji, Polsce, Węgrzech, hiszpanii, Francji. W 
2009 roku utworzyła i zorganizowała centrum Kreatywne Belartsound przy Białoruskim 
Związku Muzyków. Działalność Galiny Kazimirovskiej ma na celu wspieranie projektów 
mających na celu komunikację między różnymi kulturami i wymianę kulturową. Głównym 
zadaniem Galiny jako dyrygenta jest opanowanie współczesnej białoruskiej muzyki chó-
ralnej i popularyzacja jej na Białorusi i zagranicą. Premiery takich utworów jak: Missa 
Gregorianica i inne utwory A. litwinowskiego, utwory W. Kuzniecowa, l. Simakowicza, 
o. Molchan, o. Podgaiskaya i innych zostały wykonane przez jej chór po raz pierwszy  
w różnych salach Białorusi i Europy. Razem z chórem udało się jej wydać płytę Galaczki, 
która zawierała najbardziej znaczące utwory z repertuaru chóru – kompozytorów Biało-
rusi, Rosji, Anglii, Włoch. 
Galina Kazimirovskaja jest też twórczynią białoruskiego festiwalu-konkursu narodowej 
muzyki chóralnej Reha, który odbywał się w Mińsku w latach 2010, 2013 i 2016 i zgro-
madził ponad 100 białoruskich zespołów chóralnych, prezentując jury i publiczności 
najlepsze przykłady białoruskiej muzyki chóralnej. Natomiast drugi z Festiwali, którym 
przewodniczyła Galina Kazimirovskaja – Międzynarodowy festiwal chórów amatorskich 
Guki Vyasny odbywał się w latach 2009–2015, skupiając pod swymi chórami chóry ze 
Szwecji, Rosji i Białorusi i pokazał, jak ważne jest połączenie wspólnych wysiłków na 
rzecz wymiany twórczej energii, wiedzy, repertuaru i stylu pracy. W 2010 roku artystka 
zorganizowała Wymianę chórów pomiędzy chórem concordia i chórem Kameralnym 
St. Johanness (Sztokholm, Szwecja). Projekt był realizowany zarówno na Białorusi, 
jak i w Szwecji: szereg koncertów solowych, spotkań twórczych, wspólnych koncertów  
w salach Białorusi i Szwecji. St. Johanness chamber choir wystąpił solowo na koncer-
cie w Białoruskiej Filharmonii Państwowej, a także został uczestnikiem Międzynarodo-
wego Festiwalu chórów Amatorskich Guki Vyasny 2010, którego autorką i organizatorką 
była właśnie Galina Kazimirovskaja. W 2012 roku zorganizowała ona wymianę chórów 
między chórem concordia a Boo cantabile (Sztokholm, Szwecja). Projekt został również 
wdrożony na Białorusi i w Szwecji. W 2013 roku brała udział w organizacji międzynaro-
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dowego projektu one Voice, w którym wzięli udział concordia choir (Białoruś), Sienna 
Gospel choir (Polska), Werwyczka (ukraina). Projekt powstał przy wsparciu programu 
unii Europejskiej „Młodzież w działaniu”. W 2014 roku projekt ten otrzymał Warszawską 
Nagrodę Edukacji Kulturalnej jako jeden z najlepszych projektów edukacji kulturalnej 
zrealizowanych w Warszawie w 2013 roku. W 2015 roku zrealizowano projekt „Na Gra-
nicy Kultur”, w którym brali udział chór concordia (Białoruś), clil (Polska), chór Sien-
na Gospel (Polska). W 2017 roku Galina została stypendystką programu Ministerstwa 
Kultury RP „Gaude Polonia”. W tym samym roku odbyła staż jako dyrygent orkiestry 
w ramach Xii Międzynarodowej Akademii chóralnej w Zsolnay (Węgry). W 2019 roku 
Galina Kazimirovskaja została autorką i twórcą unikalnego projektu immersion concert-
-Performance. od 2020 roku jest dyrektorką artystyczną i dyrygentką Wolnego choru, 
który od sierpnia 2020 roku stał się symbolem białoruskiej rewolucji, wykonując białoru-
skie pieśni, hymny, a także czynnie biorąc udział w protestach przeciwko dyktatorskiemu 
reżimowi. Galina Kazimirovskaja jest kompilatorką dwóch zbiorów hymnów białoruskich 
Dobre pieśni.
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26 sierpnia 2022, piątek, godz. 2000

