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ŚLĄSKI
FESTIWAL
OPERETKI



Śląski Festiwal Operetki 
to wspaniałe i oczekiwane 
przedsięwzięcie, które nie 
doszłoby do skutku bez 
uporu, talentu i zmysłu 
organizacyjnego Pana 
Sylwestra Targosz-Szalonka, 
tenora i znakomitego artysty, 
który wpadł na pomysł,  
że skoro operetka na Śląsku 
przestała istnieć, to należy ją 
reaktywować i odbudować. 
Dzięki temu pomysłowi 

powstał przepiękny Festiwal, który właśnie zaczyna 
swoją drugą edycję.

Na koncertach – od stycznia do marca, a więc przez 
prawie trzy miesiące – spotkacie się Państwo z wieloma 
wspaniałymi śpiewakami i orkiestrami. Zaprezentują 
oni to, co najpiękniejsze w młodszej siostrze opery,  
jaką jest operetka. Jest to bowiem trochę trzpiotka, 
mająca radosny uśmiech, oparta na pięknych 
melodiach, które na długo rozbrzmiewają w sercach 
publiczności. 

Zapraszam Państwa na wszystkie festiwalowe 
koncerty. Do zobaczenia podczas naszych muzycznych 
wypraw.

Wiesław Ochman  
Honorowy Ambasador Festiwalu

Początek 2019 roku 
i rozpoczynający się  
karnawał to również sygnał  
dla miłośników operetki,  
że zaczynamy kolejną edycję 
Śląskiego Festiwalu Operetki. 
Pierwsza edycja naszego 
Festiwalu została przyjęta 
z ogromnym entuzjazmem 
i jestem przekonany, że 
tegoroczna także spełni 
Państwa oczekiwania.
Przygotowaliśmy wiele spotkań 

i koncertów, podczas których wystąpią wspaniali artyści. 

Gospodarzem koncertu inauguracyjnego w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej będzie maestro Wiesław Ochman, a gwiazdą 
koncertu finałowego w Świętochłowicach – Grażyna 
Brodzińska. Nie zabraknie także wielkich przyjaciół naszego 
festiwalu: tenora Kaludi Kaludova i wspaniałego dyrygenta 
Sławomira Chrzanowskiego.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, że znów możemy spotkać się na festiwalowych 
koncertach.

Szczególne wyrazy wdzięczności składam wspaniałemu 
artyście i człowiekowi o ogromnym sercu – maestro 
Wiesławowi Ochmanowi, który zechciał zostać Honorowym 
Ambasadorem Śląskiego Festiwalu Operetki. 

Zachęcam do zapoznania się z programem tegorocznego 
festiwalu.

Do zobaczenia na koncertach.

