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Szanowni Państwo,

Hel  -  początek  Polski,  to  wspaniałe miejsce, by spędzić urlop. Z roku na rok  przybywa  nam  turystów, szukających  atrakcji  nie  tylko  dla ciała, ale i dla ducha.W  naszym  mieście  mamy najpiękniejsze  plaże  na  całym Półwyspie Helskim, mnóstwo atrakcji turystycznych godnych polecenia, np. fokarium,  latarnię  morską,  Muzeum Rybołówstwa,  Muzeum  Obrony Wybrzeża  i  wiele  innych.  Ukryte wśród  lasów  i  wydm,  udostępnione do   zwiedzania  odrestaurowane  obiekty  fortyfikacyjne  i  zachowane stanowiska  obrony  polskiego  wybrzeża  z  okresu  II  wojny  światowej wspaniale przedstawiają czasy wojny. Te zmiany przyciągają do Helu wielu ludzi. By do oferty nadmorskiego wypoczynku dodać możliwość spotkań z wielką  sztuką   i  jej  prezentacjami  na  żywo,  już  po  raz  X  odbędzie  się Międzynarodowy  Letni  Festiwal  Kultury  i  Sztuki  w  Helu.  Jak  co  roku odwiedzą nas wielkie sławy scen światowych.   Dyrektorem artystycznym festiwalu jest znakomity sopranista prof. dr hab. Dariusz Paradowski.Warto podkreślić, iż od wielu lat honorowy patronat nad festiwalem obejmuje  Pierwsza  Dama,  Arcybiskup  Metropolita  Gdański  oraz  od bieżącego roku Jego Eminencja Arcybiskup Gnieźnieński Prymas Polski. Zapraszam  wszystkich  do  uczestniczenia  w  tegorocznych koncertach.
Burmistrz Miasta Hel

Mirosław Wądołowski



W dzień biały morze śpiewa, szepce i szeleści, 

Samemu sobie jeno gwarząc opowieści. 

Kto się w nie wsłucha, słyszy w jego dziwnym szumie 

Dalekie, tajne głosy, których nie rozumie. 

Ale po nocy ciemnej, wśród pomrocznej głuszy 

Morze prawi wybranym o swej wielkiej duszy. 

I kto w swej piersi prawdom nieznanym nie przeczy, 

Umiejąc słuchać głosów niewidzialnych rzeczy, 

I samotnością łaskę swej jawie wysłuży, 

Temu morze się zwierza, wieści, z duszy wróży, 

Iż, utopiony sercem w oszołomnej pieśni, 

W zachwycie najpiękniejszą bezsenną noc prześni. 

A gdy upojonemu wiedzą w morskim wietrze 

Z oczarowań zawrotnych powieki świt przetrze, 

Co złotą obietnicą słońca się uśmiecha: 

Ujrzy, jak łowiąc nocy pierzchającej echa 

Wypływają z dniejących wód tajnej głębiny 

W sen o pieśni Ariona wsłuchane delfiny. 

 Leopold Staff, Wieści morza



Drodzy Państwo,
Często,  zgodnie ze starym polskim przysłowiem, wiele wody musi upłynąć  zanim  dane  jest  nam  urzeczywistnić  marzenia.  Tak  też  było   z Helskim Festiwalem. Kiedy dziesięć lat temu po raz pierwszy witałem słuchaczy z chóru kościoła  Bożego  Ciała,  bynajmniej  nie  towarzyszyły  mi  kolorowe  wizje kolejnych edycji, splendoru zapraszanych gości czy nazwisk artystów, którzy przywiozą tu swoją sztukę. Gdzieś głęboko kłębiła się jedna tylko myśl: żeby trwał...  Żeby ta muzyka, która zawitała na helskim Cyplu nie odeszła stąd wraz z pierwszym jesiennym sztormem.   I  trwa!  Leży  przede  mną  dziewięć  festiwalowych  plakatów,  na których  już  tylko  nazwiska  wybitnych  artystów  stanowią  pamiątkę  po wieczorach, podczas których zachwycali oni publiczność swoim kunsztem, wrażliwością,  osobowością.  Wspominam  młodych,  dla  których  zawsze znajdowało  się  miejsce  na  helskim  afiszu  i  koncerty,  podczas  których sztywniały zaciskane nerwowo ręce,  żeby każda nuta znalazła się tam gdzie powinna.  O tych wszystkich,  którzy dzisiaj  są już  ambasadorami  polskiej kultury  w  wielu  stronach  świata.  I  tylko  stosy  kolorowych  zdjęć przypominają  o  splendorze  finałowych  gali,  znamienitych  gościach  i zastygłych w błogim uśmiechu twarzach słuchaczy, które zdołało zatrzymać w kadrze oko aparatu.I  Bałtyk  trwa,  wciąż  cudownie  stały  w  swej  zmienności  barw  i nastrojów. Jak muzyka nieogarnięty, nieujarzmiony. Tak idealny  w prostocie jednostajnego  ruchu  i  tak  nieprzewidywalny  w  swym  gniewie.  Dlatego muzyka w Helu brzmi szczególnie pięknie.  Bo tutaj  w szczególny sposób odczuwa się, jak żmudne liczenie muzycznych taktów wpisuje się w idealną 