Teatr Pod Blachą

GrUzini śpiewają MoniUszkĘ!
narodowy chór adżarii 

batUMi /Gruzja/

Maciej Kieres  fortepian

Program

Mravaljamier (Rachinska)
Krestutvoemu  pieśń sakralna
Stanisław Moniuszko  Złota Rybka – wyk. Mzetchabuk Surmanidze
Megrelska pieśń liryczna
Stanisław Moniuszko  Kum i Kuma – wyk. iadon Makharadze
Stanisław Moniuszko  Kozak – wyk. Sulkhan Jaiani
Górska pieśń liryczna 
Stanisław Moniuszko  Prząśniczka... i nie tylko
Oczekiwanie pieśń ludowa
Jezioro śpi (Pfeil)
Taneczna pieśń Kachetska
Gruzińska pieśń miejska
Doluri
Popuri
Piosenka do dziewczyny
Kutaiska serenada
Batumi – wyk. chór Batumi wspólnie z Zespołem Wokalnym hejszovina  
          z Kudowy Zdroju
Moment wieczności

narodowy Chór Adżarii BATUMi

W 1991 roku, z inicjatywy znanego gruzińskiego mistrza i animatora życia kulturalnego 
N. Surmanidze, władze miasta Batumi powołały do życia zespół wokalny i taneczny. 
Nowy zespół wokalny otrzymał nazwę BATuMi, gdyż został powołany do istnienia przez 
burmistrza tego miasta. Dyrektorem artystycznym został wspaniały mistrz gruzińskiej 
pieśni – T. Dolidze. 



Maciej Kieres

Pianista, kompozytor, aranżer, reżyser dokumentalista, wieloletni akompaniator wybitnych 
artystów, między innymi Violetty Villas, Grażyny Barszczewskiej, Macieja Damięckiego 
czy Zbigniewa lesienia. Autor muzyki do spektakli teatralnych i piosenki aktorskiej.
Realizator wielu wydarzeń artystycznych i krzewiciel życia kulturalnego na Dolnym ślą-
sku. Pomysłodawca licznych koncertów i festiwali; od 29 lat dyrektor artystyczny festiwa-
lu „Maj z Muzyką Dawną” organizowanego we Wrocławiu i na Dolnym śląsku rokrocznie 
od 1992 roku. Jest to jedyna tego rodzaju impreza kulturalna w południowo zachodniej 
Polsce. organizator Międzynarodowego Festiwalu im. henryka Wieniawskiego oraz 
jego dyrektor artystyczny od 2017 roku. Festiwal nawiązuje do dwukrotnych pobytów  
i koncertów henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju. 
od 2001 roku związany z ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, obecnie kierownik 
Działu Muzyki i Projektów Audiowizualnych. W ramach pracy w oKiS-ie realizuje wiele 

Współcześnie zespół BATuMi jest najlepszym w Gruzji wykonawcą tradycyjnych gruziń-
skich pieśni ludowych (i nie tylko). Artystyczna praca zespołu została doceniona przez 
takich wielkich mistrzów jak A. Erkomaishvili i R. Gogiashvili. Zespół otrzymał pierwszą 
nagrodę oraz Grand-Prix na V Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie J. Kakhidze 
„Tbilisi Jesienią”, jednocześnie odnosząc sukcesy za granicą, występując na licznych 
festiwalach w Szwecji, Grecji, Portugalii, hiszpanii, iranie, Turcji, Rosji, Francji, Finlandii, 
Szwajcarii.
Repertuar zespołu obejmuje ponad 100 pieśni ze wszystkich regionów Gruzji. Wykony-
wane są one na perfekcyjnym poziomie, jaki prezentują zarówno poszczególni soliści 
oraz cały zespół. Pieśni te zawsze dzieliły radości i smutki Gruzinów. Były one błogo-
sławieniem i balsamem na gruzińskie rany, niezmieszaną ekspresją myśli gruzińskiej, 
uczuć i marzeń. Pieśni takie jak Chakrulo, Shen kharvenkhani, Mravaljamier, Odoia, 
Hasanbegura oraz wiele innych pereł gruzińskiej polifonicznej harmonii, powołał do ist-
nienia gruziński talent; nie powstały one jako pieśni rozrywkowe.
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26 sierpnia 2022, piątek, godz. 2100