Sylwester Targosz-Szalonek
dyrektor Śląskiego Festiwalu Operetki



KONCERT INAUGURACYJNY

TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ
PlAC TeATRAlNy, RyBNIK 

13.01.2019 godz. 18.00 

GAlA OpERETKOWA  
z WIESłAWEm OChmANEm

MIEJsKI DoM KulTuRY  
sZopIENICE-GIsZowIEC  
FIlIA NR 2,  PlAC POD lIPAmI 1

14 .01.2019 godz. 18.00 

pROGRAm

ARTYŚCI

GOSPODARZ KONCeRTu  
mAESTRO WiesłaW Ochman — TeNOR

aleksandra stOkłOsa — SOPRAN

RENATA DoBosZ — meZZOSOPRAN

sYlwEsTER TARGosZ-sZAloNEK — TeNOR

chór mieszany harmOnia z mikOłOWa

FilharmOnia rybnicka im. braci szaFrankóW

słaWOmir chrzanOWski — DyRyGeNT

KIeROWNICTWO muZyCZNe 
słaWOmir chrzanOWski

WiesłaW Ochman — TeNOR

aleksandra stOkłOsa — SOPRAN

RENATA DoBosZ — meZZOSOPRAN

sYlwEsTER TARGosZ-sZAloNEK — TeNOR

ToDo ART TRIo



GAlA OpERETKOWA

miejskie centrum kultury W rudzie Śląskiej
ul. NIeDuRNeGO 69, RuDA ŚlĄSKA

9.02.2019 godz . 18.00 

AlEKsANDRA oKRAsA — SOPRAN

sYlwEsTER TARGosZ-sZAloNEK — TeNOR

dariusz Wójcik — BAS

oRKIEsTRA KAMERAlNA 
im. arcyksiężnej marii krystyny habsburg

KIeROWNICTWO muZyCZNe
sYlwEsTER TARGosZ-sZAloNEK

PROWADZeNIe KONCeRTu 
aneta chWalba

OpERETKA  
bAJKA dlA dOROSłYCh

klub PracOWnikóW POlitechniki Śląskiej
ul. BANACHA 3, GlIWICe

16.01.2019 godz. 18.00 

mAESTRO WIESłAW OChmAN 
I JEGO mUzYCzNY ŚWIAT

muzeum histOrii katOWic  
siedziba głóWna

ul. SZAFRANKA 9, KATOWICe

15.01.2019 godz. 18.00 
sYlwEsTER TARGosZ-sZAloNEK — TeNOR

aleksandra stOkłOsa — SOPRAN

RENATA DoBosZ — meZZOSOPRAN

grażyna griner — AKOmPANIAmeNT

GOSPODARZ KONCeRTu  
maestrO WiesłaW Ochman 

aleksandra stOkłOsa — SOPRAN

RENATA DoBosZ — meZZOSOPRAN

sYlwEsTER TARGosZ-sZAloNEK — TeNOR

grażyna griner — AKOmPANIAmeNT

KONCERT KARNAWAłOWY
SOpRANOWY zAWRóT GłOWY

teatr górnOŚląski
ul. ŚW. CyRylA I meTODeGO 10,  ByTOm

16.02.2019 godz . 18.00 
MARTA pAGACZ-JANIK — SOPRAN

magdalena OkOńska — SOPRAN

uRsZulA sTEfIsZYN — SOPRAN

sYlwEsTER TARGosZ-sZAloNEK — TeNOR

grażyna griner — FORTePIAN



zACzAROWANY  
CzARdASz OpERETKI

MuZEuM ZAMKowE w psZCZYNIE 
BRAmA WyBRAńCóW 1,  PSZCZyNA

23.02.2019 godz. 18.00 

KONCERT dUETU  
SIlESIA TENORS 

SzAlONY KARNAWAł 
z SzAlONKIEm

dWór zielenieWskich 
ul. mARSZAŁKA PIŁSuDSKIeGO 47 A, TRZeBINIA

muzeum histOrii katOWic  
dział teatralnO-FilmOWy

ul. KOPeRNIKA 11, KATOWICe

1 .03.2019 godz . 18.00 

28.02.2019 godz . 18.00 

UROCzYSTA GAlA TENORóW  
ŚląSKIEGO fESTIWAlU OpERETKI

zamek książąt sułkOWskich
WZGóRZe 16 , BIelSKO-BIAŁA

23.02.2019 godz. 18.00 
GOSPODARZ KONCeRTu  

mAESTRO WiesłaW Ochman — TeNOR

KAluDI KAluDov — TeNOR

AlEKsANDER KRuCZEK  — TeNOR

sYlwEsTER TARGosZ-sZAloNEK — TeNOR

gOŚcinnie: anna dytry-kaludOv  — SOPRAN

oRKIEsTRA KAMERAlNA 
im. arcyksiężnej marii krystyny habsburg

KIeROWNICTWO muZyCZNe 
sYlwEsTER TARGosZ-sZAloNEK

grażyna brOdzińska — SOPRAN

jacek szymański — TeNOR

dariusz Wójcik — BAS

Z TOWARZySZeNIem ZeSPOŁu 
lENGYEl-MAGYAR BuDApEsT AsAMBlE

sYlwEsTER TARGosZ-sZAloNEK — TeNOR

grażyna griner — FORTePIAN

sYlwEsTER TARGosZ-sZAloNEK — TeNOR

AlEKsANDER KRuCZEK  — TeNOR

KATARZYNA RZEsZuTEK — FORTePIAN



KONCERT fINAłOWY

centrum kultury Śląskiej  
W ŚWiętOchłOWicach

ul. KRAuZeGO 1, ŚWIęTOCHŁOWICe

3.03.2019 godz. 18.00 

mAESTRO OChmAN I pRzYJACIElE
WIElKA GAlA OpEROWO-OpERETKOWA

chOrzOWskie centrum kultury
ul. SIeNKIeWICZA 3, CHORZóW

2 .03.2019 godz. 18.00 
WiesłaW Ochman — TeNOR

aleksandra stOkłOsa — SOPRAN

RENATA DoBosZ — meZZOSOPRAN

sYlwEsTER TARGosZ-sZAloNEK — TeNOR

oRKIEsTRA KAMERAlNA 
im. arcyksiężnej marii krystyny habsburg

KIeROWNICTWO muZyCZNe
sYlwEsTER TARGosZ-sZAloNEK

grażyna brOdzińska — SOPRAN 

sYlwEsTER TARGosZ-sZAloNEK — TeNOR

dariusz Wójcik — BAS

żeńska Orkiestra salOnOWa  
POlskiej gruPy górniczej

Jacek SzymańSki –  tenor

Łomżyniak, absolwent Akademii 
muzycznej w Gdańsku na Wydziale 
Wokalno-Aktorskim w klasie śpiewu 
solowego wybitnej śpiewaczki Haliny 
mickiewiczówny. uczestnik kursów 
i seminariów w Bachakademie 

(Stuttgart), stypendysta klasy mistrzowskiej Studia Operowego 
w Kopenhadze. W latach 1987–1988 śpiewał w Centralnym 
Zespole Artystycznym Wojska Polskiego w Warszawie; w roku 
1989 wystąpił jako solista w „Requiem” W.A. mozarta (Bielsko-
-Biała). Oficjalnie zadebiutował na scenie w 1992 roku w partii 
Kamila w operetce „Wesoła wdówka” F. lehára, co stanowiło 
początek wieloletniej współpracy z Operą Bałtycką w Gdańsku. 
W 1992 roku rozpoczął też współpracę z Operą i Operetką 
w Szczecinie, w 1996 roku z Operą Nova w Bydgoszczy oraz 
Teatrem Otwartym w Gdańsku, a w 2001 roku z Teatrem 
Wielkim w Łodzi oraz Operą Wrocławską.
W dorobku artystycznym posiada około 30 pozycji oratoryjno- 
-kantatowych, a także wiele nagrań radiowych, płytowych 
i telewizyjnych. W roku 2002, ogłoszonym Rokiem 
moniuszkowskim, brał udział w archiwalnym nagraniu opery 
„Hrabina” Stanisława moniuszki dla Polskiego Radia i Telewizji 
w reżyserii i inscenizacji marii Fołtyn.
W roku 2003 otrzymał dyplom ministra Kultury za „Szczególne 
osiągnięcia w upowszechnianiu kultury”. W 2006 roku  
„Za Całokształt Dokonań dla Kultury oraz Godną Naśladowania 
Serdeczną Więź z Ziemią Łomżyńską” Rada Powiatu 
Łomżyńskiego nadała mu tytuł Honorowego Obywatela 
Powiatu Łomżyńskiego. W roku 2008 otrzymał Nagrodę 
marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury,  
a w roku 2009 z rąk Starosty Łomżyńskiego otrzymał medal  
„Za Wkład w Rozwój Powiatu Łomżyńskiego”. 
W roku 2009 wziął udział w realizacji opery „Ariadna na Naxos” 
R. Straussa w międzynarodowej obsadzie, zaprezentowanej 
na międzynarodowym Festiwalu w Szeged (Węgry), 
zarejestrowanej i wyemitowanej przez francuski telewizyjny 
kanał telewizyjny muzyczny meZZO. W roku 2013 minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski 
uhonorował artystę medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 
W tym samym roku na Akademii muzycznej im. Kiejstuta 
i Grażyny Bacewiczów w Łodzi uzyskał stopień doktora sztuki 
muzycznej w dyscyplinie artystycznej wokalistyka. 



aNNa DyTRy-kaŁUDOV – sopran 

Solistka Państwowej Opery w Starej 
Zagorze (Bułgaria). Jest absolwentką 
klasy śpiewu Kaludi Kaludova w Nowym 
Bułgarskim uniwersytecie w Sofii. 
ukończyła również klasę skrzypiec 
w Bystrzycy Kłodzkiej oraz klasę śpiewu 

w PSm w Nysie. Współpracuje z wieloma teatrami operowymi 
oraz filharmoniami w Bułgarii (Ruse, Warna, Burgas, Płowdiw, 
Szumen, Widin, Błagoewgrad). Występowała w Polsce, Rumunii, 
Austrii, Holandii oraz na Słowacji. W lutym 2010 roku otwarła 
Rok Chopinowski w Bułgarii cyklem koncertów z pieśniami 
kompozytora. W jej repertuarze znajdują się m.in. takie partie, 
jak: mikaela (G. Bizet – „Carmen”), Tatiana (P. Czajkowski – 
„eugeniusz Oniegin”), Jolanta (P. Czajkowski – „Jolanta”),  
mimi (G. Puccini – „Cyganeria”), Tosca (G. Puccini – „Tosca”),  
liu (G. Puccini – „Turandot”), Cio-Cio-San (G. Puccini – „madame 
Butterfly”), elisabetta (G. Verdi – „Don Carlo”), leonora (G. Verdi –  
„Trubadur”), Desdemona (G. Verdi – „Otello”), Giulietta (G. Verdi –  
„Dzień królowania”), Giulietta (J. Offenbach – „Opowieści 
Hoffmanna”), Dydona (H. Purcell – „Dydona i eneasz”).

