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Nie wszystko jest takie, jakim się wydaje – zwłasz-
cza, gdy kończy się czas dzieciństwa i trzeba zacząć 
dorastać, a emocje uderzają z siłą tornada. To właśnie 

tu, na styku tego, co przemija i tego, co nadchodzi, ma 
początek historia Saliji – opery dla nastolatków o nastolatce. 

Zamysł przyświecający tworzeniu dzieła był prosty – spojrzeć 
na młodego człowieka i jego zagmatwany świat z czułością, po-

dążać za nim uważnie, nie oceniać, nie pouczać, chcieć zrozu-
mieć.  

Salija w dniu swoich trzynastych urodzin niespodziewanie 
przenosi się w tajemnicze miejsce. Stamtąd podróżuje 
samotnie w głąb nieznanego świata, stając przed ko-
niecznością znalezienia odpowiedzi na ważne pytania.  

Osadzona w baśniowej poetyce historia zbuntowanej, ale 
bardzo wrażliwej dziewczyny, podejmuje tematy bliskie 
nastoletniemu odbiorcy i opowiada o odkrywaniu własnej 
tożsamości, poszukiwaniu szczęścia oraz o konfrontacji  
z własnymi lękami. 

Podążając wraz z Saliją w głąb jej wewnętrznego świa-
ta warto, byśmy się na chwilę zatrzymali i pomyśleli o so-

bie – naszych dobrych i złych emocjach, relacjach z bliskimi, 
reakcjach i słowach, których moc bywa naprawdę wielką.

Do magicznego świata opery na opowieść o dorastaniu, mło-
dzieńczej wrażliwości i zawiłym poszukiwaniu odpowiedzi na py-
tanie, jak być szczęśliwym, zapraszają Filharmonia Gorzowska oraz 
wszyscy, którzy Saliję stworzyli i mieli przyjemność zrealizować.
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REALIZATORZY 
KRZYSZTOF DOBOSIEWICZ dyrygent  
RAFAŁ MATUSZ reżyseria
JOANNA SAPKOWSKA scenografia, kostiumy
SYLWIA FABIAŃCZYK-MAKUCH przygotowanie wokalne zespołu
BARTOSZ BANDURA ruch sceniczny 
ZACHARIASZ JĘDRZEJCZYK wizualizacje
VERANIKA SIAMIONAVA ilustracje do wizualizacji
KAJA i ANDRZEJ CZAJKOWSCY charakteryzacje
HANNA WYPASEK wykonanie kostiumów 
IWONA GOŹDZIK koordynator projektu

OBSADA 
ANETA NURCEK Salija
WIKTORIA WIZNER Samotnieja
DAWID JENCZEWSKI Smutariusz
MICHAŁ JOPEK Su
SYLWIA ŁUCJANEK Mama / Człeksa
PAWEŁ PIOTROWSKI Tata / Krzepki Menel
SANDRA KLARA JANUSZEWSKA Burmugza
BARTOSZ BANDURA Wszechwiedzący

ORKIESTRA FILHARMONII GORZOWSKIEJ

ZESPóŁ WOKALNY POMERANIA SINGERS

Bartosz Bandura, Klaudia Banaszak, Paulina Beker,  
Emilia Bergandy, Katarzyna Kaliciak, Marta Karmowska,  
Marta Listowska, Julia Pawlak, Joanna Prokopiuk

TANCERZE
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STRESZCZENIE 
 

                           Przyjęcie 
W domu Saliji w dniu jej trzynastych urodzin rozpoczyna się przy-

jęcie. Przybywają goście z prezentami. Witają ich rodzice dziewczyny. Wspo-
minają szczęśliwy czas, kiedy ich córka była jeszcze dzieckiem. Pojawia się Salija, 
otwarcie manifestując swoją niechęć do gości i całej sytuacji. Zatroskani rodzi-
ce chcą poznać powód jej zachowania. Dziewczyna odpowiada zdawkowo  
i opuszcza przyjęcie. Gdy nikt nie słyszy, wyznaje, że to, co kiedyś było proste, bar-
dzo się skomplikowało, a obojętność i ucieczka przed światem to dla niej najlepsze 
wyjście (aria Kaptur). Salija powraca do gości i wypowiada krótkie życzenie – chce 
zostać sama. Po tych słowach tajemnicza siła zdmuchuje urodzinowe świeczki. 

 

                         Ponury dom 
Salija trafia do mrocznego, opuszczonego miejsca, które przypo-

mina jej własny dom. Dziewczyna sądzi, że to urodzinowy żart. Próbuje wpu-
ścić do środka trochę światła, jednak okna okazują się tylko dekoracją. W domu 
nie ma również drzwi. Salija postanawia zadzwonić do rodziców – bez skutku. 
Zaczynają męczyć ją wewnętrzne rozterki. W głowie pojawiają się pytania, 
kim jest, co dla niej ważne, czy potrafi kochać. Dziewczyna toczy wewnętrzną 
walkę. Zmęczona – zasypia. Wierzy, że gdy się obudzi, wszystko będzie jak 
dawniej.