Muszla Koncertowa

reportaŻ tVp 
z Międzynarodowego Festiwalu  

Moniuszkowskiego

57. Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski, Kudowa-Zdrój 2019
scenariusz i realizacja: A. Wojcinowicz, M. Kieres

Produkcja reportażu   

międzynarodowych inicjatyw, w tym projekt 
muzyczny w ramach porozumienia Polsko- 
-Francuskiego, realizację i nagranie nowo 
odkrytych utworów Franza Xaviera Richtera  
i Johanna Gottlieba Janitscha. Jest również po-
mysłodawcą i realizatorem serii plenerowych 
koncertów operowo-operetkowych organizo-
wanych na Dolnym śląsku, a także koordyna-
torem Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury. 
Doświadczony reżyser, dokumentalista filmo-
wy, autor ponad 20 połnometrażowych filmów 
dokumentalnych. od ponad 20 lat współpra-
cuje z Telewizją Polską, dziennikarz radiowy 
i telewizyjny, autor i realizator widowisk mu-
zycznych realizowanych dla TVP. inicjator  
i główny twórca cyklu filmowego „Dolny śląsk 
Pełen historii” powołanego do życia w ośrod-

ku Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz w TVP3 Wrocław, w ramach którego wyreżysero-
wał m.in.: „Riese. Tajemnice wykute w skale” (2012), „Dolina Pałaców i ogrodów” (2016), 
„Platerówki” (2019), „Szlak snów” (2020), „Książ – klucz do śląska” (2021). 
od 22 lat, od 38. Festiwalu Moniuszkowskiego, pracuje przy organizacji Festiwalu oraz 
pełni funkcję rzecznika prasowego.
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27 sierpnia 2022, sobota, godz. 1100

Park Zdrojowy

koncert proMenadowy

orkiestra reprezentacyjna  
straży Granicznej podHalaŃczycy

ppłk SG leszek Mieczkowski 
naczelnik orkiestry, i kapelmistrz

starszy chorąży sztabowy SG wacław wacławiak 
tamburmajor

Program

Sygnał trombisty, NA STRAŻNicy 
Marsz triumfalny z operetki Aida 
Mazur z opery Straszny dwór
Mazur z opery Halka 
Aria Sylwii z operetki Księżniczka czardasza
Duet z operetki Księżniczka czardasza 
Fantazja szkocka
Belle nuit
Polonez As-dur 
Cancion de Paloma
You raise me up
I dreamed a dream
A tribute to George Gershwin
All I ask of you
New York, New York
Midnight tears
This is the moment
El Cumbanchero
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orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej  
PoDHAlAŃCZyCy
Podhalańczycy – zielone peleryny, okrągłe kapelusze z orlimi piórami.
W swej tradycji nawiązuje do sławnej orkiestry 1-go Pułku Strzelców Podhalańskich  
z okresu przedwojennego, jak i do folkloru muzycznego regionu Podhala. Funkcję orkie-
stry Reprezentacyjnej pełni od 1973 roku. orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej 
jest muzycznym ambasadorem Straży Granicznej w kraju i za granicą. Z powodzeniem 
i uznaniem prezentuje się na licznych międzynarodowych festiwalach i spotkaniach 
muzycznych orkiestr m.in. w Niemczech, Belgii, Danii, Słowacji, Włoszech, Węgrzech, 
Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, ukrainie, litwie, Białorusi, czechach, Francji, holandii, 
Szkocji, Anglii, Norwegii oraz w Stanach Zjednoczonych. Reprezentuje Straż Graniczną 
w czasie najważniejszych uroczystości państwowych, okolicznościowych i religijnych. 
Jest znana wśród znawców muzyki operetkowej i musicalowej jako doskonały interpreta-
tor muzyki symfonicznej oraz akompaniamentów klasycznych w transkrypcjach na wiel-
ką orkiestrę dętą. Występuje z powodzeniem na festiwalach muzycznych prezentując 
muzykę operową, operetkową, musicalową oraz rozrywkową. Posiada w swoim reper-
tuarze muzykę organowo-instrumentalną oraz formy symfoniczne i oratoryjno-religijne. 
Swoim patriotycznym repertuarem podtrzymuje tradycje narodowe oraz przedstawia 
z muzycznym rozmachem bogatą historię polskości. orkiestra Reprezentacyjna Stra-
ży Granicznej poszczycić się może liczbą ponad 10 tysięcy koncertów entuzjastycznie 
oklaskiwanych przez wielomilionową widownię. 
Wielokrotnie uhonorowana nagrodami i wyróżnieniami. W dorobku zespołu znajdują się 
nagrania kilkunastu płyt cD z muzyką klasyczną, regionalną i rozrywkową. Szczególnie 
atrakcyjny i widowiskowy jest pokaz musztry paradnej w jej wykonaniu. W rytm róż-
norodnej muzyki zespół orkiestry tworzy oryginalne figury i układy. orkiestra Repre-
zentacyjna SG jest jedyną z orkiestr wojskowych używającą podczas musztry paradnej 
tradycyjnych instrumentów ludowych ( trombity beskidzkie, dudy podhalańskie, dzwonki 
pasterskie – „zbyrcoki” , góralska ciupaga w ręku tamburmajora).
orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej godnie reprezentuje Rzeczpospolitą Pol-
ską na arenie międzynarodowej.
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ppłk SG  
leszek Mieczkowski