GRaŻyNa GRiNeR – pianistka,  
akompaniator, teoretyk muzyki, pedagog
Jest absolwentką Wydziału Kompozycji 
i Teorii Państwowej Wyższej  
Szkoły muzycznej w Katowicach.  
Klasę fortepianu ukończyła  
u prof. Wiesława Szlachty. Od roku 1976 

była zatrudniona w Państwowej Operze Śląskiej w Bytomiu, 
gdzie współpracowała z dyrektorem Napoleonem Siessem.  
W latach 1982–2001 pracowała w Operetce Śląskiej 
w Gliwicach, a następnie w Teatrze muzycznym, 
współuczestnicząc w przygotowaniach i realizacjach 
przedstawień. W licznych koncertach towarzyszyła na scenie 
m.in. Wandzie Polańskiej, Grażynie Brodzińskiej, Stanisławowi 
Ptakowi. Do roku 2012 pełniła funkcję kierownika wokalnego 
w Gliwickim Teatrze muzycznym. Współpracuje z artystami 
teatrów muzycznych, opery i operetki, biorąc udział w licznych 
realizacjach przedstawień muzycznych. Akompaniuje także  
na koncertach artystom GTm, opery, operetki oraz 
śpiewającym aktorom.

kaLUDi kaLUDOV – tenor

Absolwent Akademii muzycznej w Sofii 
w klasie śpiewu prof. liliany Żableńskiej. 
Naukę śpiewu kontynuował u znakomitego 
bułgarskiego tenora Nicoli Nicolova. 
Jeszcze w trakcie studiów zadebiutował 
na scenie Opery Sofijskiej (partią Alfreda 

z opery G. Verdiego „la Traviata”), z którą związany był przez 
kilka następnych sezonów. W tym okresie został laureatem kilku 
znaczących konkursów wokalnych (m.in. w Genewie i moskwie), 
co ułatwiło mu drogę do wielkiej międzynarodowej kariery. 
W jego repertuarze znajdują się liczne partie tenorowe.
Występuje na najznakomitszych scenach operowych i estradach 
koncertowych na świecie (m.in. la Scali w mediolanie, Staatsoper 
w Wiedniu, na czołowych scenach w Hamburgu, monachium, 
Berlinie i Frankfurcie w Niemczech, Francji, Finlandii, Hiszpanii, 
Szwajcarii, Rosji, Bułgarii, Polsce, a także uSA, Australii, Japonii 
i Korei) razem z tak znanymi śpiewakami, jak: maria Chiara, 
mirella Freni, June Anderson, Cheryl Studer, eliane Coelho, Placido 
Domingo, Nicolai Ghiaurov, Renato Bruson, Sherrill milnes i pod 
batutą największych dyrygentów naszych czasów, np. Claudio 
Abbado, Riccardo muti, Zubin mehta, Horst Stein, Fabio luisi. 
Kaludi Kaludov był wieloletnim dyrektorem artystycznym 
Festiwalu muzyki Wokalnej „Viva il canto” w Cieszynie.  
Od lat aktywnie udziela się jako pedagog i wykładowca Akademii 
muzyki, Tańca i Sztuk Plastycznych w Płowdiw i w Nowym 
Bułgarskim uniwersytecie w Sofii oraz prowadzi kursy wokalne 
i mistrzowskie w wielu krajach. 

maRTa PaGacz-JaNik – sopran
Absolwentka Akademii muzycznej  
im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach na Wydziale  
Wokalno-Instrumentalnym. 
Artystka Opery Śląskiej w Bytomiu. 
Występuje na scenach muzycznych 

w Polsce, bierze udział w międzynarodowych projektach 
muzycznych. Współpracuje z Knurowską Orkiestrą Dętą.  
Wraz z magdaleną Okońską tworzy duet Opera Beauties, 
wykonując koncerty z muzyką klasyczną, operetkową 
i musicalową.



SŁaWOmiR cHRzaNOWSki –  
dyrygent, kierownik muzyczny Śląskiego 
Festiwalu Operetki
absolwent akademii muzycznej 
w Katowicach, gdzie w roku 1986 roku 
ukończył teorię muzyki, a w 1989 
dyrygenturę symfoniczną. Regularnie 

występuje z orkiestrami czeskimi – filharmonikami z Ostrawy, 
Ołomuńca i karlovych Varów, a także zespołami operowymi 
w krakowie, Bytomiu, Łodzi i Lwowie. Współpracuje z teatrami 
muzycznymi. Dyrygował światowymi prawykonaniami 
utworów, np. Bogusława Schaeffera, Romualda 
Twardowskiego, Jana kantego Pawluśkiewicza, Gheorge 
zamphira.
Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Złotego lauru 
Umiejętności i kompetencji, złotej Odznaki „zasłużony 
dla Województwa Śląskiego”, Nagrody Prezydenta RP 
za długoletnią służbę, Nagrody kulturalnej Prezydenta 
zabrza. Od 1990 roku pełni funkcję dyrektora naczelnego 
i artystycznego Filharmonii zabrzańskiej. 

 URSzULa STeFiSzyN  – mezzosopran
Po ukończeniu Szkoły muzycznej  
im. Stanisława moniuszki w Zabrzu 
w klasie śpiewu solowego Włodzimierza 
Wałcerza kontynuowała edukację 
w Akademii muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach  

pod kierunkiem prof. Jana Ballarina. 
Uczestniczyła w konkursach wokalnych, m.in. konkursie 
Wokalnym im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach oraz 
konkursie Szkół muzycznych im. Stanisława moniuszki w Łodzi. 
Po zakończeniu edukacji w Polsce wyjechała do irlandii, gdzie 
nadal rozwijała swój kunszt wokalny, współpracując z wieloma 
znakomitymi muzykami z irlandii i Wielkiej Brytanii. Śpiewa 
liczne koncerty o zróżnicowanym repertuarze – od klasycznej 
opery po musical. często koncertuje z znanym amerykańskim 
pianistą Davidem Syme. Od wielu lat współpracuje także 
z wybitnym polskim tenorem Sylwestrem Targosz-Szalonkiem, 
tworząc duet operowy Opera Nova DUeT.
Temperament na scenie i ogromna muzykalność artystki 
sprawiają, że publiczność za każdym razem jest oczarowana jej 
sceniczną i muzyczną kreacją. 