harmonię wszechświata. Raz, dwa, trzy, cztery... w rytm przybijających fal, kroków  nurzających  się  w  białym  piasku  Wybrzeża,  w  rytm  serca   i spokojnego andante oddechu.Przede  mną  afisz  X  Letniego  Festiwalu  Kultury  i  Sztuki  w  Helu. Uśmiecham się, ponieważ ten jubileuszowy festiwal będzie taki,  jak nasze wspólne  dziesięć  lat:  bogaty  we  wrażenia,   wypełniony  po  brzegi koncertami, spektaklami, wystawami i recytacjami. Spotkamy  starych  przyjaciół  artystów  i  poznamy  nowych. Wsłuchamy się w wielkie formy i urocze arcydzieła kameralistyki. Uczcimy oczywiście  200  rocznicę  urodzin  Fryderyka  Chopina  oraz  przywołamy największe  autorytety  ostatniego  dziesięciolecia:  Jana  Pawła  II  i  Matkę Teresę z Kalkuty – dedykując im recitale.  Nie zabraknie też spektakli. W tym roku przypomnimy sobie  uroczą historię  Bastiena i  Bastienki  w oprawie muzycznej W.A. Mozarta oraz wprosimy się na bal do Księcia Orłowskiego za przyczyną Jana Straussa i jego „Zemsty Nietoperza”. Ale X Letni Festiwal Kultury i Sztuki w Helu będzie nie tylko czasem radości  i  zabawy.  10  kwietnia  straciliśmy  Honorową  Patronkę  Festiwalu, Panią  Prezydentową  Marię  Kaczyńską.  Z  tego  powodu  koncert inauguracyjny będzie czasem refleksji  i  zadumy nad tymi,  których wśród nas  już  nie  ma.   Bo  tak  jak  Patroni  pamiętają  o  Festiwalu,  tak  Festiwal pamięta o swoich Patronach. 
Z życzeniami wspaniałych wrażeń,
Dariusz  ParadowskiDyrektor Artystyczny X Letniego Festiwalu Kultury i Sztuki w Helu



PROGRAM   FESTIWALU
10 lipca 2010

Koncert Inauguracyjny 

poświęcony 

Ś. P.

Panu Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu

Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej 

oraz 

ofiarom tragedii w Smoleńsku

Kościół Bożego Ciała, godz 20.00



17 lipca 2010Jan Paweł II i Matka Teresa z Kalkuty„Wołam do Ciebie  Człowieku”Kościół Bożego Ciała, godz. 20.15

24 lipca 2010Wielcy mistrzowie wiolinistykiKościół Bożego Ciała, godz. 20.15

31 lipca 2010Gwiazdy Opery PolskiejKościół Bożego Ciała,  godz. 20.15

7 sierpnia 2010Recital OrganowyKościół Bożego Ciała, godz. 20.15



15 lipca 2010Wielkie Interpretacje Muzyki RomantycznejMuzeum Rybołówstwa Morskiego, godz 19.00

22 lipca 2010Wieczór operowyGdańska Opera KameralnaW.A. Mozart – Bastien i BastienneMuzeum Rybołówstwa Morskiego, godz 19.00
29 lipca 2010Recital ChopinowskiMuzeum Rybołówstwa Morskiego, godz 19.00

5 sierpnia 2010Wieczór Musicalowo – OperetkowyMuzeum Rybołówstwa Morskiego, godz 19.00
12 sierpnia 2010Wieczór KaszubskiMuzeum Rybołówstwa Morskiego, godz 19.00



14 sierpnia 2010

Koncert finałowy

Gdańska Opera KameralnaJohann Strauss „Zemsta Nietoperza”

Hala Widowiskowo – Sportowa, godz. 20.15



WYSTAWY

Wystawa Fotografii Marynistycznej

Andrzeja Dzikowskiego

Wystawę oglądać można w Muzeum Rybołówstwa Morskiego.



10 lipca 2010

Koncert Inauguracyjny poświęcony

Ś.P.

Panu Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu

Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej

oraz

 ofiarom tragedii w Smoleńsku

W.A. Mozart – Requiem d–moll KV 626

Malgorzata Rodek – sopranDariusz Paradowski – mezzosopranTomasz Krzysica – tenorSzymon Kobyliński – basChór Politechniki GdańskiejGdańska Orkiestra KameralnaDyrygent – Mariusz Mróz
Kościół Bożego Ciała, godz. 20.15



W.A. Mozart „Requiem d-moll” KV 626

1. INTROITUS 
• Requiem aeternam

2. KYRIE
3. SEQUENS 

• Dies irae
• Tuba mirum 
• Rex tremendae maiestatis 
• Recordare 
• Confutatis maledictis 
• Lacrimosa 

4. OFFERTORIUM 
• Domine Iesu Christe 
• Hostias et preces tibi  

5. SANCTUS 
• Sanctus Dominus Deus 

6. BENEDICTUS 
7. AGNUS DEI 
8. COMMUNIO 

• Lux aeterna 

Dziełem  wyjątkowym,  otoczonym  legendą,  w  której  dziś  trudno  już oddzielić  wydarzenia  autentyczne  od  mitu,  jest  ostatnia  kompozycja  Mozarta, Requiem d – moll. Napisanie tego dzieła  zlecono Mozartowi  w lipcu 1791 roku,  listownie i anonimowo.  Mozart  otrzymał  od  tajemniczego  posłańca  niepodpisany  list. Anonimowy zleceniodawca zamówił u kompozytora mszę żałobną. Podejmowanie prób w celu ustalenia nazwiska zamawiającego posłaniec określił jako niemożliwe i bezcelowe. Mozart otrzymał z góry honorarium, w takiej wysokości, jakiej zażądał. Nie został określony termin ukończenia dzieła. Nie określono też nawet ramowej koncepcji utworu.Kiedy komponował Requiem, był już bardzo chory. Kompozytor nie zdołał ukończyć dzieła,  choć zaprzątało go do ostatnich chwil życia – jeszcze 4 grudnia pracował  nad  wątkami  Lacrimosa  dies  illa.  Mozart  prowadził  wyścig  z  czasem, uważając, że pisze requiem na własną śmierć. Z takim przekonaniem zmarł.