Naczelnik orkiestry Reprezentacyjnej  
Straży Granicznej. ukończył z wyróż-
nieniem: Wojskowe liceum Muzyczne  
w Gdańsku oraz Wydział Dyrygentu-
ry, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii 
Muzycznej im. F. chopina w Warszawie 
(2000). ukończył Studium oficerskie przy 
Wyższej Szkole oficerskiej Wojsk lądo-

wych we Wrocławiu (2001). Absolwent Studiów Menadżer kultury SGh (2002) oraz Za-
rządzanie Firmą (2004). W latach 1995–2001 był solistą orkiestry Koncertowej Wojska 
Polskiego w Warszawie, a od 2002 roku jest dyrygentem orkiestry Reprezentacyjnej 
Straży Granicznej, Sądeckiej orkiestry Symfonicznej (od 2003) oraz Sądeckiej orkie-
stry Kameralnej (od 2016). W latach 2012–2015 założyciel oraz dyrygent orkiestry Dętej 
Akademii Muzycznej w Krakowie.
Dokonał wielu światowych prapremier dzieł polskich kompozytorów muzyki współczes-
nej. Ma na swoim koncie nagrania płyt cD z muzyką rozrywkową i klasyczną w Polsce 
oraz dla zagranicznych producentów muzycznych. Jest autorem wielu opracowań i tran-
skrypcji utworów na orkiestry dęte i symfoniczne z muzyką klasyczną, regionalną i rozryw-
kową. Twórca spektakli muzyczno-wizualnych z najpiękniejszymi tangami, programami 
muzyki filmowej i musicalowej. Współpracuje z wybitnymi instrumentalistami oraz woka-
listami z najlepszych scen operowych i rozrywkowych w kraju i za granicą. Zapraszany 
przez orkiestry w kraju i za granicą jako dyrygent i konsultant. Prowadzi czynną działal-
ność pedagogiczną z zakresu sztuki dyrygowania oraz innych specjalności muzycznych. 
Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za osiągnięcia artystyczne m.in. Brązowym Krzy-
żem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Brązowym Medalem  
za Zasługi dla SG, Złotym Jabłkiem Sądeckim za „Szczególne zasługi na rzecz upo-
wszechniania kultury muzycznej na Sądecczyźnie”, Medalem „Polonia Minor” – Nagro-
dą Województwa Małopolskiego za pracę na rzecz województwa małopolskiego i jego 
mieszkańców.
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27 sierpnia 2022, sobota, godz. 1500

ul. Zdrojowa, Park Zdrojowy

korowÓd MoniUszkowski
z udziałem Mażoretek z nachodu /czechy/,

orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej  
PoDHAlAŃCZyCy, 

narodowego Chóru Adżarii BATUMi /Gruzja/
Zespołu rekonstrukcyjnego w stylu  

biedermeier z Hradec Kralove /czechy/ 
Zespołu wokalnego HeJSZoVinA z Kudowy Zdroju  

oraz Stanisława Moniuszki

27 sierpnia 2022, sobota, godz. 1200

Balkon Teatru Zdrojowego

Hejnał Festiwalowy
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27 sierpnia 2022, sobota, godz. 1630

Teatr Zdrojowy

wiener GlasHarMonika dUo  
/Austria/

Christa Schönfeldinger  harmonika szklana
Gerald Schönfeldinger  verrophon 
wiesław Brennecke  prowadzenie