SyLWeSTeR TaRGOSz – SzaLONek – 
tenor, aktor, instrumentalista, dyrygent, 
prezenter telewizyjny, dyrektor Śląskiego 
Festiwalu Operetki, prezes Fundacji 
Operetka Śląska
Z wyróżnieniem ukończył Akademię 
muzyczną w Katowicach w klasie 

prof. Henryki Januszewskiej-Stańczyk. Jest absolwentem 
mistrzowskiej klasy śpiewu prof. Cesare Colona (Berlin). Swój 
talent wokalny szlifował także pod okiem takich pedagogów, 
jak: Kaludi Kaludov (Bułgaria), Helena Łazarska (Wiedeń), Don 
Weeks (uSA). Heribert Beissel to dyrygent, pod okiem którego 
rozwijał swoje umiejętności dyrygenckie. 
Prowadzi aktywną działalność artystyczną; śpiewa liczne 
koncerty o szerokim zakresie repertuarowym i stylistycznym: 
recitale kameralne, spektakle oraz koncerty operowe, 
operetkowe i oratoryjno-kantatowe. Nagrywał i koncertował 
dla: Radio Katowice, TV Polonia, TV Bali, a także dla telewizji 
niemieckich. Współpracował z wieloma zacnymi dyrygentami, 
m.in. takimi jak: Igor Dochovic, Andrzej Zubek, michał 
Dworzyński, mirosław Jacek Błaszczyk, Jan Wincenty Hawel, 
Peter moss, Heribert Beissel, Paul esswood, Andrew Parrott, 
Gabriel Chmura, Radosław labakhua, Kazimierz Kryza, elio 
Boncompagni. Koncertował w Argentynie, Czechach, Francji, 
Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, we Włoszech na 
Sycylii, a także na Wyspie Bali. W programie posiada liczne 
partie solowe pozycji zarówno teatru muzycznego,  
jak i muzyki oratoryjno-kantatowej. 
W sierpniu 2008 roku otrzymał nagrodę Złoty Słowik 
Belcanto na Festiwalu Belcanto w Nałęczowie. Jest laureatem 
Internationales Festival Junger Opernsanger. W 2015 roku 
zapoczątkował współpracę z Wojskiem Polskim, organizując 
m.in. Wielką Galę Karnawałową dowódcy 6. Batalionu 
Powietrznodesantowego w Gliwicach. W 2017 roku powołał 
Fundację Operetka Śląska i podjął udane starania w celu 
stworzenia Śląskiego Festiwalu Operetki.
Sylwester Targosz-Szalonek to skupisko wielu talentów, które 
objawia w różnych dziedzinach sztuki. Jest aktywny zawodowo 
jako śpiewak, pedagog, a także dyrygent i reżyser.



– premiera listopad 2005), michaela („Carmen” G. Bizeta – 
premiera maj 2006), Saffi („Baron cygański” J. Straussa – luty 
2009), Rozalinda („Zemsta nietoperza” J. Straussa – marzec 
2009), Aida (w spektaklu macieja Wojtyszki „Piękna Helena 
i inne” – luty 2010), Carlotta (musical „Phantom” – luty 2011), Pani 
Pearce i Pani Higgins (musical „my Fair lady” – 2013), Abigaille 
(„Nabucco” G. Verdiego – 2014), eboli („Don Carlos” G. Verdiego 
– 2014), Venus („Tannhauser” R. Wagnera – 2015), Arminda 
(„la finta giardiniera” W.A. mozarta – 2018). W lutym 2007 
roku zaśpiewała przedstawienie premierowe w szczecińskiej 
Operze na Zamku w partii Hrabiny w „Weselu Figara” i z tą 
partią występowała w Holandii. Współpracuje także z Operą 
Bałtycką w Gdańsku (Koncerty Sylwestrowe i Noworoczne, 
2006, 2007, 2008 oraz partia Saffi w „Baronie Cygańskim”, 
premiera grudzień 2007) W roku 2007 nawiązała również 
współpracę z mazowieckim Teatrem muzycznym Operetka, 
gdzie występowała w koncertach poświęconych pamięci  
Jana Kiepury oraz w „Zemście nietoperza”. 
Temperament oraz predyspozycje aktorskie pozwalają 
Aleksandrze Stokłosie na wykonywanie partii o charakterze 
lirycznym i dramatycznym.

aLekSaNDRa OkRaSa – sopran

ukończyła Akademię muzyczną  
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów 
w Łodzi w klasie śpiewu prof. Delfiny 
Ambroziak. Już podczas studiów 
zadebiutowała na scenie Teatru 
Wielkiego im. Stanisława moniuszki 

w Poznaniu partią Noriny w premierowym przedstawieniu 
opery „Don Pasquale” G. Donizettiego. Z operą poznańską 
odbyła tourne po Niemczech (Heilbronn, Frankfurt n/Odrą),  
a także występowała na Festiwalu moniuszkowskim 
w Kudowie-Zdroju. Z Polską Operą Kameralną Kazimierza 
Kowalskiego brała udział w koncertach i przedstawieniach  
na terenie kraju oraz dokonała nagrania opery „Don Pasquale”. 
Jest laureatką I nagrody na XIII Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki Francuskiej w lublinie. uczestniczyła w wielu 
kursach wokalnych, otrzymując dyplomy mistrzowskie od 
tak znakomitych śpiewaczek, jak Renata Scotto czy Katia 
Ricciarelli. Występowała na scenach w Niemczech, Danii, 
Francji, uSA i na litwie, Białorusi, ukrainie.

aLekSaNDRa STOkŁOSa – sopran, 
solistka Opery Śląskiej w Bytomiu

Już w okresie studiów, które ukończyła 
z wyróżnieniem w 1997 roku w Akademii 
muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach w klasie prof. michaliny 
Growiec, koncertowała na estradach 

w kraju, biorąc udział m.in. w wykonaniu oper: „Wesele Figara” 
W.A. mozarta (Zuzanna), „Napój miłosny” G. Donizzettiego 
(Adina), „Domek trzech dziewcząt” F. Schuberta (lucia Grisi), 
a także w „Pastorałce” l. Schillera i „mszy kreolskiej”  
A . Ramireza. W roku 1993 otrzymywała stypendium  
dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie, przyznane 
przez Komisję Kultury Rady miejskiej i Wydział Kultury, Sportu 
i Rekreacji urzędu miejskiego w Gliwicach. W latach 1994–1997 
doskonaliła swoją technikę wokalną na kursach mistrzowskich 
we Włoszech pod kierunkiem Katii Ricciarelli, co zaowocowało 
zaproszeniem przez inną włoską śpiewaczkę i pedagoga: 
Silvanę Alessio martinelli do Palermo, a także udziałem w Gali 
Operowej w Bergamo. W roku 1994 rozpoczęła współpracę 
z Teatrem muzycznym w Gliwicach, gdzie występowała 
w głównych partiach w operetkach: „Zamek na Czorsztynie” 
K. Kurpińskiego (Wanda), „Boccaccio” F. von Suppe (Fiametta), 
„Kraina uśmiechu” F. lehára (liza), „Ptasznik z Tyrolu”  
K. Zellera (Krysia), „Wesoła wdówka” F. lehára (Hanna)  
oraz w galach operetkowych. W grudniu 1997 roku wystąpiła  
na Koncercie Sylwestrowym w Operze Śląskiej wraz 
z Wiesławem Ochmanem; poźniej wspólnie występowali 
m.in. w Teatrze Polskim w Warszawie, dwukrotnie w Teatrze 
Stanisławowskim na Koncertach Galowych Warszawskiego 
Klubu Rotariańskiego, na scenie Opery Narodowej w Koncercie 
Galowym laureatów BCC, na koncercie Fundacji „Auxilium” 
i „Nasza Częstochowa”, a także na wielu koncertach 
okolicznościowych i charytatywnych. Występowała m.in. w uSA, 
Kanadzie, Wielkiej Brytanii. W maju 1999 roku zadebiutowała 
w Operze Śląskiej partią Donny elwiry w premierowym 
przedstawieniu „Don Giovanniego” W.A. mozarta. Jej kolejne 
role w tym teatrze to: Flora („Traviata” G. Verdiego – premiera 
maj 2000), Sonia („Carewicz” F. lehára – premiera czerwiec 
2001), Tatiana („eugeniusz Oniegin” P. Czajkowskiego – premiera 
czerwiec 2002), laura („Student żebrak” K. millockera – grudzień 
2002), Sylwia Varescu („Księżniczka czardasza” I. Kalmana 
– 2004, 2018), Ksenia („Borys Godunow” m. musorgskiego 
– premiera czerwiec 2004), Hanna i Walentyna („Wesoła 
wdówka” F. lehára – premiera marzec 2005), mimi („Cyganeria” 
G. Pucciniego – premiera maj 2005), Zofia („Halka” S. moniuszki 
– premiera czerwiec 2005), Nedda („Pajace” R. leoncavallo 