 

                       Samotnieja i Smutariusz 
Gdy Salija śpi, zjawiają się dwie tajemnicze postaci. To Samotnieja 

i Smutariusz – gospodarze mrocznego domu. Na widok dziewczyny wpadają 
w zachwyt. Zapowiadają, że od teraz będą się nią opiekować i dotrzymywać 
jej towarzystwa. Salija budzi się. Samotnieja i Smutariusz próbują porozumieć 
się z nią za pomocą wyuczonych, sztucznych zwrotów. Uparcie też przekrę-
cają jej imię. Gdy dziewczyna zaczyna słyszeć tajemniczy głos – próbują zająć 
ją innymi rzeczami i urządzają uroczystą kolację. Wreszcie zasypiają. Salija po-
stanawia sama sprawdzić, skąd dobiega i do kogo należy ów nieznany głos.
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                           Su 
Podążając w głąb tajemnego świata, Salija spotyka sympatycznego 

jegomościa o imieniu Su. Opowiada mu o sobie – o tym, że zepsuła urodzinowe 
przyjęcie, że czuje się samotna i że nie potrafi odnaleźć szczęścia. Su zabiera 
Saliję na spacer. Po drodze spotykają niezwykłą trójkę „szczęściarzy”: Człek-
sę, której twarz szpeci duża blizna, Krzepkiego Menela bez grosza przy duszy  
i Burmugzę, która straciła rodziców. Wszyscy oni, mimo przeciwności losu, 
potrafią być szczęśliwi. Salija pojmuje dzięki nim, co oznacza szczęście oraz, 
że wcale nie musi go szukać. Odkrywa też, kim jest Su. Pełna nowej energii 
chce jak najszybciej wrócić do swojego prawdziwego domu i do rodziców. 

 

                         Powrót 
Salija ponownie w mrocznym domu. Samotnieja i Smutariusz 

upominają ją, że bez pytania wybrała się w samotną podróż. Są źli i pode-
nerwowani. Wyśmiewają Su. Salija próbuje ich przekonać, że to ktoś bar-
dzo ważny, że to jej wewnętrzne dobre ja. Przyglądając się uważniej go-
spodarzom ponurego domu, dostrzega, że za wydumanymi imionami  
i teatralnymi gestami podstępnie ukryły się jej wewnętrzne „strachy” – smutek  
i samotność. Salija staje z nimi do walki. Smutariusz i Samotnieja chcą ją prze-
konać, by została z nimi, lecz dziewczyna obnaża ich prawdziwą naturę. 
Przeciwnicy opadają z sił i czmychają. Wraz z nimi znika mroczny świat. To 
również koniec dalekiej i niełatwej podróży Saliji w głąb siebie. Dziewczyna 
powraca do domu. Rodzice i goście czekają na nią z urodzinowym tortem...   

Czas trwania spektaklu: 75 minut (bez przerwy)
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KOMPOZYTOR, DYRYGENT
Wychował się̨ w warszawskiej rodzinie 

muzycznej. Studiował w warszawskiej Akade-
mii Muzycznej w klasie skrzypiec prof. Zenona 
Bąkowskiego i prof. Henryka Palulisa, kompozycję 
u Bogusława Schaeffera oraz dyrygenturę̨ w Aka-
demii Muzycznej Mozarteum w Salzburgu w kla-
sie Waltera Hagengrolla. 

Od ponad dwudziestu lat mieszka i pracu-
je w Finlandii, gdzie przy okazji różnorodnych 
projektów artystycznych aktywnie popularyzuje 
muzykę̨ polską. Jako muzyk orkiestrowy współ-
pracował z wielkimi dyrygentami oraz solistami, jak 
m.in. Yehudi Menuhin, Jorma Panula, Hannu Lintu, 
Dima Slobodeniouk (pod batutą którego odbyła 
się premiera koncertu klarnetowego kompozyto-
ra). Jako solista występował na estradach fińskich 
oraz szwedzkich (m.in. Östgöta Blåsarsymfoniker, 
Linköping). Jest również ̇ aktywnym kompozyto-
rem, orkiestratorem i aranżerem. Równie swobod-
nie czuje się w muzyce klasycznej, co w filmowej, 
elektronicznej, eksperymentalnej, a także w impro-
wizacji i jazzie. 

Dyrygował wieloma orkiestrami w Finlandii 
oraz w Polsce, m.in. Jyväskylä Chamber Orchestra, 
Jyväskylä Big Band, Jyväskylä Sinfonia, Joensuu 
City Orchestra, Kymi Sinfonietta, Pori Sinfonietta, 
Vaasa City Orchestra, St. Michel Strings, Air For-
ce Big Band, Sinfonia Lahti oraz Polską Orkiestrą 
Radiową, Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej w Wał-
brzychu, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą 
Symfoniczną w Zamościu, Orkiestrami Filharmonii: 
Gorzowskiej, Koszalińskiej, Pomorskiej w Bydgosz-

czy, Szczecińskiej, Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, 
Krakowskiej, Lubeskiej, Śląskiej w Katowicach, 
a także Orkiestrą Symfoniczną w Toruniu i Capella 
Bydgostiensis w Bydgoszczy. Jako dyrygent koncer-
tował m.in. z Anną Marią Staśkiewicz, Agatą Zubel, 
Krzysztofem Bąkowskim, Nikitą Boriso-Glebskim, 
Eriką Dobosiewicz, Sami Junnonen, Päivi Severeide, 
Marianem Petrescu, Edytą Krzemień, Joanną Za-
wartko oraz innymi artystami światowej sławy. 