Małgorzata Grzegorzewicz – Rodek – sopran

Solistka  Warszawskiej  Opery  Kameralnej.  W  2002  roku  ukończyła  z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie śpiewu solowego ad. Dariusza Paradowskiego. W latach 2002-2003 była studentką Flanders  Operastudio  w  Gandawie.  Dwukrotnie  była  stypendystką  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest laureatką wielu konkursów muzycznych.Brała udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez m.in. Anthony Rolf-Johnsona,  Roberta  Aldersona,  Stephanie  Friede,  Mary  Brennan,  Krystynę Szostek-Radkową, Gerharda Kahry, Rusko Ruskova, Monikę Lenz, Zdzisławę Donat, Christiane Hampe, Christiana Elsnera.Występowała  wielokrotnie  na  prestiżowych  festiwalach  m.in.  na Międzynarodowym Festiwalu „Wratislawia Cantans”, Baroque Festival of Ambronay, Festiwalu  Muzyki  Kameralnej  w  Helu.  Odbyła  tourneé po  wielu  krajach  Europy /Niemcy, Francja, Szwajcaria, Belgia, Włochy, Czechy, Węgry/. Nagrywała dla Radia i Telewizji Francuskiej oraz dla kanału telewizyjnego ARTE. Śpiewała pod dyrekcją wybitnych dyrygentów: Rinaldo Alessandriniego, Christopha Rousseta, Pietro Rizzo, Koena Kesselsa, Floriana Heyericka, Marka Pijarowskiego, Roberta Satanowskiego, Marka  Tracza  i  in.  Występowała  na  scenach  operowych  Antwerpii,  Gandawy, Brugge, Turnhout,  Dijon,  Avignonu, Toulouse,  Reims, Besancon,  Wersalu,  Rennes, Brukseli,  Amsterdamu,  Bielefeld,  Saarbrücken.  Brała  udział  w  premierach przygotowanych  dla  Vlaamse  Opera  w Antwerpii  i  Gandawie /R.  Keiser:  „Diana de wraak  van  Cupido”-  Cupido/,  Theatre Montansier w Wersalu /W. A. Mozart: „Apollo i  Hiacynt”-  Melia/,  Międzynarodowego Festiwalu  „Wratislavia  Cantans”  /B.  Britten: „The  Little  Sweep”-  Rowan/,  “Opery Polskiej”  /W.  A.  Mozart  “Die  Zauberflöte”  - Pamina/,  Academy  of  Baroque  Music Ambronay /J. B. Lully “Cadmus et Hermione” - Venus/Posiada  w  swym  repertuarze większość partii oratoryjno-kantatowych J. S. Bacha,  G.  F.  Haendla,  G.  B.  Pergolesiego,  A. Vivaldiego,  J.  Haydna,  W.  A.  Mozarta,  L.  v. Beethovena,  F.  Schuberta,  G.  Mahlera,  K. Szymanowskiego.



Dariusz Paradowski – mezzosopran Jako śpiewak mezzosopranista jest zjawiskiem unikatowym nie tylko w wokalistyce polskiej, ale i światowej. Jego niezwykły głos pozwolił na wystawienie oper,  w  których  główne  partie  pisane  były  dla  kastratów.  Jego  osiągnięcia  są ogromne dla współczesnej historii teatru operowego.Dariusz  Paradowski  od  najmłodszych  lat  wykazywał  uzdolnienia muzyczne. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku czterech lat, kontynuował ją  w szkole  I  i  II  stopnia  w Gdańsku.  Równolegle  uczył  się  gry  na  organach i kontrabasie. Studiował w Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz we Wrocławiu na Wydziale Wokalno - Aktorskim, w klasach śpiewu prof. Alicji Legieć - Matosiuk i prof. Eugeniusza Sąsiadka. Podczas  studiów  rozpoczął  działalność  artystyczną.  Współpracował  z zespołami muzyki  dawnej: Ars Nova, Fiori Musicali  oraz Capella Bydgostiensis. Występował  gościnnie  w  Operze  Krakowskiej  (Sekstus  w  Giulio  Caesare  G.F. Haendla) i Teatrze Wielkim w Łodzi (Cherubin w Weselu Figara W.A. Mozarta). Od wielu  lat  współpracuje  Warszawską  Operą Kameralną.  Jego  kreacje  w operach Mozarta:  Hiacynt  (Apollo  i  Hiacynt),  Amintas  (Il  Re  pastore),  Ramiro (La finta Giardiniera),  Cecilio  (Lucio  Silla)  i  Sekstus  (La  clemenza  di  Tito)  zjednały  mu najwyższe  uznanie  krytyki  i  aplauz  publiczności.  Z  taką  oceną  spotkały  się występy artysty z zespołem Warszawskiej Opery Kameralnej w Hiszpanii, Izraelu, Austrii, Francji.Występy  Dariusza  Paradowskiego  na  festiwalach  Mozartowskich  w Wiedniu i Salzburgu w 1998 r. stały się największym wydarzeniem artystycznych tamtych lat.  Jego niezwykły głos i  fenomenalna technika wokalna pozwoliły na odtworzenie w autentycznej formie dzieł kompozytorów takich jak: G.F Handel, C. Monteverdi, W.A. Mozart (po raz pierwszy od 300 lat).Artysta  jest  laureatem  Konkursu Wokalnego im L. Popp w Bratysławie. Został także  nagrodzony  "Paszportem  Polityki"  za osiągnięcia  artystyczne.  Posiada  na  swoim koncie  wiele  nagrań  radiowych  i telewizyjnych.  Jego  płyta  CD  "Arie  i  duety Mozarta"  była  nominowana  do  nagrody "Fryderyka".  Od  kilkunastu  lat  Dariusz Paradowski  prowadzi  klasę  śpiewu  w Akademii  Muzycznej  w Gdańsku.  Od 2001r. jest  inicjatorem  i  dyrektorem artystycznym Letniego  Festiwalu  Muzyki  Kameralnej  w Helu.  Od  2003  r.  jest  założycielem  i realizatorem  przedstawień  operowych  w Gdańskiej Operze Kameralnej działającej pod auspicjami  Akademii  Muzycznej  im  St. Moniuszki w Gdańsku.