aLekSaNDeR  kRUczek – tenor
AAbsolwent Akademii muzycznej  
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 
w klasie prof. Jana Ballarina oraz absolwent 
Państwowego Policealnego Studium 
Wokalno-Baletowego przy Teatrze 
muzycznym w Gliwicach. uczestnik 

prestiżowego Programu Kształcenia młodych Talentów  
Akademii Operowej w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. 
W trakcie trwania studiów związany był z Teatrem muzycznym 
w Gliwicach, biorąc udział w spektaklach: „Orfeusz w Piekle”, 
„Carmen”, „Noc w Wenecji”, „Hrabina marica”, „Wesoła wdówka”, 
„Księżniczka czardasza”, „ Zemsta nietoperza”, „High School 
musical”, „Hello Dollly”, „Foot loose – wrzuć luz”, „Tarzan”,  
„Kwiat Hawaii”, „Anna Karenina”.
Brał udział w europejskim Festiwalu muzycznym „Gloria”  
oraz Śląskim Festiwalu im. Ludwiga von Beethovena,  
XVii Festiwalu „ ave maria”, XXV Festiwalu muzyki Wiedeńskiej, 
Xiii Letnim Festiwalu muzycznym w krynicy-zdroju.
W 2015 roku związany był z Teatrem Wielkim w Łodzi, śpiewając 
partię Caramella („Noc w Wenecji”). W tym samym roku 
współpracował z Operą Kameralną w Warszawie, śpiewając 
partię I Tenora („The seven Deadly Sins” K. Weilla) oraz  
we współpracy z Akademią Operową w Teatrze Wielkim  
(„Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” – morgal). W 2016 
roku w Teatrze Wielkim w Warszawie brał udział w spektaklach: 
„Goplana” (Grabiec), „eugeniusz Oniegin” (Triquet)  
oraz w Teatrze Wielkim w Poznaniu: „Borys Godunow” (Szujski). 
Jest laureatem konkursów krajowych i międzynarodowych,  
m.in. II Nagrody w XIV edycji konkursu „ W Kręgu muzyki 
Słowiańskiej” (2014), Nagrody Wydawnictwa „Regiony” 
w międzynarodowym Konkursie im. A . Hiolskiego (2014), 
I Nagroda w międzynarodowym Konkursie im. Imricha Godina 
na Słowacji „Juventis Canti” (2015), nagroda za wykonanie 
arii Stanisława moniuszki w X międzynarodowym Konkursie 
Wokalnym „ Złote Głosy mazowsza” (2015), wyróżnienie  
w III Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Krystyny Jamroz, 
nagrody za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego 
w III Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Krystyny Jamroz  
( 2017).

DaRiUSz STaNiSŁaW WóJcik – 
bas, artysta śpiewak, aktor, reżyser, 
scenarzysta, animator kultury 
W roku 1989 ukończył z wyróżnieniem 
studia obejmujące dwa kierunki (wokalny 
i aktorski). Szlify aktorskie zdobywał 
pod kierunkiem znakomitego polskiego 

aktora teatralnego i filmowego Henryka Bisty.  
Śpiew solowy studiował u wspaniałej gdańskiej śpiewaczki 
Anny Bartoszyńskiej. Był wieloletnim solistą Teatru 
muzycznego w Gdyni. Na deskach tego teatru zagrał wiele 
ról pierwszego i drugiego planu. Był jednym z ulubionych 
i najbardziej cenionych artystów reżysera i ówczesnego 
dyrektora Teatru muzycznego Jerzego Gruzy. Z rodzimym 
teatrem odbył liczne tourne po uSA, Kanadzie, Wielkiej 
Brytanii, Finlandii, Niemczech. Współpracował z Operą Bałtycką 
w Gdańsku, gdzie wykonał z ogromnym sukcesem partię Frosha 
w „Zemście nietoperza” J. Straussa. Jako artysta niezależny 
koncertował na różnych scenach i estradach w Polsce, w europie 
i na świecie. Współpracował z Agencją Otto w Kolonii (Niemcy),  
z  którą koncertował m.in. w Niemczech, Austrii, Danii, Belgii, 
Holandii i Francji.
Jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Otwartego, 
twórcą i dyrektorem artystycznym międzynarodowego 
Festiwalu „Kalejdoskop Form muzycznych im. marii Fołtyn” 
w Sopocie oraz współtwórcą międzynarodowego Festiwalu 
„muzyczne Dni Drozdowo–Łomża”, który odbywa się od 25 lat 
i jest wiodącym wydarzeniem na Podlasiu.
Od ponad 30 lat pracuje na scenie, a od ponad 20 lat jego 
działalność artystyczna jako założyciela Teatru Otwartego 
w Gdańsku, którym również kieruje, znana jest instytucjom 
i mecenasom kultury nie tylko w Gdańsku, ale i w innych 
częściach Polski. W 2011 roku minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Bogdan Zdrojewski „za szczególne zasługi 
w tworzeniu tradycji muzycznych i ich upowszechnianiu” 
przyznał Teatrowi Otwartemu dyplom z okazji jubileuszu 
15-lecia działalności.
Wszystkie przedsięwzięcia artystyczne Dariusza S. Wójcika 
spotykają się z niesłychanie pozytywnym przyjęciem  
ze strony krytyki, a przede wszystkim publiczności. Potrafi 
różnorodnością pomysłów dowieść, że jest twórcą nieustannie 
szukającym nowych tematów i form artystycznej wypowiedzi. 
Dba o kształt artystyczny całości – warstwy słownej 
i muzycznej wykonywanych dzieł, jest też ich niezastąpionym 
wykonawcą i interpretatorem. W 2015 roku obchodził 
jubileusz 30-lecia pracy artystycznej. Z tej okazji minister 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego małgorzata Omilanowska 
przyznała artyście nagrodę okolicznościową, otrzymał również 
Stypendium marszałka Województwa Pomorskiego dla 
Twórców Kultury. 