W swojej pracy twórczej często balansuje po-
między muzyką koncertową a performancem. Jego 
ambicją jest zaangażowanie odbiorcy na każdej 
płaszczyźnie odbioru. Sięga w tym celu do ele-
mentów teatru i widowiska, odważnie łącząc różne 
gatunki i nurty. W wielu krajach cieszy się zasłużoną ̨
sławą wizjonera i innowatora. W swoim dorobku 
artystycznym ma kilka projektów autorskich, który-
mi może się poszczycić, wśród nich m.in.: Klasykę 
Horrorów z arcydziełami muzyki filmowej przed-
stawionymi w nowej, atrakcyjnej formie, Video Ga-
mes – Superheroes z muzyką z największych hitów 
filmowych dla młodzieży oraz interaktywne wido-
wisko muzyczne dla dzieci Lunapark. Na zamówie-
nie Filharmonii Gorzowskiej skomponował muzykę  
do dwóch musicali – Dogonić Pippi (2018) i Przygo-
da w Krainie Oz (2019).

W kwietniu 2019 za operę Salija do libretta 
Małgorzaty Szwajlik zdobył I nagrodę w Konkursie 
na Operę dla dzieci i młodzieży organizowanym 
przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Te-
atr Wielki – Opera Narodowa z okazji jubileuszu 
100-lecia istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

KRZYSZTOF DOBOSIEWICZ
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SCENOGRAFIA, KOSTIUMY  

RAFAŁ MATUSZ 
REŻYSER
Reżyser, dramaturg, marketing manager. Student 

Krystiana Lupy i Jerzego Jarockiego. Absolwent Wy-
działu Reżyserii Dramatu PWST Kraków. Asystent 
Jerzego Jarockiego –  Pułapka T. Różewicza i Pla-
tonow M. Czechowa (Teatr Polski we Wrocławiu). 
Asystent Mikołaja Grabowskiego przy realizacjach 
teatru telewizji w Krakowie. Absolwent podyplo-
mowych studiów w zakresie zarządzania kulturą  
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pre-
zes zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno 
Kulturalnych „Europeum”. Podczas pobytu w Sztok-
holmie zrealizował kilka wywiadów z ludźmi kultury  
i sztuki pracującymi w „pomoście polsko-szwedzkim” 
dla miesięcznika Sukces i Śląsk. Przygotował kilkadzie-
siąt spektakli w wielu teatrach w Polsce, napisał cztery 
sztuki teatralne, z czego dwie zostały zrealizowane  
w zawodowych teatrach. Pracował m.in. we Wrocła-
wiu, w Szczecinie, Białymstoku, Gorzowie Wlkp. Przy-
gotował Chromą księgę kolorów na podstawie książki  
D. Jarmana w Teatrze Capitol we Wrocławiu. Współ-
autor powieści Wołając do Hille (2018). W Teatrze  
w Białymstoku przygotował czytanie performatywne 
Obławy białostockiej Adama Białousa, współfinansowa-
ne ze środków Narodowego Centrum Kultury.  W ramach 
otrzymanego w 2020 roku stypendium Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego przygotował minioperę 
Wyobraźcie sobie...piknik u Schopenchauerów, zreali-
zowaną we współpracy z Operą Bałtycką w Gdańsku.  
W tym roku wyreżyserował spektakl Nina i Paul  
w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy, a we Wrocła-
wiu przygotowuje autorski tekst pt. Mateusz Jehowita  
w ramach programu Off Polska Instytutu Teatralnego.

JOANNA
SAPKOWSKA

W 2016 roku ukończyła Uniwersytet 
Artystyczny w Poznaniu (daw. ASP), na wy-
dziale Architektury i Wzornictwa, kierunek 
Wzornictwo. Jej prace wielokrotnie brały 
udział w wystawach zbiorowych, m.in. Arena 
Design (MTP), Obszary rysunku. Katowice- 
Poznań. W 2013 roku była realizatorką au-
torskiej wystawy graficznej Gorzowskie 
Tropiki. Od 2018 roku jest kierownikiem 
pracowni plastycznej w gorzowskim Teatrze 
im. Juliusza Osterwy. Ilustratorka książek 
dla dzieci i młodzieży. Twórczyni wielu 
plakatów teatralnych i murali. Autorka ani-
macji do spektaklu Sami w reżyserii Pawła 
Wolaka i Katarzyny Dworak-Wolak (2019) 
oraz do musicalu 1980-Ty w reżyserii Jana 
Tomaszewicza (2021). Autorka scenogra-
fii m.in do spektakli Gniewko i Lubinka  
w Krainie Liter w reżyserii Karoliny 
Miłkowskiej-Prorok i Kamili Pietrzak-
Polakiewicz (2019), Mail w reżyserii Artura 
Nełkowskiego (2019), do musicalu Przygoda 
w Krainie Oz w reżyserii Natalii Babińskiej 
(2019), spektaklu Jeremi się ogarnia. LOL 
w reżyserii Beaty Chorążykiewicz (2020), 
a także lalek i masek teatralnych m.in. do 
spektakli Eurydyka i Kaspar w reżyserii Pawła 
Szkotaka (Teatr Biuro Podróży, 2021), Noso-
Rożka w reżserii Cezarego Żołyńskiego 