Program

Stanisław Moniuszko (1819–1872)   Kurant i z opery Straszny Dwór * 
          Kotylion z opery Hrabina *
Krzysztof Penderecki (1933–2020)   Aus 3 Stücke im alten Stil, 
           Aria i Menuett *
wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
 Adagio na harmonikę szklaną w c-Dur KV 617a
 Fantasia w d-moll KV 397 *
Henryk wieniawski (1835–1880)   Kujawiak *

Stanisław Moniuszko (1819–1872)   Łza, Niepewność, Pieśń Wieczorna *
Fryderyk Chopin (1810–1849)   Gallop marquis / walc w b-moll B. 150 *
Stanisław Moniuszko (1819–1872)   Kwiatek, Stary Kapral, Kozak *
Vietoris Codex (XVii w.)   2 polskie tańce *
edvard Grieg (1843–1907)   Smarold *
Stanisław Moniuszko (1819–1872)   Kurant ii z opery Straszny Dwór *

* opracowanie na harmonikę szklaną i verrophon - ch. i G. Schönfeldinger

wiener Glasharmonika Duo

Dla austriackiego małżeństwa christa i Gerald Schönfeldinger świat szklanych dźwię-
ków otworzył się na początku lat 90-tych. Jednakże zanim do tego doszło, ukończyli 
oboje studia gry na skrzypcach i grali w orkiestrach.
Pewnego dnia rozwiązywanie krzyżówki w jednej z austriackich gazet przyczyniło się 
do zwrócenia ich uwagi na unikatowy instrument, czyli harmonikę szklaną. czym prę-
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dzej postanowili odwiedzić wystawę instrumentów w wiedeńskim pałacu hofburg, aby 
móc przyjrzeć się temu instrumentowi z bliska. Fascynacja tym instrumentem byla coraz 
większa. 
Następnie odwiedzili w Monachium pana o nazwisku S. Reckert, który jest specjalistą 
od szklanych instrumentów. Tam z kolei odkryli przez niego wynaleziony i zbudowany 
ze szklanych, pustych rurek instrument, czyli verrofon. Te wydarzenia spowodowały, iż 
państwo Schönfeldinger postanowili dalej pogłębiać swoją wiedzę w dziedzinie muzyki 
płynącej ze szkła i już pod nazwą Wiener Glasharmonika Duo podzielili swoje kierunki 
działania: christa wybrała harmonikę szklaną, a Gerald verrofon.
W ten sposób na nowo wskrzesili „szklaną” muzykę, która w XViii wieku była szalenie 
popularna, a potem na prawie 200 lat odeszła w zapomnienie.
obecnie małżeństwo Schönfeldinger należy do światowej czołówki interpretatorów gry 
na harmonice szklanej i verrofonie. Nie tylko nadanie nowego znaczenia sprawdzonym 
technikom gry i klasycznym utworom przyczniło się do ich sukcesu, ale również odkry-
wanie nieznanych dotąd technik jak również wykonywanie utworów współczesnych na 
szklanych instrumentach.
Proces odkrywania trwa u Wiener Glasharmonika Duo nadal, ponieważ dźwieki wydo-
bywające się ze szkła kryją mnóstwo tajemnic i dzięki temu może powstawać niezliczo-
na ilość utworów. Dla Geralda Schönfeldinger, który chętnie komponuje, to dodatkowa 
motywacja. Skomponował on sporą ilość utworów na harmonikę szklaną i verrofon, oraz 
przyczynił się do powstania licznych nagrań cD i koncertów na żywo, gdzie zaznajamia 
się słuchaczy z poezyjną muzyką kameralną i utworami sprzyjającymi medytacji. 
Jednakże muzyka płynąca ze szkła to nie nowe odkrycie, dlatego też państwo Schönfel-
dinger z powodzeniem uczestniczą w koncertach i nagraniach muzyki klasycznej.
ich repertuar obejmuje standartowe dzieła na harmonikę szklaną (W.A. Mozart, J.F. 
Reichardt, J.c. Röllig, h. Schulz), dzieła orkiestrowe i operowe (G. Donizetti, c. Saint-  
-Saens, R. Strauss), opracowania (m.in. W.A. Mozart, E. Grieg, E. Satie, E. Morricone) 
oraz utwory awangardowe (m.in. A.Pärt, J. Widmann).