W  2006  r,  w  TVP,  TV  Arte  wyemitowano  film  dokumentalny  pt. "Sopranista", opisujący życie i dokonania artystyczne Dariusza Paradowskiego.W roku 2006 otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za całokształt działalności artystycznej.  Ponadto  artysta  jest  dyrektorem  artystycznym  Stowarzyszenia "Europe  -  Art"  z  siedzibą  w  Paryżu.  W  2007  roku  otrzymał  stopień  doktora habilitowanego  w  dziedzinie:  wokalistyka.  W  chwili  obecnej  pracuje  na stanowisku profesora AM. 
Tomasz Krzysica – tenor

Absolwent gdańskiej Akademii Muzycznej w klasie H. Mickiewiczówny. Jako student uczestniczył w krajowych i zagranicznych kursach mistrzowskich, m.in. u Fedory  Barbieri,  Rolanda  Paneraia,  Siegfrieda  Lorentza  i  Ryszarda Karczykowskiego. Laureat  Konkursu  Sztuki  Wokalnej  im.  Ady  Sari  w  Nowym  Sączu  (III nagroda  i  Nagroda  Specjalna,  1999),  Międzynarodowego  Konkursu  Głosów Operowych  “Rosetum”  w  Mediolanie  (I  nagroda,  2001)  i  Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie (II nagroda i Nagrody Specjalne, 2001). Otrzymał “Premio Basiola” - nagrodę włoskiej krytyki muzycznej dla najciekawszej osobowości artystycznej włoskich konkursów wokalnych w 2001 roku.  W 2003 roku otrzymał  wyróżnienie Jury na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Hariclea Darcleé w Braili (Rumunia).Debiutował  w  1999  roku  partią  Leńskiego  w  „Eugeniuszu  Onieginie”  w Operze Bałtyckiej, a w 2000 roku związał się kontraktem z Warszawską Operą Kameralną, gdzie  śpiewa  m.in.:  Tamina  w „Czarodziejskim flecie” Ferranda w "Cosi fan tutte", Ottavia w " Don Giovannim", Belmonta w  "Uprowadzeniu  z  Seraju"  W.A.  Mozarta, Leńskiego  w  „Eugeniuszu  Onieginie” Czajkowskiego  i  Nemorina  w  "Napoju miłosnym"  G.  Donizettiego.  W  2001  roku został  zaproszony  do  udziału  w  premierze „Otella” Verdiego (Cassio) na scenie Opery w Tuluzie.  W  Teatrze  Wielkim  w  Warszawie zaśpiewał  partię  Pruniera  w  "La  rondine" Pucciniego  (czerwiec  2003),  a  w  czerwcu 2004  r.  wykonał  partię  Narrabotha  w "Salome"  Straussa  otrzymując  doskonałe 



recenzje. Artysta posiada także szeroki repertuar oratoryjno-kantatowy, wykonując m.in.  utwory  Bacha,  Mozarta  i  innych  kompozytorów.   Regularnie  występuje Filharmonii Narodowej w Warszawie. Mszę „In tempore belli”  Haydna śpiewał w paryskim  Théatre  des  Champs-Elysées  i  podczas  Festiwalu  w  Nantes  z towarzyszeniem  Francuskiej  Orkiestry  Narodowej  pod  batutą  Charlesa  Dutoit," Requiem" Mozarta - na Festiwalu w Saint-Denis z Filharmonikami Francuskimi pod dyrekcją  Kurta  Mazura.  Artysta  brał  udział  w  prawykonaniu  światowym "Magnificat" W. Kilara a także w serii koncertów z "Missa pro pace". 
Szymon Kobyliński – bas

Student Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie śpiewu prof. Floriana Skulskiego. Stypendysta Ministerstwa Edukacji Narodowej i Prezydenta  Miasta  Gdańska,  dwukrotnie  nominowany  do  Nagrody  Młodych Twórców  Miasta  Gdańska.  Swoje  umiejętności  wokalne  kształcił  na  kursach mistrzowskich  prowadzonych  przez  prof.  Claudio  Desderiego,  Paula  Esswooda, Renato Brusona.  W kwietniu 2009 r.  debiutował na deskach Opery Bałtyckiej  w "Eugeniuszu Onieginie" Czajkowskiego pod batutą José Maria Florêncio w reżyserii Marka Weissa.  W październiku 2009 r. zadebiutował rolą Mitiucha w "Borysie Godunowie" w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, pod batutą Keri-Lynn Wilson, w  reżyserii  Mariusza  Trelińskiego.  Brał  udział  w  światowej  premierze  opery Kasserna „Comedy of a dumb wife” (Master Jean Maugier).  Wystąpił  w  operach  Mozarta: „Czarodziejski flet” (Sarastro), „Don Giovanni” (Il Commendatore),  Otto  Nicolai  „Die  Lustigen Weiber  von  Windsor”  (dr  Cajus),  Verdi „Rigoletto”  (Monterone).  Uczestniczył  też  w wielu koncertach oratoryjno-kantatowych, m.in.: J.S.  Bach  -  Magnificat  D-dur,  Johannespassion, Matthäuspassion,  W.A.  Mozart  –  Msza  C-dur Koronacyjna, A. Salieri – Wielka Msza C-dur; w Helskim Festiwalu Muzyki Kameralnej, Festiwalu Muzyki Dawnej im. Johanna Gottlieba Goldberga w Gdańsku, Festiwalu Muzyki Sakralnej w Gdyni. 



Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej

Pierwsze próby utworzenia na Politechnice Gdańskiej zespołu śpiewaczego datowane są na rok 1958 i wiążą się z osobami Leona i Ireneusza Łukaszewskich. Oficjalna  rejestracja  działalności  Chóru  Politechniki  Gdańskiej  nastąpiła  w listopadzie  1965  roku,  kiedy  to  na  Politechnice  powstał  zespół  kameralny  pod nazwą "Collegium Academicum Musicae Antiqae". W styczniu 1968r – na życzenie senatu uczelni – CAMA zmienia nazwę na Chór Politechniki Gdańskiej.Kierownictwo  artystyczne  Chóru  sprawują  kolejno  Dyrygenci:  Andrzej Lewandowski,  Jan  Łukaszewski.  Od  1992r.  zespół  prowadzi  Mariusz  Mróz, absolwent Wydziału Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku.Pod kierownictwem Mariusza Mroza zespół ożywia działalność nie tylko muzyczną, ale również społeczno-kulturalną wykonując w 1993r. pierwszy koncert muzyki poważnej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, koncerty dla ofiar pożaru w Stoczni Gdańskiej, Requiem dla powodzian, koncert na rzecz odbudowy kościoła św. Katarzyny w Gdańsku oraz organizując w Gdańsku festiwale  chórów  akademickich.  Od  roku  2000,  zespół  włącza  się  aktywnie  w organizację festiwali chórów i orkiestr pod patronatem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz PZChiO.Początkowo zespół kontynuuje tradycje wielkich koncertów oratoryjnych - wspólnie  z  polskimi  orkiestrami.  Stopniowo  spaja  obydwie  tradycje  i  nurty wypracowane przez poprzedników - wykonując z rosnącym powodzeniem muzykę XX wieku oraz polską muzykę współczesną.Trzon zespołu tworzą studenci i  absolwenci  Politechniki  Gdańskiej.  Chór działa wg formuły otwartej, przyjmując corocznie uzdolnioną muzycznie młodzież. Kariera chórzysty często kończy się wraz z obroną pracy magisterskiej, stąd zespół podlega  ciągłym transformacjom.  Sukcesy osiągane przez zespół w takich warunkach  potwierdzają wielką  pracowitość  i prawdziwe umiłowanie śpiewu chóralnego  tak  przez Dyrygenta,  jak i  przez samych chórzystów.



Mariusz Mróz Naukę muzyki rozpoczął w PSM I i II stopnia w Olsztynie w klasie skrzypiec. Studia muzyczne ukończył w Akademii Muzycznej w Gdańsku, na wydziale dyrygentury chóralnej.  Jest laureatem ogólnopolskiego konkursu młodych  dyrygentów  w  Poznaniu.  Uczestniczył  w  mistrzowskim  kursie dyrygentów w Brugii (Belgia). W latach 1991–2000 pracował z Sopockim Chórem  Kameralnym  "CONTINUO",  a  w  okresie  2004–2009  z  chórem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Elblągu.Z chórem Politechniki Gdańskiej pracuje od 1992 roku, z którym to zespołem  jest  laureatem  krajowych  i  międzynarodowych  konkursów  i festiwali.  Jest  także  organizatorem  życia  muzycznego  na  Politechnice Gdańskiej.  Od  2000  roku  jest  prezesem  oddziału  Gdańskiego  Polskiego Związku Chórów i Orkiestr a także członkiem Zarządu Głównego PZCHiO w Warszawie.  Odznaczony  Złotą  Odznaką  Honorową  PZCHiO.  Realizuje  się również w roli pedagoga i dyrygenta symfonicznego prowadząc orkiestrę: Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdańsku (od 2007 do dziś) oraz zajęcia  akademickie  z  dyrygentury  chóralnej.  Od  października  2009  - Adiunkt na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w Instytucie Muzycznym.Z  Chórem  Politechniki  Gdańskiej  koncertował  we  Włoszech,  w Austrii,  Niemczech, Belgii,  Hiszpanii,  Francji,  Szwajcarii,  Estonii,  Czechach, Meksyku, na Litwie oraz na Węgrzech. Zaś z  pozostałymi  zespołami min.  w Danii,  Szwecji,  Holandii  i  w Wielkiej Brytanii.Pasją  muzyczną  Mariusza Mroza jest muzyka cerkiewna, której ukoronowaniem  stała  się  seria tematycznych  koncertów  z  Chórem PG  w  Gdańsku,  Toruniu,  Gostyniu  i Bydgoszczy  (2007-2009),  praca doktorska  (rok  2006)  oraz  płyta nagrana  w  maju  2008  w  murach Cerkwi św. Mikołaja w Gdańsku.



15 lipca 2010

Wielkie Interpretacje 

Muzyki Romantycznej

Barbara Marcinkowska – wiolonczela ( Francja )
Daniela Carmen – fortepian ( Niemcy )

Muzeum Rybołówstwa, godz 19.00



PROGRAM

Fryderyk Chopin (1810 - 1849)
Sonata g - moll op. 65 na wiolonczelę i fortepian :  

• Allegro moderato 
• Scherzo ( Allegro con brio)
• Largo
• Finale-Allegro

Edward Grieg (1843 - 1907)
Sonata a moll op. 36 na wiolonczelę i fortepian 1 część

• Allegro agitato 
Fryderyk Chopin (1810 - 1849)