(2021).
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BARTOSZ BANDURA 
RUCH SCENICZNY
WSZECHWIEDZĄCY
Aktor, tancerz, performer. Absolwent Pań-

stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krako-
wie. Wyróżniony odznaką honorową Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”. Najciekawszy debiut 2014 
według miesięcznika Teatr. Laureat honorowego 
indywidualnego wyróżnienia 25. edycji Konkursu  
o Złotego Yoricka na Festiwalu Szekspirowskim w 
Gdańsku. Znalazł się u boku takich aktorów jak Jan 
Englert czy Adam Ferency w 22. Subiektywnym 
Spisie Aktorów Teatralnych Jacka Sieradzkiego, 
redaktora naczelnego miesięcznika Dialog. Zwią-
zany z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Gorzo-
wie Wlkp. Jeszcze na studiach wystąpił w filmie  
I była miłość w getcie w reżyserii Jolanty Dylew-
skiej i Andrzeja Wajdy, we współpracy z Agniesz-
ką Holland. W teatrze debiutował u boku Jana 
Peszka w spektaklu Wejście Smoka. Trailer (reż.  
B. Szydłowski). Zagrał tytułową rolę w wielo-
krotnie wyróżnianym przedstawieniu Ony (reż. 
A. Moś-Kerger), z którym znalazł się wśród 
finalistów 20. Ogólnopolskiego Konkursu na 
Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej oraz 
uczestniczył w prestiżowym programie Instytutu 
Teatralnego „Teatr Polska”. Współpracował m.in.  
z krakowskim Teatrem Łaźnia Nowa, Teatrem 
Miejskim w Gdyni, teatrem śp. Lecha Raczaka 
„Orbis Tertius”, sopockim Teatrem BOTO, Bał-
tyckim Teatrem Dramatycznym w Koszalinie, 
Teatrem Miejskim w Lesznie, Teatrem Drama-

tycznym w Płocku czy drezdeneckim Teatrem 
Kotłownia. Pracował z takimi artystami jak Ol-
gierd Łukaszewicz, Hanna Śleszyńska, Adam 
Woronowicz, Tymon Tymański, Artur Barciś czy 
Błażej Król. 

Autor ruchu scenicznego oraz choreografii 
do licznych przedstawień teatralnych. Reżyser 
spektaklu teatru telewizji pt. Śmierć i Dziewczyna 
– Stare Miasto ’44 in memoriam – realizowanego 
dla Telewizji Polskiej. Jako b-boy wielokrotnie 
wygrywał bądź stawał na podium w turniejach 
tańca. Prowadzi autorskie warsztaty w kraju i za 
granicą (m.in. Niemcy, Włochy, Portugalia, Belgia, 
Chiny, Korea Płd., Islandia, Luksemburg). Studio-
wał również w San Diego (Stany Zjednoczone) 
oraz uczestniczył w programach wymiany czy 
rezydencji artystycznej m.in. w Chinach czy Luk-
semburgu. Stypendysta Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego. Realizował również 
projekty we współpracy z Narodowym Instytu-
tem Muzyki i Tańca.
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MAŁGORZATA SZWAJLIK
LIBRETTO 
Filolożka języka polskiego. Autorka wydanych przez 

Filharmonię Gorzowską książek dla dzieci – przewodni-
ka edukacyjnego Co jest grane w filharmonii? (2014), 
zbioru wierszy Wesoła orkiestra (2017) oraz książki 
edukacyjnej Nutka Zosia na tropie (2019). W 2015 roku 
zadebiutowała jako autorka libretta, pisząc tekst musica-
lu Alicja w Krainie Czarów (muz. Anna Maria Huszcza); 
w kolejnych latach napisała libretta do takich musicali jak 
Pinokio (2016, muz. Szymon Godziemba-Trytek), Aka-
demia Pana Kleksa (2017, muz. Kamil Kosecki), Dogonić 
Pippi (2018, muz. Krzysztof Dobosiewicz), Przygoda 
w Krainie Oz (2019, muz. Krzysztof Dobosiewicz) oraz 
Piotruś Pan (2020, muz. Szymon Godziemba-Trytek).  
W marcu 2019 roku napisana przez nią i kompozytora 
Krzysztofa Dobosiewicza opera Salija zdobyła I nagrodę 
w Konkursie na Operę dla dzieci i młodzieży (libretto 
i muzykę) organizowanym przez Stowarzyszenie Au-
torów ZAiKS oraz Teatr Wielki – Opera Narodowa  
z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia Stowarzyszenia 
Autorów ZAiKS.

W Filharmonii Gorzowskiej kieruje działem pracy 
artystycznej,gdzie opracowuje i redaguje wydawnic-
twa, pisze scenariusze, współtworzy projekty eduka-
cyjne. 