27 sierpnia 2022, sobota, godz. 2030

Teatr Pod Blachą, Park Zdrojowy

widowisko Finałowe

taŃczące Fontanny
do muzyki Stanisława Moniuszki

Współpracują z wieloma znanymi artystami, ta-
kimi jak S. Berger, R.M. Kubitschek, E. Pluhar, 
c. Pichler, c. hörbiger, P. uray, P. Wagner oraz 
c.l. Attersee.
Wiener Glasharmoniker Duo nie boi się prawy-
konań współczesnych utworów. Dowodem na to 
jest np. prawykonanie przez  christę Schönfel-
dinger utworu Armonica współczesnego kom-
pozytora J. Widmann`a podczas Mozartwoche 
Salzburg 2007 w Austrii. utwór ten został wyko-
nany w towarzystwie orkiestry Wiener Philhar-
moniker i christy Schönfeldinger pod batutą P. 
Boulez.
Państwo Schönfeldinger występowali wraz ze 
światowej sławy orkiestrami, zespołami i stacja-
mi telewizyjnymi, takimi jak Wiener Philharmoni-
ker, Wiener Symphoniker, Dresden Philharmo-
nie, Deutsche Kammerphilharmonie, New Japan 
Philharmonic, SWR Saarbrücken, SWR Freiburg, 
Amati Quartett, oraz hugoWolf Quartett.
Brali udział w licznych, renomowanych festiwa-

lach, np. Wiener Festwochen, internationale Mozartwoche Salzburg, Menuhin Festival 
Gstaad, Beethovenfest Bonn, Festival Mozartiana Gdańsk, carinthischer Sommer, in-
ternationale haydn Tage Eisenstadt, Dresdner Musikfestspiele, jak również Festiwale 
Mozartowskie w Würzburgu, Berlinie, Bayreuth i Paryżu. Występowali w Musikverein 
Wien, Filharmonii Warszawskiej, oraz w Filharmoniach w Rzymie, Florencji, helsinkach, 
Amsterdamie i w wielu innych.

Peter Wagner



28 sierpnia 2022, niedziela, godz. 1100

Kościół Miłosierdzia Bożego, ul. Słoneczna

Msza św. w intencji stanisława  
MoniUszki i jeGo dzieła

o. łukasz Miśko oP (prezes Fundacji  
Dominikański ośrodek liturgiczny w Krakowie)

 scHola cantorUM MinorUM  
cHosoViensis

Sławomir witkowski  kierownik muzyczny, kantor

po mszy św. koncert w kościele

Program

Śpiew benewencki (Vii–Xi w.)   Kyrie – Ad monumentum Domini
Śpiew starorzymski (Vii–Xiii w.)   Expurgate vetus fermentum
Śpiew bizantyjski   Psalm 33
Śpiew mozarabski   Psallendo In memoria eterna
Graduał cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego (Xiii w.)
 Kyrie – Magne Deus potentie
Biblioteka klarysek w Starym Sączu   
 conductus Omnia beneficia (Xiii w.)
Messe de Toulouse (XiV w.)   Agnus Dei
Guillaume de Machaut (1300–1377)   Messe: Ite missa est



Schola Cantorum Minorum Chosoviensis
istnieje od 1996 roku. Głównym obszarem zainteresowania i aktywności artystycznej 
zespołu jest śpiew chorału zachodniego i wszelkich odmian zachodniej monodii liturgicz-
nej. Ponadto zespół wykonuje repertuar wczesnej polifonii wokalnej oraz pieśni tradycyj-
ne. Podstawowym celem, jaki stawia sobie schola, jest śpiew podczas liturgii. Prezen-
tując swój repertuar podczas koncertów, śpiewacy dokładają starań, aby wykonywany 
program był ściśle związany z aktualnym momentem roku liturgicznego. śpiewane przez 
scholę utwory opracowane są najczęściej na podstawie własnych badań nad średnio-
wiecznymi rękopisami.