kaTaRzyNa RzeSzUTek  – pianistka, 
kameralistka

Absolwentka Akademii muzycznej  
im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach w klasie fortepianu  
prof. Andrzeja Jasińskiego  
i klasie kameralistyki  

                                        prof. marii Szwajger-Kułakowskiej.
Doskonaliła umiejętności pianistyczne na mistrzowskich 
kursach pianistycznych prowadzonych przez wybitnych 
pedagogów i pianistów, m.in. Dominique merlet, Ryszarda 
Baksta, Krystiana Zimermana, lee Kum Singa oraz Rudolfa 
Buchbindera. Kształciła i rozwijała umiejętności jako pianista 
kameralista na międzynarodowych mistrzowskich Kursach 
prowadzonych przez Jerzego Kotyczkę, Arkadiusza Krupę, 
Rannveig Braga-Post, Gerharda Kahrego, mariusza Kwietnia, 
ewę Podleś, Piotra lempę, Zdzisława madeja, Vladimira 
Kuzmenkę, marka Rzepkę.
Swoje pierwsze doświadczenia we współpracy ze śpiewakami 
zdobywała u boku maestro Andrzeja Hiolskiego podczas  
VIII międzynarodowego Festiwalu im. J. Hofmanna 
w Nałęczowie. W listopadzie 2014 i grudniu 2016 roku 
w ramach „Per academiam ad astra” w Krakowie miała zaszczyt 
akompaniować podczas kursów mistrzowskich prowadzonych 
przez mariusza Kwietnia.
Jest laureatką wielu krajowych i międzynarodowych konkursów 
pianistycznych, m.in. I nagrody na I Ogólnopolskim Konkursie 
Wykonawczym muzyki im. K. Szymanowskiego w Zakopanem. 
Jest także laureatką XXII Ogólnopolskiego Konkursu 
Pianistycznego na Stypendia Artystyczne im. F. Chopina 
w Warszawie oraz laureatką Nagrody Prezydenta miasta Gliwic 
za Osiągnięcia Kulturalne.
W kręgu jej szczególnych zainteresowań znajduje się muzyka 
wokalna i nurt wykonawstwa  muzyki dawnej. W latach  
2009–2012 była członkiem zespołu ensemble de la cour,  
nad którym kierownictwo artystyczne sprawował Arkadiusz 
Krupa.
Występuje jako kameralistka z wieloma wybitnymi artystami. 
Towarzyszy śpiewakom w międzynarodowych i ogólnopolskich 
konkursach wokalnych, otrzymując nagrody i wyróżnienia  
za akompaniament. Koncertowała w Anglii, Francji, Szwajcarii, 
Japonii, Niemczech, Włoszech, na ukrainie i Słowacji. Dokonała 
nagrań radiowych i telewizyjnych (BBC, Hessischer Rundfunk, 
Polskie Radio).

We wrześniu 2014 roku wygrała konkurs na stanowisko 
akompaniatora na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii 
muzycznej w Krakowie. W grudniu 2016 roku ukazała się 
jej płyta „We mgłach” z pieśniami Karola Szymanowskiego, 
zarejestrowanymi w Polskim Radio Katowice i nagranymi 
wspólnie z tenorem Rafałem majznerem dla wydawnictwa 
DuX.

ReNaTa DOBOSz – mezzosopran

Absolwentka Akademii muzycznej we 
Wrocławiu w klasie śpiewu solowego 
prof. Agaty młynarskiej-Klonowskiej. 
ukończyła również z wyróżnieniem 
Dwuletnie Wokalne mistrzowskie Studia 
Podyplomowe o specjalizacji operowej.  

Już podczas studiów prowadziła działalność koncertową, 
operową i oratoryjną w Polsce i za granicą, nagrywała dla 
radia i telewizji. Była finalistką 2. Ogólnopolskiego Konkursu 
Wokalnego im. Haliny Halskiej, brała też udział w wielu 
festiwalach. Po studiach wraz z Wiesławem Ochmanem nagrała 
płytę z muzyką sakralną „Ave maria”. Brała też udział w nagraniu 
płyty z ariami operowymi „Polscy tenorzy pamięci Jana Kiepury” 
z Operetką Warszawską oraz płyty dla Opery Śląskiej „Hity 
operowe i operetkowe”. W roku 2003 zadebiutowała w Operze 
Śląskiej partią Jadwigi w „Strasznym dworze” S. moniuszki. 
W maju 2011 roku otrzymała Teatralną Nagrodę muzyczną  
im. Jana Kiepury w kategorii Najlepsza Śpiewaczka.
Artystka ma w dorobku scenicznym największe partie 
mezzosopranowe. Występuje jako solistka w Austrii, Niemczech, 
Szwajcarii, Holandii w repertuarze koncertowym i operowym, 
podczas tourne z Operą Śląską, wcześniej z Agencją 
Artystyczną Pro musica, wystąpiła m.in. w „Nabucco” G.Verdiego 
oraz „Czarodziejskim flecie” W.A. mozarta), w repertuarze 
koncertowym w Stanach Zjednoczonych  (w Waszyngtonie 
i w Nowym Jorku) oraz we Francji jako magdalena w „Rigoletto” 
G.Verdiego i w „mszy koronacyjnej” W.A. mozarta. W 2013 roku 
zadebiutowała w operze w Kairze w partii mezzosopranowej 
w „missa Solemnis” l. Bethovena. Występuje m.in. z orkiestrami 
filharmonii: warszawskiej, śląskiej, rzeszowskiej, jeleniogórskiej, 
zabrzańskiej, opolskiej, gdańskiej. Na stałe jest związana  
z Operą Ślaską w Bytomiu.