Prywatnie miłośniczka kotów i dobrej literatury.  
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ANETA NURCEK  
SALIJA MEZZOSPORAN
Studentka studiów II stopnia Wydziału Wokal-

no-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 
Kształci się w klasie śpiewu prof. Małgorzaty Greli. 
Ukończyła naukę w ZSM w Rzeszowie w klasie śpie-
wu dr Stanisławy Mikołajczyk-Madej. Na V Ogólno-
polskim Konkursie Wokalnym im. B. Kostrzewskiej 
zdobyła Nagrodę Polskiego Radia Rzeszów dla 
najlepszego głosu Podkarpacia (Rzeszów 2013).  
W 2014 roku wyróżniona została na XIII Ogólno-
polskim Konkursie Wokalnym im. F. Platówny we 
Wrocławiu. Uczestniczyła w I edycji Polskiego Na-
rodowego Chóru Młodzieżowego. W 2018 roku 
wystąpiła w spektaklu muzycznym Pan Tadeusz’18, 
który został wyróżniony na 48. Festiwalu Artystycz-
nym Młodzieży Akademickiej w Świnoujściu oraz  
IV Ogólnopolskim Konkursie Klasyka Żywa.  
W 2020 roku spektakl doczekał się realizacji telewi-
zyjnej. Jest laureatką konkursu Ars et Gloria w Kato-
wicach i zdobywczynią dwóch nagród specjalnych. 
W ramach nagrody koncertowała w Sali Kameralnej 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia  
w Katowicach, a wraz z Orkiestrą Symfoniczną Fil-
harmonii Podkarpackiej pod batutą maestro Sławo-
mira Chrzanowskiego wystąpiła w Rzeszowie oraz  
w Filharmonii w Koszycach na Słowacji. W 2021 roku 
wystąpiła w spektaklu studenckim w Sali Kameralnej 
Opery Nova w Bydgoszczy, wcielając się w rolę Che-
rubina w Weselu Figara W.A. Mozarta w reżyserii Jit-
ki Stokalskiej.

WIKTORIA WIZNER 
SAMOTNIEJA ALT
Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. 

Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Aktualnie 
studiuje w Opera School, na prestiżowej uczelni 
Royal Conservatoire of Scotland w Glasgow. Jest 
laureatką nagród na międzynarodowych i ogólno-
polskich konkursach wokalnych, takich jak Bella Voce 
w Busku-Zdrój,  Drezdenko w Drezdenku,  Złote 
Głosy w Warszawie,  Euro Classic i Citta di Barletta 
we Włoszech, Riga Symphony na Łotwie, Golden 
Talent in Golden Prague w Czechach, Ye Cronis 
oraz Tony and Tanya Webster Award w Glasgow. 
Jest stypendystką Ministra Edukacji Narodowej za 
wybitne osiągnięcia artystyczne. Występowała jako 
solistka na deskach Opery Bałtyckiej w Gdańsku, 
Opery Nova w Bydgoszczy, w Glasgow – w AGOS 
Theater oraz New Anthenaeum Theatre, a także 
na wielu scenach i estradach Polski i Europy (m.in. 
Filharmonii Bałtyckiej, Filharmonii Koszalińskiej, 
Filharmonii Gorzowskiej, Filharmonii Świętokrzy-
skiej, Filharmonii Śląskiej oraz Filharmonii Łódzkiej).  
W nadchodzącym sezonie artystycznym wcieli się 
w role Kornelii w operze Juliusz Cezar Georga Frie-
dricha Händla, Older Women w operze The flight 
Jonathana Dove’a oraz w liczne role mezzosoprano-
we w operze Dziecko i czary Maurice Ravela, z BBC 
Orchestra.
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DAWID MICHAŁ
JENCZEWSKI 
SMUTARIUSZ TENOR
Jest absolwentem II stopnia Pań-

stwowej Szkoły Muzycznej im. F. Cho-
pina w Olsztynie. Swoją przygodę  
z muzyką klasyczną zaczął w Chórze 
Uniwersyteckim im. prof. Wiktora Waw-
rzyczka w Olsztynie, w którym śpiewał 
w latach 2011-2016, wykonując również 
partie solowe. Wraz z chórem miał oka-
zję występować nie tylko w kraju, ale i za 
granicą, m.in. w Macedonii (Ohrid) oraz 
Austrii (Wiedeń). Jest absolwentem 
studiów I stopnia na Wydziale Wokal-
no-Aktorskim  Akademii Muzycznej im. 
F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Ma 
w swoim dorobku udział w spektaklach 
studenckich, takich jak: Cyrulik Sewilski 
G. Rossiniego, Nowy Don Kichot, czy-
li sto szaleństw oraz Verbum Nobile  
S. Moniuszki, a także Wesoła Wdówka  
F. Lehára, Cud mniemany, czyli Krako-
wiacy i górale J. Stefaniego oraz Wesele 
Figara W.A. Mozarta. Poza projektami 
studenckimi brał też udział w dwóch reali-
zacjach oper S. Moniuszki wystawianych 
przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną  
w wersjach koncertowych – Strasz-
ny Dwór i Flis. Udział w projekcie Sa-
lija traktuje jako kolejny ważny krok  
w swoim artystycznym rozwoju.