Fantazja f – moll op. 49 na fortepian



Barbara Marcinkowska

Wiolonczelistka i pedagog, urodzona w Warszawie. Ukończyła Państwową Wyższą  Szkołę  Muzyczną  w  Warszawie,  gdzie  studiowała  grę  na  wiolonczeli  w klasie  Arnolda  Rezlera.  Jeszcze  w  czasie  studiów,  rozpoczęła  pracę  jako koncertmistrz w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie. Od 1969 była również  koncertmistrzem  w  Orkiestrze  Kameralnej  Filharmonii  Narodowej  w Warszawie.W latach 1972-81 grała w Trio Warszawskim, z którym koncertowała w wielu krajach świata.  W 1977 otrzymała stypendium Rządu Francuskiego, dzięki któremu wyjechała do Paryża i przez kilka lat studiowała pod kierunkiem jednego z najwybitniejszych  solistów  i  pedagogów  na  świecie,  francuskiego  wiolonczelisty André  Navarry.  Obok  studiów  muzycznych  odbyła  także  studia  malarskie  na paryskiej  Sorbonie  na Wydziale Estetyki  Sztuk Plastycznych i  Muzycznych,  które uwieńczyła doktoratem.Od 1977 Barbara Marcinkowska koncertuje jako solistka. Zapraszana jest do  udziału  w  festiwalach,  dokonuje  rejestracji  płytowych  na  całym  świecie  – nagrała m.in. suity na wiolonczelę solo Johanna Sebastiana Bacha, wszystkie dzieła na wiolonczelę i fortepian Aleksandra Tansmana, utwory na wiolonczelę Benjamina Brittena,  Gaspara  Cassadó,  Piotra  Mossa,  kompozycje  Zoltána  Kodály'a,  Johanna Sebastiana Bacha, Régisa Campo, "Meditation Kora & Violoncelle".Obok repertuaru  klasycznego ważne miejsce  w działalności  koncertowej artystki zajmuje muzyka współczesna. Wielu kompozytorów dedykowało jej swoje utwory.  Niezwykle  cenne  i  wzbogacające  dla  działalności  artystycznej  są  jej przyjaźnie  z  kompozytorami,  m.in.  Aleksandrem  Tansmanem,  Krzysztofem Pendereckim, Witoldem Lutosławskim, Henri Dutilleux, Piotrem Mossem.Barbara Marcinkowska w 1992 została mianowana profesorem tytularnym w  Konserwatorium  Narodowym  w  Wersalu.  Jest  też  profesorem  w  Académie Internationale de Musique au Pays de George Sand au Château d’Ars koło Nohant. Ponadto  prowadził  kursy  mistrzowskie,  m.in.  w  Łańcucie,  Pont  Saint  Esprit  we Francji i Republice Południowej Afryki. Jest  autorką  wielu  książek  o  metodach  uczenia  gry  na  wiolonczeli,  jak również  twórcą  i  dyrektorem  kolekcji  „Wokół  wiolonczeli"  oraz  dla  dzieci  i młodzieży „Wiolonczela mój przyjaciel".



Barbara  Marcinkowska  pełni  funkcję  prezesa  Stowarzyszenia  Polskich Artystów Muzyków we Francji. Została uhonorowana Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury"  (1986)  oraz  odznaczona  Krzyżem  Kawalerskim  Orderu  Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (1997).
Daniela Carmen

Urodziła  się  w  transylwańskim  mieście  Fagaras  w  Rumunii.  Tam  też  w wieku  pięciu  lat  rozpoczęła  swoją  muzyczną  edukację,  pobierając  lekcje  gry  na fortepianie. Gdy miała lat siedem, odkrył ją kompozytor Martian Negrea i zachęcił aby rozwijała swój wyjatkowy talent. Gdy  miała  dziesięć  lat,  rozpoczęła  samodzielną  pracę  kompozytorską studiując  w  Bukareszcie  u  znanego  kompozytora  Alfreda  Mendelsohna,  który prezentował  ją  w  licznych  programach  telewizyjnych.  W  1968,  stypendium umożliwiło  jej  wyjazd  do  Wiednia,  gdzie  kontynuowała  studia  pianistyczne  i kompozytorskie.  Po  uzyskaniu  dyplomu,   pracowała  aż  do  1975  jako  pedagog fortepianu we Wiedeńskim Konserwatorium.Kontakt z Claudio Arrau, Jörgiem Demus i Paul Badura – Skoda, studia pod kierunkiem  Violi  Thern  i  Rolanda  Raupenstraucha  w  Wiedniu  oraz  Gerhartem Pucheltem  i  Helmutem  Riebensam  w  Berlińskiej  Akademii  Sztuk  pozwoliły  jej rozwinąć w pełni kunszt. Szerszej publiczności dała się poznać podczas gościnnych występów  podczas  krajowych  i  międzynarodowych  festiwali  oraz  dzięki zaangażowaniu (w roli dyrektora)  International music festival weeks in castles and 
citadels,  który odbywa się w Północnej Nadrenii i Westfalii. Poprowadziła też kilka międzynarodowych  kursów  mistrzowskich,  wysoko  ocenionych  przez profesjonalistów w Europie and Azji. Za  wybitne  uznano  jej  nagranie  wszystkich  dzieł  fortepianowych  Józefa Haydna z okazji 250 rocznicy urodzin kompozytora, dokonane podczas dwóch sesji specjalnych,  poświęconych  interpretacji  jego  dzieł.  Równie  ważna  okazała  się kolejna  poprowadzona  przez  nią  klasa  mistrzowska   “‘Bach-Händel-Scarlatti’ masterclass” zorganizowana z okazji 300 rocznicy urodzin kompozytorów.Wielokrotnie  dokonywała  nagrań  dla  telewizji,  a  spośród  wszystkich nagrań  płytowych  najbardziej  ceni  sobie  kompletne  wykonanie  dzieł fortepianowych  Józefa Haydna.



17 lipca 2010
„Wołam do Ciebie  Człowieku”

Koncert poświęcony

Janowi Pawłowi II 

i Matce Teresie z Kalkuty

Grażyna Barszczewska – recytacjaRobert Grudzień – organy

Kościół Bożego Ciała, godz. 20.15



PROGRAM

„Wołam  do  Ciebie  człowieku”  -  to  spektakl  teatralno  - muzyczny w oparciu o życie Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty, która  wskazuje  dzisiejszemu  człowiekowi  drogę  pojednania  i trwałego pokoju. Uczy  nas  radości,  prawdy  i  miłości.  Ze  szczególnym wzruszeniem  Jan  Paweł  II  wspominał  Matkę  Teresę,  wielką służebnicę ubogich, Kościoła i całego świata. Jej  życie  było  świadectwem  godności  i  uprzywilejowania pokornej  służby.  Wybrała  nie  tyle  bycie  najmniejszą,  ile  służebnicą najmniejszych  i  najsłabszych.  Jako  prawdziwa  matka  ubogich pochylała  się  nad  osobami  doświadczającymi  ubóstwa  w   różnej postaci.  Jej  wielkość  polega  na  zdolności  dawania  bez  obliczania kosztów,  dawania  “aż  do  bólu”.  Jej  życie  było  radykalnym przeżywaniem  i  śmiałym  głoszeniem  Ewangelii.  Zapraszamy  do wysłuchania spektaklu, opartego na scenariuszu aktorki i reżysera - Grażyny Barszczewskiej oraz muzyce Roberta Grudnia. Życie  i  drogę  do  świętości  będą  przeplatać:  poezja  Karola Wojtyły i Jana Pawła II oraz myśli i fragmenty listów Matki Teresy z Kalkuty  –  tej,  która  wspierała  biednych,  opiekowała  się  chorymi  i głodnymi.  Tam gdzie dostrzegła konieczne potrzeby, przychodziła z pomocą, kierując się miłością serca. 