GRaŻyNa BRODzińSka – sopran
Pierwsza Dama Polskiej Sceny muzycznej, 
znakomita aktorka i tancerka. Króluje na 
scenie i podbija serca publiczności na 
całym świecie. Perfekcyjna w każdym 
geście. Prezentując najwyższy kunszt sztuki 
wokalnej, swoim repertuarem obejmuje 

zarówno klasykę, musical, jak i światowe przeboje z gatunku 
różnych nurtów muzycznych. Zachwyca widzów głosem, 
elegancją i temperamentem. 
Córka śpiewaczki Ireny Brodzińskiej i edmunda Waydy – tenora, 
reżysera i dyrektora teatrów muzycznych. Swoją przygodę  
ze sceną rozpoczęła jako kilkuletnia dziewczynka. Po ukończeniu 
szkoły baletowej kontynuowała edukację w Studiu Wokalno-
-Aktorskim im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Śpiewu uczyła 
ją prof. Zofia Janukowicz-Pobłocka. Później w doskonaleniu 
wokalnego warsztatu przez dziesięć lat pomagała jej prof. urszula 
Trawińska-moroz, następnie Ryszard Karczykowski. Już podczas 
studiów rozpoczęła pracę zawodową w Teatrze muzycznym 
w Gdyni za dyrekcji Danuty Baduszkowej.
Zagrała wiele pierwszoplanowych ról w operetkach, musicalach 
i komediach muzycznych, m.in. Hannę Glawari w operetce 
„Wesoła wdówka” F. lehára, Sylwię Varescu w operetce 
„Księżniczka czardasza” e. Kalmana, Hrabinę Zedlau w operetce 
„Wiedeńska krew” J. Straussa, Anninę w operetce „Noc w Wenecji” 
J. Straussa, Pericholę w operetce „Perichola” J. Offenbacha, Dolly 
Galagher levi w musicalu „Hello Dolly” J. Hermana, elizę Doolitle 
w musicalu „my Fair lady” F. loewe, Dorothy Brock w musicalu 
„42nd Street” H. Warren.
W Kammeroper w Wiedniu śpiewała partię eurydyki w operetce 
J. Offenbacha „Orfeusz w piekle” oraz partię Zerliny w operze 
W.A. mozarta „Don Giovanni”. W Teatrze Wielkim w Warszawie 
śpiewała gościnnie partię Adeli w „Zemście nietoperza” J. Straussa 
i partię Kasi w operze m. Kamieńskiego „Nędza uszczęśliwiona”. 
Z Adelą z „Zemsty nietoperza” odbyła również tourne, śpiewając 
z ogromnym powodzeniem w wielu teatrach w Niemczech. 
Była solistką w Teatrze muzycznym w Szczecinie, w Operetce 
Warszawskiej (później Teatr muzyczny Roma) oraz w Gliwickim 
Teatrze muzycznym. Obecnie współpracuje z Teatrem muzycznym 
w Poznaniu. Występuje z czołowymi orkiestrami filharmonicznymi 
i operowymi. Koncertuje w kraju i za granicą. Jest główną gwiazdą 
w stworzonych specjalnie dla niej widowiskach multimedialnych: 
„muzyczna Aleja Gwiazd”, „The Best of Broadway”, „Nie zapomnij 
mnie”, „magiczny Hollywood”, Śpiewaj i tańcz”. Wielokrotnie 
śpiewała na europejskim Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy. 
Bogusław Kaczyński (ówczesny dyrektor artystyczny) powiedział 

o niej: „Prezentuje najwyższy kunszt sztuki wokalnej. 
Obdarzona urodą, wdziękiem, scenicznym temperamentem, 
śpiewa, tańczy, czaruje publiczność teatralną i filharmoniczną. 
udowodniła, że ma prawo do tytułu Pierwszej Damy Polskiej 
Operetki”.

maGDaLeNa OkOńSka – sopran
Absolwentka Akademii muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach 
w klasie Danuty Orzechowskiej-Wiater.
Jest laureatką kilku konkursów 
wokalnych. Już podczas studiów czynnie 
występowała na deskach Gliwickiego 

Teatru muzycznego oraz Opery Śląskiej. Występuje na scenach 
polskich i zagranicznych, prezentując najpopularniejsze arie 
operetkowe i musicalowe, a także pieśni. Koncertowała  
m.in. w Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Belgii oraz Francji.
Obecnie artystka związana jest ze sceną Opery Śląskiej 
w Bytomiu. W swoim repertuarze posiada kilka ról 
operetkowych, m.in.  Walentyny  z „Wesołej wdówki”  
F. Lehára, Franzi  z „Wiedeńskiej krwi” J. Straussa, Stasi 
z „księżniczki czardasza” i. kalmana czy miny z „Hrabiny 
maricy” i. kalmana.



WIeSŁAW OCHmAN – tenor
W 1960 roku uzyskał dyplom inżyniera 
ceramika na AGH w Krakowie. Tam też 
rozpoczął swoją przygodę ze śpiewem 
jako solista w Zespole Pieśni i Tańca 
AGH „Krakus”. W latach 1955–1959 podjął 
naukę śpiewu pod kierunkiem Gustawa 

Serafina w Krakowie, a następnie (1960–1963) marii Szłapak 
w Bytomiu. W 1960 został zaangażowany w Operze Śląskiej 
w Bytomiu, gdzie śpiewał przez trzy sezony; w latach 1963–1964 
występował w Operze w Krakowie, a od 1964 do 1970 roku 
w Teatrze Wielkim w Warszawie. 
Karierę międzynarodową rozpoczął w 1967 roku od Opery 
w Berlinie, następnie występował w monachium i Hamburgu. 
Odniósł też pierwsze sukcesy na festiwalach w Glyndebourne 
oraz Salzburgu. W roku 1972 występował w Operze Paryskiej, 
następnie w Chicago i San Francisco. W 1975 roku partią Arriga 
w operze „Nieszpory sycylijskie” G. Verdiego zadebiutował na 
scenie nowojorskiej metropolitan Opera. 
Występował na największych scenach operowych i estradach 
świata w towarzystwie największych gwiazd operowych,  
m.in. w mediolańskiej la Scali (1982), Barcelonie, Buenos Aires, 
madrycie, moskwie, Rzymie, Sewilli i Wiedniu. uczestniczył 
w najbardziej prestiżowych festiwalach muzycznych z udziałem 
najsłynniejszych zespołów: Wiener Philharmoniker i Berliner 
Philharmoniker pod dyrekcją Herberta von Karajana i Karla 
Böhma. Po 1999 roku zajął się też reżyserią, wystawiając 
w Operze Śląskiej w Bytomiu „Don Giovanniego” W.A. mozarta, 
„Traviatę” G. Verdiego oraz „Carewicza” F. lehára. 
Osobną dziedziną artystycznej działalności była muzyka 
oratoryjna. Nagrał wiele płyt dla najpoważniejszych firm 
fonograficznych (Deutsche Grammophon, Polydor, emI, 
Decca, Supraphon i polska muza). W latach 70. XX wieku 
nagrał 2 polskie płyty z ariami operowymi i operetkowymi 
z akompaniamentem Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji  
pod dyrekcją Zdzisława Górzyńskiego. 
Wiesław Ochman jest Kawalerem Orderu uśmiechu, został 
też odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski (2001). W 2005 roku został wyróżniony  przez 
ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego Złotym medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W roku 2007 z okazji 50-lecia 
pracy artystycznej wyróżniono go medalem „Pro masovia”.  
30 stycznia 2008 roku Senat AGH na uroczystym posiedzeniu 
nadał mu godność doctora honoris causa. Jest też członkiem 
Polskiej Akademii umiejętności w Krakowie. 
W 1995 roku przyznano mu tytuł Honorowego Obywatela 
Zawiercia. Jego imieniem nazwano rondo w Zawierciu i salę 
w miejskim Ośrodku Kultury.