MICHAŁ JOPEK  
SU TENOR
Ukończył ZPSM II stopnia im. Grażyny Bacewicz w Ko-

szalinie w klasie gitary Dariusza Schmidta, tam też kształcił się 
wokalnie pod okiem Lucyny Górskiej. Ukończył studia I stopnia 
na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie śpiewu prof. 
Ryszarda Wiesława Bednarka oraz Bartłomieja Tomaki, u któ-
rych obecnie kontynuuje studia II stopnia. Jako student AMFN 
dwukrotnie był stypendystą Rektora (2018/2019, 2019/2020). 
Brał udział w kursach wokalnych Barbary Kubiak, Mariusza 
Kwietnia oraz aktorskich Ireneusza Czopa i Renaty Dymnej. Jest 
laureatem wielu I nagród w konkursach polskich i międzynaro-
dowych m.in.: Magic Birthday of Art w kategorii Opera Singer 
w Kijowie, w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej 
i Chóralnej Altyn Awaz w Kazaniu, XII World Open Music 
Competition w Belgradzie, a także zdobywcą Grand Prix I edy-
cji Konkursu Stars Way New York 2021 w kategorii Academic 
Vocal. Na scenie debiutował w roku 2017, kreując rolę Boniego 
w Księżniczce czardasza I. Kálmána (reż.  Ryszard Smęda, adapt. 
Wojciech Adamczyk). W 2018 wystąpił w Operze Nova jako 
Oficer w operze Cyrulik sewilski G. Rossiniego. Ponadto ma 
na swym koncie takie role jak: Karol w operetce Nowy Don Ki-
chot , czyli sto szaleństw S. Moniuszki, Hrabia Daniłło i Camille 
de Rosillon w operetce Wesoła wdówka F. Lehára, Mengone  
w operze Aptekarz J. Haydna czy Damazy w operze Straszny 
dwór S. Moniuszki w inscenizacji Opery Nova w reż. Natalii 
Babińskiej. W swoim repertuarze posiada także dzieła orato-
ryjno-kantatowe, m.in. Requiem W.A. Mozarta. Współpraco-
wał z Filharmoniami: Gorzowską,  Koszalińską, Pomorską, War-
mińsko-Mazurską, a także z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną i 
Filharmonią Sinfonia Baltica. Występował pod batutą Piotra 
Wajraka, Jerzego Wołosiuka, Michała Dworzyńskiego, Rafa-
ła Kłoczki, Bartosza Olejnika, Piotra Sułkowskiego. Brał udział  
w spektaklach reżyserowanych przez Beatę Redo-Dobber, Jitkę 
Stokalską, Marka Zajączkowskiego.
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SYLWIA ŁUCJANEK  
MAMA / CZŁEKSA MEZZOSOPRAN
Studentka IV roku wydziału wokalno-ak-

torskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa No-
wowiejskiego w Bydgoszczy w klasie dr Beaty 
Gramzy. Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła 
w wieku dziesięciu lat, śpiewając w licznych kon-
kursach pod kierownictwem Adama Łaguny. W 
latach 2014-2017 uczennica Państwowej Szko-
ły Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego  
w Lublinie, w klasie Marioli Zagojskiej. Uczestniczyła 
w licznych koncertach oraz audycjach. Brała udział 
w takich spektaklach jak Straszny dwór S. Moniuszki 
i Wesoła Wdówka F. Lehara oraz śpiewogry Cud 
mniemany, czyli Krakowiacy i Górale J. Stefaniego. 
Uczestniczyła w kursie wokalnym prowadzonym 
przez Jakuba Józefa Orlińskiego i Michała Biela oraz 
w warsztatach wokalno-scenicznych prowadzonych 
przez Ewę Wolak, Iwonę Hossę, Mariusza Kwietnia, 
Adama Zdunikowskiego, choreografa i reżysera 
Emila Wesołowskiego.  

Sama o swojej pasji do śpiewu i muzyki mówi: 
„Za każdym razem, kiedy stoję na scenie, ogarniają 
mnie emocje, których nie potrafię wyrazić słowami. 
To dźwięki muzyki powodują, że przenoszę się do 
innego świata, a  moja wrażliwość wzrasta z każdym 
nowo poznanym utworem. Jestem wdzięczna 
wszystkim moim pedagogom oraz rodzicom za uka-
zanie mi tego piękna, ale również pomoc w ciągłym 
odkrywaniu siebie.”

PAWEŁ PIOTROWSKI  
TATA / KRZEPKI MENEL BARYTON
Student wydziału wokalno-aktorskiego Akade-

mii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Byd-
goszczy na IV roku studiów I stopnia w klasie dr. hab. 
prof. uczelni Wojciecha Dyngosza.