Sławomir witkowski
Muzyk, gitarzysta, śpiewak oraz muzykolog, absolwent Wydziału instrumentalnego Aka-
demii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz instytutu Muzykologii uni-
wersytetu Jagiellońskiego, kantor parafii św. Jadwigi śląskiej w chorzowie oraz główny 
kantor mszy w tradycyjnym rycie rzymskim w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej 
Nadziei w Jamnej. Współpracuje z M. Pérèsem i jego Ensemble organum. od 2000 roku 
z M. Krzywdą tworzy duet Sapphire, który zbierał laury na najważniejszych festiwalach 
piosenki poetyckiej w Polsce. Współpracuje także z zespołem Scandicus wykonując 
wokalną i instrumentalną muzykę średniowieczną. Jest wykładowcą Szkoły Kantorów 
w Krakowie. W 2014 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta chorzowa w Dziedzinie 
Kultury.
Wybrana dyskografia:
Mariam Matrem Virginem – z żeńską scholą Nativitatis (2008)
Msza alternatim we włoskiej i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku 
     – z organistką Susi Ferfoglia i zespołem Flores Rosarum (2011)
Akatyst ku czci Bogurodzicy (DVD) 
     – z kantorem bizantyjskim Marcinem Abijskim i Bornus consort (2015)
Harmonie Universelle 
     – z organistą Krzysztofem Pawliszem, pod dyrekcją Marcela Pérèsa (2016)
oficjum o św. Wacławie Gloriose Dei Martyr (2017)



43

Prawykonania kompozycji współczesnych:
Kamil Staszowski: Missa de Caritate (2007), Oratorium Caritatis (2009)
Rafał Augustyn: Descensus Christi ad inferos (2016)
Przemysław Sheller: Consors paterni luminis (2018), Phos hilaron (2020)
Marcel Pérès: Mysteria Apocalypsis II (2019)

o. łukasz Miśko oP
Prezes Fundacji Dominikański ośrodek liturgiczny

urodzony w Przemyślu. od wczesnego dzieciństwa 
uczył się gry na pianinie. Będąc członkiem zespołu 
muzyki dawnej, poznał krakowskich dominikanów, 
którzy zrewolucjonizowali jego spojrzenie na muzy-
kę liturgiczną. Zainspirowany sposobem modlitwy 
i śpiewu braci kaznodziejów, wstąpił do Zakonu w 
2000 roku.
W Zakonie posługiwał jako kantor i dyrygent, brał tak-
że udział w kilku sesjach nagraniowych Dominikań-
skiego ośrodka liturgicznego. W 2007 roku otrzymał 
dyplom Papieskiej Akademii Teologicznej w Krako-
wie, broniąc pracę z patrologii. Po dwóch latach pracy 
w Jarosławiu, został skierowany do pracy w zespole 
duszpasterzy columbia university w Nowym Jorku. 
od tego czasu koncentrował się na formacji liturgicznej wiernych, wykorzystując w swo-
jej pracy muzykę liturgiczną praktykowaną w polskich środowiskach dominikańskich.
We współpracy z c. Muellerem przygotowywał tłumaczenia i aranżacje oraz populary-
zował ją w kolejnych miejscach swojej posługi: columbia university w Nowym Jorku, 
holy Family cathedral w Anchorage, university of Washington Newman center w Seat-
tle oraz St. catherine’s Newman center w Salt lake city.
Podczas światowych Dni Młodzieży 2016 roku w Krakowie posługiwał jako drugi dy-
rygent w Mercy center, współprowadząc śpiew dla osiemnastu tysięcy anglojęzycz-
nych pielgrzymów w Tauron Arenie. Jednym z owoców tych wydarzeń było zaproszenie 
do prowadzenia śpiewu podczas zwołania liderów wspólnot katolickich, organizowanego 
przez Konferencję Episkopatu uSA w orlando w lipcu 2017 roku. W lipcu 2019 roku 
powrócił do Polski, aby objąć stanowisko prezesa Fundacji Dominikański ośrodek li-
turgiczny i zamieszkał w krakowskim konwencie ojców Dominikanów, gdzie posługiwał 
także jako duszpasterz kursów przedmałżeńskich. W połowie kwietnia 2021 roku został 
wybrany przeorem wrocławskiego Klasztoru św. Wojciecha, pozostając na stanowisku 
prezesa Fundacji.
W listopadzie 2020 roku został także powołany przez Generała Zakonu Kaznodziejskie-
go, o. Gerarda Francisco Parco Timonera iii, na sześcioletnią kadencję członka Podko-
misji ds. Muzyki liturgicznej, działającej przy Komisji liturgicznej Zakonu.
Rozmiłowany w pielgrzymowaniu szlakiem św. Jakuba w hiszpanii.
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