Gra  ż  yna Barszczewska  

Aktorka  teatralna  i  filmowa  o  zaskakująco  szerokim  i  wszechstronnym emploi  –  od  lirycznych  amantek  po  charakterystyczne  „monstra”).  „Amantka  z pieprzem” – jak nazwał ją jeden z wybitnych reżyserów filmowych. Ma w swoim dorobku ponad 150 wiodących ról dramatycznych i komediowych w teatrze, filmie i telewizji,  występy w Kabarecie  Dudek i  na  estradzie,  recitale  piosenek,  nagrane płyty.  Jej  charakterystyczny,  intrygujący  głos  znają  także  słuchacze  audycji Polskiego Radia. Pracowała z wieloma wybitnymi reżyserami w kraju i za granicą. Urodziła  się  w Warszawie,  1  maja  1947r.  Zna  język  angielski  i  rosyjski. Wykształcona muzycznie  –  gra na fortepianie.  Ukończyła PWST w Krakowie.  Od 1983r. związana z zespołem Teatru Polskiego w Warszawie.   Zadebiutowała rolą Niny Zariecznej w dyplomowym spektaklu „Czajki” A. Czechowa w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie.  Po dwóch pracowitych sezonach otrzymała angaż do warszawskiego teatru Ateneum, w którym przez dziesięć lat grała role liryczne, dramatyczne i komediowe, zaskakując krytykę i widzów także odważnymi rolami charakterystycznymi. W Warszawie na szerszą skalę rozpoczęła współpracę z teatrem telewizji i filmem. Ogromną popularność przyniosły Grażynie Barszczewskiej wiodące role w serialach  telewizyjnych  (m.in.  niezapomniana  Nina  Ponimirska  w  znakomitej ekranizacji „Kariery Nikodema Dyzmy”. W 1982 r. po sukcesie Gizeli w „Dwojgu na huśtawce” (reż. K. Kutz) została zaproszona przez Kazimierza Dejmka do roli Olivii w „Wieczorze Trzech Króli” W. Szekspira w Teatrze Polskim. W ciągu wielu sezonów kreowała  role  z  wielkiego  repertuaru.  Poza  macierzystym  Teatrem  Polskim występuje gościnnie na innych scenach warszawskich (Roma, Ateneum, Komedia, Kwadrat, Nowy), a także pozastołecznych (Kraków, Kalisz, Tarnów, Wrocław). W  2004  r.  w  Tarnowskim  Teatrze  im.  L.  Solskiego  wyreżyserowała „Zazdrość”  Esther  Vilar.  Publikowała  również  reportaże  z  podróży  filmowych  w „Twoim Stylu” i „Rzeczpospolitej”, a także pisała felietony do miesięcznika „Warsaw Point”. Za  osiągnięcia  zawodowe  została  dwukrotnie  uhonorowana  nagrodą pierwszego  stopnia  Komitetu  ds.  Radia  i  Telewizji  (1984  i  1988),  Wielkim Splendorem  (1999),  Krzyżem  Kawalerskim  Orderu  Odrodzenia  Polski  (2003), srebrną Glorią Artis (2007), Złotym Mikrofonem (2007), a także indywidualnymi nagrodami za role teatralne (Szczecin i  Wrocław).  W 2008 roku otrzymała tytuł Mistrza Mowy Polskiej. Za działalność charytatywną połączoną ze sztuką „Solo na dwa głosy” została wyróżniona „Motylem 2001” oraz honorowym członkostwem Stowarzyszenia  Chorych  na  SM,  zaś  w  2009  roku  otrzymała  odznaczenie Ambasadora  SM.  Wraz  z  mężem Alfredem Andrysem wspiera  fundację  na rzecz Domu Artysty Weterana w Skolimowie. 



Robert Grudzień

Urodzony  w  Radomiu,  ukończył  Liceum  Muzyczne  w  Lublinie  w  klasie organów prof. Zdzisława Jańczuka. Studiował w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Musikhochschule  w  Duesseldorfie  w  klasie  prof.  Mirosława  Pietkiewicza  i Christopha  Schoenera  /organy/,  Wernera  Smigielskiego  /klawesyn/,  Kajetana Mochtaka /fortepian/. Jako stypendysta fundacji muzycznej w Zurichu odbył kurs mistrzowski  u  prof.  J.  Gouillou  oraz  w  klasie  D.Rotha,  H.Haselboecka,  G.Boveta, L.Rogga. Koncertuje stale na terenie całego kraju oraz za granicą. Na koncie Artysty są  liczne  nagrania  płytowe,  i  nagrania  dla  stacji  radiowych  i  telewizyjnych. Współpracuje z wielkim artystami i znanym solistami , dyrygentami i zespołami, jak m.in.  w duecie z sopranistką Teresą Żylis-Gara,  tenorem Wiesławem Ochmanem, barytonem  Zbigniewem  Maciasem,  wirtuozem  Fletni  Pana  Georgijem  Agratiną, flecistą Grzegorzem Olkiewiczem, sopranistką Yoshiko Hara, Wolfgangiem Ebnerem -  róg  alpejski,  wiolonczelistą  Wolfgangiem  Panhoferem,  Helmutem  Demmerem trębaczem,  pianistą  Arturem  Jaroniem  oraz  gitarzystą  Romualdem  Erencem. Współpracuje z Poznańskimi Słowikami. Jest twórcą i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, odbywającego się w 48 miastach na terenie Polski płdn.-wsch. Często powoływany  w  charakterze  konsultanta  do  opiniowania  projektów  nowych instrumentów a także remontów i restauracji historycznych organów. W 1990 r. otrzymał nagrodę Komitetu d/s Radia i Telewizji za twórczość radiową.  W  1991  i  1992  roku  otrzymał  stypendium  twórcze  Wojewody Radomskiego w dziedzinie muzyki. Otrzymał szereg dyplomów, nagród i wyróżnień od m.in.  Ministerstwa Kultury i Sztuki.  W roku 1996 obchodził jubileusz 10-lecia pracy artystycznej. Czytelnicy  "Gazety  Wyborczej"  przyznali  mu  tytuł Radomianina  Roku  1994.  Jest  honorowym  obywatelem  m.  Leżajska,  Zelowa, Stalowej Woli, Jędrzejowa oraz przyjacielem Miasta Mielca. Dyrektor Fundacji im. Mikołaja  z  Radomia,  organizatora  festiwali  organowych  i  akcji  na  rzecz zabytkowych  organów  w  Polsce.  Wykładowca  na  Politechnice  Radomskiej  im. Kazimierza Pułaskiego. Ostatnim wielkim sukcesem Artysty był cykl koncertów zorganizowanych przez niego, z jego udziałem jako solisty , oraz udziałem wirtuoza Fletni Pana prof. G.  Agratiny  ,pod  dyrekcją  samego  Krzysztofa  Pendereckiego  m.in.  z  orkiestrą Filharmonii  Łódzkiej,  które  spotkały  się  z  ogromnym  uznaniem  publiczności  i odbiły bardzo szerokim echem w mediach w Polsce i poza granicami. 