Swą przygodę z muzyką zaczął na studiach 
już od pierwszego roku, będąc zaangażowanym  
w spektakle akademickie, a także współtworząc 
produkcje: Nocleg w Apeninach i Nowy Don Ki-
chot, czyli sto szaleństw Stanisława Moniuszki  
w rolach drugoplanowych oraz Wesoła Wdówka 
Franza Lehara w roli Niegusa. Aktorsko rozwija się 
od sześciu lat, biorąc udział w licznych przeglądach 
i festiwalach teatralnych na terenie całego kraju.  
Do jego najważniejszych osiągnięć należy kreacja 
aktorska w spektaklu dyplomowym uczelni Żabusia 
według Gabrieli Zapolskiej (Milewski oraz Julian). 
Na I roku studiów zdobył III nagrodę w konkursie na 
Interpretację Pieśni Stanisława Moniuszki, jako stu-
dent II roku – II nagrodę w konkursie na Interpretację 
Muzyki Słowiańskiej. W roku 2021 został laureatem 
I nagród w  konkursach międzynarodowych: Magic 
Sounds (Czechy,) oraz „Victoria” – VII International 
vocal and choral competition and festiwal. Do jego 
największych muzycznych zamiłowań należy opera, 
szczególnie dzieła Mozarta i Donizettiego, a także 
niemieckie i rosyjskie pieśni romantyczne. 
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SANDRA KLARA                                                                                                                                            
     JANUSZEWSKA   

BURMUGZA MEZZOSOPRAN
W Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pen-

dereckiego w Krakowie uzyskała z wyróżnieniem 
tytuł magistra sztuki na wydziale wokalno-aktor-
skim w klasie śpiewu dra hab. J. Ozimkowskiego.  
W ramach programu stypendialnego Erasmus+ kształ-
ciła się na Royal Academy of Music w Londynie pod 
okiem Rylanda Davisa i Iana Partridge. Współpracuje  
z Operą na Zamku w Szczecinie, gdzie debiutowała 
w światowej premierze Guru R. Petitgirarda. Wystąpi-
ła w roli Praczki w Procesie P. Glassa oraz jako Ciesca  
w Gianni Schicchi G. Pucciniego.  W roku 2020 moż-
na ją było usłyszeć w Stabat Mater G.B. Pergolesiego 
(koncert Tym którzy nie powrócili z morza…), a w 2021 
– w roli Olgi w operze Eugeniusz i Tatiana – Zakręt oraz 
podczas Gali Operowej w ramach Letniego Festiwa-
lu Operowego. Partie solowe śpiewała w Requiem  
G. Verdiego (Katedra w Chartres, Kościół de la Ma-
deleine w Paryżu), Magnificat J. S. Bacha (Kraków), 
Requiem W.A. Mozarta (Hexham, UK), Stabat Mater 
Pergolesiego (Szczecin, Berlin). Wykonywała również 
recitale przy akompaniamencie fortepianu lub harfy, 
m.in. w Londynie, Paryżu, Mainz, Szczecinie. Jako chó-
rzystka pracowała m.in. w Chórze Filharmonii Krakow-
skiej oraz współpracowała z Chórem Polskiego Radia, 
koncertując na takich festiwalach jak Edinburgh Inerna-
tional Fesival, Warszawska Jesień, Sacrum Profanum.  
W 2015 roku jako pierwsza i jedyna Polka znalazła się  
w składzie Tenso Europe Chamber Choirs for young 
professional singers pod batutą Kaspara Putninsa, z któ-
rym odbyła tournée po Europie. Współpracowała rów-
nież z tak wybitnymi artystami jak Benjamin Schwartz, 
Paul Esswood, Krzysztof Penderecki, Kronos Quartet, 
Jerzy Maksymiuk, Aleksander Liebreich. 
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   Kilkunastoosobowy zespół wokalny, któ-
ry powstał we wrześniu 2015 roku z inicjatywy 
dyrygenta i kierownika artystycznego Sylwii Fa-
biańczyk-Makuch. Grupę tworzą doświadczeni 
soliści wywodzący się z różnych środowisk mu-
zycznych miasta Szczecina. Zespół wykonuje 
zarówno utwory a cappella należące do kanonu 
chóralistyki, jak też dzieła literatury wokalno-in-
strumentalnej. W jego repertuarze znajdują się 
utwory kompozytorów muzyki dawnej, klasycz-
nej, współczesnej, folkowej, a także rozrywkowej. 
Dyrygentka tworzy również programy autorskie, 
w których prezentuje się cała grupa naprze-
miennie z solowymi popisami poszczególnych 
śpiewaków przy akompaniamencie fortepianu. 
W 2017 roku zespół wydał płytę z premierowo 
wykonanymi dziełami Romualda Twardowskiego 
(Tryptyk morski) oraz Mszą Stella Maris op. 49  
nr 4 na chór mieszany i organy Feliksa Nowowiej-
skiego. Śpiewacy biorą aktywny udział w najważ-
niejszych wydarzeniach artystycznych miasta  
i regionu, współpracując z niemal wszystkim zna-
czącymi instytucjami artystycznymi.