ŻeńSKA ORKIeSTRA SAlONOWA  
POlSKIeJ GRuPy GóRNICZeJ
Istnieje od 2002 roku. Bogaty repertuar pozwala zespołowi 
na liczne występy ze wspaniałymi solistami reprezentującymi 
różne kierunki sztuki wokalnej i instrumentalnej, począwszy 
od opery, poprzez operetkę, canzonetty, musicale, cykle pieśni 
miłosnych, nastrojowe pieśni jidysz, jazz tradycyjny, aż po 
repertuar kościelny, kolędy i pieśni Ave maria.
Z orkiestrą występowali znani i podziwiani nie tylko w Polsce 
soliści, m.in. Kaludi Kaludow, Sylwester Targosz-Szalonek, Artur 
Rucinski, Bogdan Paprocki, Adam Zdunikowski, Waldemar 
malicki, Grażyna Brodzińska, maria meyer, Iwona Socha, 
Diana Petrova, Vincent Schirrmacher, Darina Petkova, Sofya 
Sayadyan, Zerrin Karski, a także wielu innych wokalistów 
i instrumentalistów solistów.



ORkieSTRa kameRaLNa  
im. aRcykSiĘzNeJ maRii kRySTyNy HaBSBURG
Orkiestra działa od 2010 roku. Założycielem i dyrektorem 
artystycznym zespołu, który skupia  najbardziej utalentowanych 
muzyków południowej części Polski, jest Sylwester  
Targosz-Szalonek. muzycy Orkiestry to soliści kameraliści, 
którzy podczas wspólnych koncertów tworzą jednolite 
i harmonijne współbrzmienie. Rodzinna atmosfera podczas 
prób przekłada się na radość wspólnego muzykowania,  
co sprawia, że słuchacze są oczarowani radością i muzyką 
płynącą podczas koncertów ze sceny. W ciągu swojej krótkiej 
jak dotąd działalności Orkiestra wydała już 2 płyty DVD. 
W swoim repertuarze ma utwory symfoniczne, operowe, 
operetkowe i musicale.

cHóR HaRmONia
Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w mikołowie istnieje  
od 1908 roku.
W trakcie swojej długiej 120-letniej działalności miał 
około dwudziestu dyrygentów. Obecnie muzyczną opiekę 
nad zespołem sprawuje elżbieta Krusz, która po śmierci 
mieczysława Dzieńdziela w 1994 roku została dyrygentem 
mikołowskiej „Harmonii”. Pod jej kierownictwem chór 
przygotował m.in. takie dzieła, jak: 
S. moniuszko: litania Ostrobramska 
F. Schubert: msza G-dur 
A. Vivaldi: magnificat 
W.A. mozart: msza C-dur Koronacyjna 
J.m. Haydn: Requiem c-moll 
Ch. Gounod: messe Solemne st. Cecilia 
P. Czajkowski: liturgia 
J. Haydn: missa in tempore belli 
K. Jenkins: msza „The Armed man: A mass For Peace’ ’



FiLHaRmONia RyBNicka im. BRaci SzaFRaNkóW
Początki orkiestry sięgają roku 1934, kiedy to bracia Antoni 
i Karol Szafrankowie założyli Rybnicką Orkiestrę Symfoniczną. 
Po II wojnie światowej swoją działalność rozpoczęła orkiestra 
symfoniczna szkoły muzycznej, która składała się z pedagogów, 
wychowanków i zdolniejszych uczniów. 
Ze względu na dużą płynność składu orkiestry pod koniec lat 
50. XX wieku bracia Szafrankowie podjęli starania, aby stworzyć 
kompletny, etatowy zespół symfoniczny. Inicjatorom przyszła 
z pomocą dyrekcja ówczesnego Rybnickiego Zjednoczenia 
Przemysłu Węglowego – naczelny dyrektor  
mgr inż. Jerzy Kucharczyk w 1960 roku ostatecznie podjął 
decyzję o utworzeniu orkiestry symfonicznej. 
Finansowana przez KWK ROW Filharmonia Rybnickiego 
Okręgu Węglowego działała w latach 1960–1995. W czerwcu 
1995 roku zagrała swój ostatni koncert. Za likwidacją orkiestry 
miały przemawiać względy ekonomiczne. Dzięki staraniom 
rybnickiego Towarzystwa muzycznego im. Braci Szafranków 
oraz nowych władz miasta reaktywowano orkiestrę. Rybnicka 
Filharmonia zagrała inauguracyjny koncert 27 listopada 1999 
roku.

TODO aRT TRiO
Od 1994 roku trio  tworzą: Grażyna Jursza  – flet, Dariusz Jursza  
– klarnet i Dawid Smykowski  – fagot. Jeszcze podczas studiów 
na Akademii muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach 
zespół dwukrotnie otrzymał stypendium Sommerakademie 
für Kammermusik Niedersachsen, gdzie doskonalił swoje 
umiejętności pod kierunkiem wybitnych pedagogów 
niemieckich uczelni.
W 1997 roku muzycy otrzymali III nagrodę na 
I międzynarodowym Konkursie Współczesnej muzyki 
Kameralnej im. K.Pendereckiego w Krakowie. 
Trio koncertowało m.in. w Studio Koncertowym Polskiego Radia 
im. Witolda lutosławskiego w Warszawie, w Filharmonii Śląskiej 
w Katowicach oraz siedzibie NOSPR.
muzycy mają w swoim dorobku nagrania płytowe, radiowe 
i telewizyjne. Płyta „TODO ART TRIO – współcześnie”, na której 
znajdują się utwory Wawrzyńca Żuławskiego, Janiny Garści, 
Witolda Szalonka, zawiera kompozycje pisane specjalnie 
dla zespołu: „Trio na fagot, klarnet i flet” Andrzeja Dziadka 
i „Tęczowe trio” Benedykta Konowalskiego.
Od momentu powstania instrumentaliści Todo Art Trio 
wzbogacają swój repertuar zarówno o oryginalne dzieła 
mistrzów, jak i o nowe aranżacje muzyki klasycznej 
i rozrywkowej autorstwa Dawida Smykowskiego. 
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LeNGyeL - maGyaR BUDaPeST aSamBLe
Zespół skupia muzyków z Polski i polskiego pochodzenia 
związanych z węgierską kulturą muzyczną. W repertuarze 
ma liczne utwory inspirowane folklorem Węgier, prócz tego 
wykonuje czardasze z klasycznych operetek, m.in. I. Kalmana 
i F. lehára. muzycy grają i koncertują z węgierskimi solistami. 
Twórcą zespołu jest Sylwester Targosz-Szalonek, który od 
blisko 20 lat współpracuje z węgierską Polonią, dla której 
zorganizował przez te lata kilkadziesiąt koncertów z polskimi 
i węgierskimi artystami. 
lengyel-magyar Budapest Asamble jest częstym gościem 
węgierskich scen muzycznych. 




