
„Śpiewnik domowy na Lubelszczyźnie" 

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest upowszechnianie twórczości 

Stanisława Moniuszki w małych miejscowościach Lubelszczyzny. Na 

przedsięwzięcie składa się 15 koncertów kameralnych dla szkół i dorosłej 

publiczności, realizowanych w gminnych ośrodkach kultury. Wstęp na 

wydarzenia jest bezpłatny. 

Podczas koncertu wystąpi swóch solistów oraz akompaniator. Będą to młodzi 

artyści, uczestnicy Programu Kształcenia Młodych Talentów Akademia 

Operowa oraz Konkursu Moniuszkowskiego organizowanych przez Teatr Wielki 

w Warszawie. W programie znajdą się m.in. pieśni Stanisława Moniuszki 

pochodzące ze Śpiewnika domowego oraz utwory kompozytorów europejskich 

współczesnych Moniuszce. Koncert poprowadzi dr Małgorzata Mierczak, 

polsko-austriacka śpiewaczka, muzykolog, organizatorka wydarzeń kulturalnych 

w kraju i za granicą. 

 

Przy tworzeniu pieśni, a pisał je Moniuszko zarówno w wieku młodzieńczym, 

jak i ku końcowi życia, przyświecała mu określona idea. Pragnął dać 

społeczeństwu polskiemu pieśni narodowe, polskie, które mogłyby zająć ważne 

miejsce w życiu codziennym Polaków, usuwając na bok importowaną tandetę. 

W podobny sposób Józef Ignacy Kraszewski swym rozległym  

i wszechstronnym powieściopisarstwem wyparł romans francuski, tak popularny 

zwłaszcza wśród ówczesnych pań. Kiedy zebrała się już spora garść pieśni, 

umyślił Moniuszko wydawać je w zeszytach pod ogólnym tytułem: ''Śpiewnik 

domowy''. Nazwa tego zbioru wymownie świadczy o powziętym zamiarze: mają 

to być pieśni do użytku domowego, przeznaczone dla każdego, na różne 

okoliczności codziennego życia. Mają też odpowiadać różnorakim nastrojom i 

potrzebom serca, dlatego uderza tak bogata ich różnorodność 

 [Witold Rudziński] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prowadząca- Dr. phil. Małgorzata Mierczak 

 

 

  
 

Małgorzata Mierczak - urodzona w Lublinie, od 1987 zamieszkała w 

Salzburgu (Austria) śpiewaczka operowa (sopran liryczno-koloraturowy),  

muzykolog (specjalista w dziedzinie historii europejskiego teratru muzycznego) 

,  

organizator imprez kulturalnych, autorka tekstów naukowych i poetyckich.  

Absolwentka wydziału wokalnego Bułgarskiej Akademii Muzycznej w Sofii 

(tytul mag. art.)  

oraz studiów doktoranckich na wydziale muzykologii Uniwersytetu Mozarteum 

w Salzburgu (uzyskany tytul: dr. phil.);  

Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Artystycznego „ Opera Duch Gór ”w 

Karpaczu; organizatorka szeregu imprez artystyczno-edukacyjnych w 



Karkonoszach od roku 2004 do chwili obecnej (2019), w tym: Międzynarodowe 

Warsztaty Operowe, Konkurs Arii z oper o Duchu Gór, festiwale „ Muzyczny 

Ogród Liczyrzepy-Rübezahls Musikalischer Garten ” oraz „ Soliści Europy w 

Krainie Ducha Gór ”; główny koordynator wszystkich artystycznych działań 

w/w projektów; autorka scenariuszy i reżyserka spektakli pt „ Muzyczny Ogród 

Liczyrzepy” . Poza tym: działalność publicystyczna, autorka recenzjii artykułów 

do programów teatralnych.  

Za wieloletnią honorową = społeczną działalnoś kulturalną dla m. Karpacza i 

Kotliny Jeleniogorskiej – uhonorowana w r. 2016 tytułem Ambasador 

Karkonoszy.  

25-cio-letnie doświadczenie na scenach i estradach europejskich teatrów 

muzycznych  

i filharmonii – działalność koncertowa w Polsce i za granicą jako jako 

śpiewaczka operowa (sopran liryczno-koloraturowy); Solistka teatrów 

muzycznych / operowych / i filharmonii  

(w latach osiemdziesiątych i dziewiećdziesiątych), m. in w Teatrze Wielkim w 

Poznaniu (jako Olimpia w „Opowieściach Hoffmanna”, Arsena w „Baronie 

Cygańskim”, Adela w operetece „Zemsta Nietoperza”,  

w Operetce Poznańskiej (tytułowa rola we „Fiołku z Monmartre`u” Kalmana) 

oraz w Operze Śląskiej w Bytomiu (w latach 1984 – 1987, tu najważniejsze role: 

Gilda w op. „Rigoletto”, Rozyna w „Cyruliku sewilskim”, Lauretta w „Gianni 

Schichhi”, Ogień w „Dziecko i czary”, Arsena w „Baronie Cygańskim” itp). 