SOPRANY  
Aleksandra Śliwowska 
Ewa Szydłowska 
Katarzyna Pawłowska 
Julita Jabłonowska 
Aneta Witosz 
Antonietta Nachiero

ALTY 
Daria Psekho 
Julita Wudarczyk 
Sandra Klara Januszewska 
Izabela Rudnicka

TENORY  
Kajetan Kułagowski 
Jacek Chłopecki 
Piotr Krzyżanowski 
Mateusz Pawelec

BaSY  
Michał Komorek 
Wojciech Majsakowski 
Damian Chiliński 
Jakub Czerwonka

POMERANIA SINGERS 
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SYLWIA  
     FABIAŃCZYK-MAKUCH 
       

Profesor Akademii Sztuki w Szczecinie, dy-
rygentka i założycielka zespołu wokalnego Po-
merania Singers oraz Chóru Akademii Morskiej 
w Szczecinie. Z zespołem tym ma na koncie setki 
koncertów, kilkanaście międzynarodowych tour-
née, kilkadziesiąt głównych nagród uzyskanych 
na prestiżowych festiwalach chóralnych w kraju  
i za granicą, siedem płyt CD, videoklipy oraz 
liczne prawykonania dzieł muzyki współczesnej, 
w tym o tematyce marynistycznej. Tylko przez 
ostatnie osiem lat chór zdobył na najważniejszych 
krajowych i międzynarodowych konkursach po-
nad sześćdziesiąt głównych nagród festiwalo-
wych, w tym liczne Grand Prix (m.in. w Tajwa-
nie, Czechach, Rosji, Słowacji, we Włoszech czy 
na Litwie), złote medale oraz nagrody uznaniowe 
instytucji kultury.

Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzyma-
ła następujące nagrody indywidualne: Dyplom 
dla jednego z 10 najlepszych dyrygentów festi-
walu World Choir Festival – Hong Kong (Chiny, 
2021), nagrodę w trzeciej edycji plebiscytu Ma-
gnolie Biznesu w kategorii Z miłości do Szcze-
cina (2021), Brązowy Medal Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis (2019), Srebrny Krzyż Zasługi (2019), 
Złotą Odznakę Honorową PZCHiO (2019), 
Krzyż Zasługi  Archidiecezji Szczecińsko-Kamień-
skiej (2019), nagrody dla najlepszego dyrygenta 
festiwalu (Chełmno 2010, Głogów 2012, Legni-

ca, Praga 2014, Bratysława 2016, Lublin 2017), 
Zachodniopomorskiego Nobla w dziedzinie 
nauk artystycznych (2017), nagrody rektorskie 
Akademii Morskiej w Szczecinie (2012, 2015), 
Medal Komisji Edukacji Narodowej za szcze-
gólne zasługi dla oświaty i wychowania (2015), 
Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej (2013), Dyplom Uznania Zasług dla Kultury  
i Promocji Województwa Zachodniopomorskie-
go (2013). W 2019 roku prowadzony przez nią 
Chór Akademii Morskiej w Szczecinie otrzymał 
honorowy tytuł Ambasadora Szczecina.

Jest jurorem festiwali i przeglądów chóral-
nych, od 2001 roku zajmuje się działalnością  
w zakresie organizacji i prowadzenia warsz-
tatów szkoleniowych z emisji głosu. W latach 
2008-2014 była dyrygentem chóru działającego  
w Zespole Szkół Muzycznych II st. w Szczecinie. 
Od 2017 roku zatrudniona jest na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Akademii Sztu-
ki w Szczecinie, gdzie zajmuje się działalnością 
dydaktyczną, prowadząc zajęcia z dyrygentury, 
czytania partytur oraz metodyki prowadzenia 
zespołów wokalnych. Jest również zatrudniona 
na stanowisku dyrektora Centrum Kultury Akade-
mickiej w Akademii Morskiej w Szczecinie. Spra-
wuje funkcję dyrektora artystycznego Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr oddział Szczecin, 
jest także dyrektorem artystycznym autorskie-
go projektu Chóru Akademii Morskiej Wspólne 
brzmienia.

SOPRANY  
Aleksandra Śliwowska 
Ewa Szydłowska 
Katarzyna Pawłowska 
Julita Jabłonowska 
Aneta Witosz 
Antonietta Nachiero

ALTY 
Daria Psekho 
Julita Wudarczyk 
Sandra Klara Januszewska 
Izabela Rudnicka

TENORY  
Kajetan Kułagowski 
Jacek Chłopecki 
Piotr Krzyżanowski 
Mateusz Pawelec

BaSY  
Michał Komorek 
Wojciech Majsakowski 
Damian Chiliński 
Jakub Czerwonka

PRZYGOTOWANIE WOKALNE 
ZESPOŁU POMERANIA SINGERS
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WYDAWCA:
Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10
66-400 Gorzów Wlkp.
T: +48 73 92 700
E: sekretariat@filharmoniagorzowska.pl

KASA BILETOWA:
wtorek – piątek, 12:00-17:00
oraz godzinę przed koncertem
bilety on-line: www.bilety.filharmoniagorzowska.pl
www.filharmoniagorzowska.pl

Opracowanie i redakcja programu:
Małgorzata Szwajlik

Opracowanie graficzne i skład:
Monika Szalczyńska  
Agata Rożewska-Czechowicz

Ilustracje:
Joanna Sapkowska

Druk:
Sonar Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 89
66-400 Gorzów Wlkp. 
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