Wystepy goscinne m. in. w roli Adeli w „Zemscie nietoperza” J. Straussa (m. in. 

w Sofijskim Teatrze Muzycznym), udzial w polskich i zagranicznych 

festiwalach muzycznych (np. Krynica, Lubljana);  

Od r. 1987 zam. w Austrii ( wyjazd ze wzgledow rodzinnych), tam goscinne 

zadania solowe w Landestheater w Salzburgu, m. in. jako Adela, w „Zemscie 

Nietoperza” J. Straussa, Sandmännchen i Taumännchen w operze „Jas i 

Małgosia” E. Humperdincka oraz w Kl. Festspielhaus w Salzburgu (jako Erste 

Magd w op. „Daphne” R. Straussa, jako Clotilde w operze „Norma” V. 

Belliniengo).  

Paralelnie udział w koncertach symfonicznych i galach operowych w 

Filharmoniach na terenie Polski jak Warszawa (FN), Katowice, Rzeszów, 

Wałbrzych, Jelenia Góra, Szczecin, m. in. jako solistka- sopran w III. Symfonii 

H. Góreckiego, Wielkiej Mszy c-Moll KV 427 Mozarta etc,.).  

Doświadczenie także na polu światowej muzyki chóralnej (w latach 1999 – 

2003 współpraca ze sławnym zespołem chóru Teatro alla Scala w Mediolanie 

oraz Filarmonica della Scala pod dyrekcją Riccardo Mutiego - w grupie I-szych 

sopranów udział w tournée tych zespołów do Japonii, Rosji i Ameryki) oraz 

religijnej (solowe partie sopranowe w mszach Bacha, Mozarta, J. Haydna i 

kompozytorow włoskich na terenie Austrii i Włoch).  

Uzyskane tytuły:  

a) mag. art. (rezultat studiów wokalnych w Bułgarii)  



b) dr. phil. (rezultat podyplomowych / doktoranckich / studiów 

muzykologicznych w Austrii)  

c) Ambasador Karkonoszy (nadany w 2016 w związku z moją wieloletnią 

honorową = społeczną działalnością kulturalną dla swojego regionu). 

 

Artyści 
 

Natalia Pawlaszek 

 

 
 

Urodzona w 1990 r. w Bystrzycy Kłodzkiej. Jest absolwentką Państwowej Szkoły 

Muzycznej im. W. Lutosławskiego w Nysie w klasie fortepianu mgr Lucyny 

Dąbrowskiej oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, 

gdzie kształciła się pod kierunkiem prof. B. Kawalli oraz prof. Ewy Pobłockiej. 

 Brała udział w licznych konkursach jako solistka i kameralistka, uzyskując 

wysokie lokaty, m. in. I miejsce (1999, 2000) i Grand Prix (2001) na 

Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych w Bystrzycy Kł., dwukrotnie 

finalistka Konkursu Radia Bis w Warszawie, I miejsce na Międzynarodowym 

Konkursie Pianistycznym w Paryżu w duecie fortepianowym (2000), I miejsce 



(duet) i I medal (solo) na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Rouen- 

Francja (2001), II miejsce na Konkursie im. J. S. Bacha w Opolu (2001), Tytuł 

Laureata i Nagroda Specjalna na XIII Mazowieckich Przesłuchaniach 

Chopinowskich w Sochaczewie (2005), III miejsce na II Forum Młodych 

Instrumentalistów w Rybniku (2006), I miejsce- w duecie fortepianowym- na VIII 

Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. J. Zarębskiego w Izabelinie (2008), 

III Miejsce (trio fortepianowe) na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Zespołów 

Kameralnych w Warszawie (2009). Koncertowała w wielu polskich miastach, a 

także w Niemczech, Austrii, Czechach, Bułgarii, Francji oraz dwukrotnie (2010, 

2011) na Ukrainie, gdzie miała przyjemność występować m. in. w Filharmonii 

Lwowskiej pod batutą Wołodymira Sywochipa. Natalia Pawlaszek była 

wielokrotną stypendystką m. in. „Agrafki Muzycznej” i programu "zDolny Śląsk". 

Ponadto uczestniczyła w licznych kursach pianistycznych, gdzie miała zaszczyt 

pracować pod kierunkiem m. in. A. Tatarskiego, W. Obidowicza, w. 

Andrzejewskiego, K. Popowej-Zydroń, Sz. Esztenyi, W. Nosiny, A. Wodnickiego, 

A. Orłowieckiego. W lutym 2013 r. brała udział w mistrzowskich kursach 

Festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch X w Radziejowicach, gdzie wraz ze 

śpiewaczką pracowała pod okiem M. Nosowskiej oraz J. Rappé. Również w 2013 r. 

uczestniczyła w projekcie European Liedforum w Wilnie, gdzie kształciła się pod 

okiem wybitnych artystów m.in. z Litwy, Rosji, Niemiec i Włoch. Nagrywała w 

Studiu im. W. Lutosławskiego PR oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 

Chopina w Warszawie. 

 Od 2015 r. uczestniczka Akademii Operowej- Programu rozwoju młodych 

śpiewaków i pianistów przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, 

gdzie doskonali swój warsztat wśród takich artystów sztuki operowej, jak Eytan 

Pessen, Matthias Rexroth, Izabela Kłosińska, Anna Marchwińska, Jerzy 

Marchwiński, Olga Pasiecznik, Neil Schicoff, Paul Plummer, Helmut Deutsch. 

 W sierpniu 2018 uczestniczyła w warsztatach „Exzellenz-Labor Gesang // 

Oper” w Weikersheim (Niemcy), gdzie miała przyjemność kształcić się pod okiem 

wybitnych muzyków- Hedwig Fassbender, Fausto Nardiego, Umberto Finazziego 

oraz René Massisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katarzyna Szymkowiak 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie śpiewu 

solowego prof. Izabelli Kłosińskiej. Od 2015 roku uczestniczka Akademii 

Operowej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, gdzie kształci się pod 

kierunkiem wielu wybitnych artystów. W 2016 roku zadebiutowała rolą Isabelli 

we Włoszce w Algierze Rossiniego w Warszawskiej Operze Kameralnej, gdzie 

śpiewała także partię Angeliny w Kopciuszku Rossiniego oraz wystąpiła 

podczas koncertu galowego wieńczącego 27. Festiwal Mozartowski. 

Występowała w produkcjach Akademii Operowej włączonych do repertuaru 

Opery Narodowej: Cudzie albo Krakowiakach i Góralach Stefaniego 

i Bogusławskiego, a także O Królestwie Dnia i Nocy oraz zaczarowanych 

instrumentach – adresowanej do dzieci adaptacji Czarodziejskiego 

fletu Mozarta. Współpracowała z takimi dyrygentami jak: Kazushi Ono, José 

Maria Florêncio, Jerzy Maksymiuk, Grzegorz Nowak, Janusz Przybylski. 

Wykonywała również koncerty kameralne, oratoryjne oraz recitale, a także brała 



udział w projektach edukacyjnych takich, jak: Mała Filharmonia Filharmonii 

Narodowej, Opera Enter Warszawskiej Opery Kameralnej czy Opera? 

Si! Opery Bałtyckiej. Występowała także w projektach akademickich, kreując 

takie postaci, jak: Cherubin w Weselu Figara czy Dorabella w Così fan tutte 

Mozarta. Dwukrotnie wystąpiła dla Polonii w Chicago jako solistka Filharmonii 

im. Romualda Traugutta: w musicalu Warszawskie Dzieci opartym na pieśniach 

Powstania Warszawskiego w aranżacji Włodzimierza Korcza (projekt utrwalony 

także na płycie) oraz jako Jadwiga w Strasznym dworze Moniuszki, który został 

wystawiony również w Chinach. Ponadto wzięła udział w nagraniu płyty 

z kolędami patriotycznymi oraz pieśniami i duetami Stanisława Moniuszki. 

W 2018 roku wystąpiła w produkcji Teatru Wielkiego - Opery 

Narodowej Ognisty anioł Prokofiewa w reżyserii Mariusza Trelińskiego, który 

został również pokazany na Festival d’Aix-en-Provence. W 2019 roku wcieliła 

się w postać Zofii w spektaklu Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Halka 

(wileńska) w reżyserii Agnieszki Glińskiej. 

 

 

Rafał Polek 

 

 

 

 
 
 



Tenor, ur. 5 grudnia 1992r. w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem studia 

licencjackie na wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. 

Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, jako baryton, w klasie śpiewu 

Wiesława Bednarka. Obecnie kontynuuje studia magisterskie na tej samej 

uczelni. Uczestniczył w kursach mistrzowskich m.in. Marka Rzepki, Olgi 

Pasiecznik, Andrzeja Dobbera oraz Heleny Łazarskiej. W 2015 roku został 

laureatem nagrody specjalnej na IV Międzynarodowym Konkursie 

Wokalnym im. Giulio Perottiego w Ueckermünde. W roku 2016 zdobył 

wyróżnienie oraz nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie arii W.A. 

Mozarta na III Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Drezdenku. W 

2018 roku zadebiutował rolą Papagena w operze Czarodziejski Flet W.A. 

Mozarta na deskach bydgoskiej Opery Nova pod batutą Macieja Figasa. 

Od 2016 roku jest podopiecznym Programu Kształcenia Młodych Talentów 

– Akademii Operowej w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w 

Warszawie, gdzie doskonali swój warsztat pod okiem m.i.n Eytana 

Pessena, Matthiasa Rexrotha oraz Izabeli Kłosińskiej. W Teatrze Wielkim 

– Operze Narodowej w Warszawie kreował postaci Papagena w spektaklu 

O Królestwie Dnia i Nocy – aranżacji na podstawie opery Czarodziejski 

Flet W.A. Mozarta oraz Jonka w operze Cud albo Krakowiaki i Górale 

Jana Stefaniego. Od 2018 roku sięga po repertuar tenorowy, m.in. 

debiutując rolą Nemorina w Napoju Miłosnym w Operze Nova w 

Bydgoszczy pod dyrekcją Piotra Wajraka. 

 