22 lipca 2010
Wieczór operowy

Gdańska Opera Kameralna

W.A. Mozart 

„Bastien i Bastienne”

Muzeum Rybołówstwa, godz 19.00



BASTIEN  I  BASTIENNEMłoda arystokratka Bastienne pogrążona jest w rozpaczy,  gdyż jej ukochany Bastien odsunął się od niej skuszony względami, jakimi darzy go bogata Hrabina.Wuj Colas, uważany za mądrego człowieka, poucza ją, iż nie powinna zbyt  otwarcie  okazywać  swych  uczuć  Bastienowi,  a  raczej  zalotnością  i kokieterią zwracać na siebie uwagę innych mężczyzn. Zdaniem wuja ma być to niezawodny sposób na wzbudzenie zazdrości w sercu nikczemnika.Gdy Bastien powraca, hrabia Colas oznajmia mu, iż podczas gdy on się zabawiał, jego ukochana wybrała sobie innego adoratora. Wuj poruszony desperackimi  błaganiami  niewdzięcznika  obiecuje,  że  pomoże  mu  w odzyskaniu  uczuć  dziewczyny.  Po  wielu  perypetiach,  spotkawszy  się wreszcie  sam  na  sam,  Bastien  i  Bastienne  udają,  że  nie  są  już  sobą zainteresowani.  Rozpoczynają  tym  samym  niebezpieczną  grę.  Jednak zgodnie  ze  starym  powiedzeniem:  „kto  się  czubi,  ten  się  lubi”,  następuje pomiędzy nimi zgoda, a miłość triumfuje.Cała  zasługa przypada oczywiście  sprytnemu wujowi  Colas  i  jego miłosnym  czarom,  a  finałowy  terzett  jest  największą  pochwałą  jego umiejętności. 
O UTWORZESingspiel  „Bastien  i  Bastienne”  jest  dziełem  12-letniego  zaledwie Mozarta i ma ciekawą historię. To urocze dziełko powstało na zamówienie słynnego wiedeńskiego lekarza Antona Mesmera, w którego posiadłości, na ogrodowej  scenie  odbyła  się  jego  premiera.  Libretto  stanowi  tekst  innej opery: „Le devin du village” (Wiejski czarodziej), którego autorem był Jan Jakub Russeau, a które na potrzeby młodego kompozytora przetłumaczone zostało na język niemiecki.Pomimo iż ta jednoaktówka skomponowana została przez dziecko, doskonale  wpisuje  się  w  styl  oraz  tradycję  swojej  epoki.  Sentymentalny klimat tak modnej wówczas pasterskiej sielanki stanowi tło akcji.  Mozart swoje myśli muzyczne zawarł w, przeważnie solowych, ariettach mających formę nieskomplikowanych pieśni, duetach i terzecie, które ręka młodego geniusza ubarwiła finezyjnym rytmem i melodiami. 



GDAŃSKA OPERA KAMERALNA

W.A. MOZART „BASTIEN I BASTIENNE”

OBSADA

Bastien Wojciech Winnicki
Bastienne Liza Wesołowska
Colas Piotr Lempa
Księżna Agnieszka Rejek
Książę Michał Bronk
Służąca Katarzyna Wilk
Służący Janusz Bazylewicz
Klawesyn Grażyna Troć
Orkiestra Rameau Ensemble pod dyrekcją Piotra Staniszewskiego

Reżyseria Dariusz Paradowski
Scenografia Katarzyna Orłowska
Charakteryzacja Bernadeta Nirewicz
Światło Gdańska Agencja Artystyczna Lew



Gdańska Opera Kameralna

Gdańska  Opera  Kameralna  nie  jest  instytucją,  lecz  wielkim artystycznym projektem skupionym wokół jej założyciela i dyrektora Dariusza Paradowskiego.  Opiera  się  ona na zaangażowaniu człowieka,  który  w jednej osobie łączy funkcje dyrektora,  reżysera, śpiewaka i  pedagoga. Powstała, aby przybliżać publiczności repertuar opery barokowej i klasycznej, a także formę teatru  operowego.  Autorzy  spektakli  Gdańskiej  Opery  Kameralnej  nie ograniczają  się  do  pracy  odtwórczej.  Opierając  się  na wzorcach klasycznych, ożywiają  inscenizację  i  reżyserię  ciekawą  interpretacją  tak,  że  znane  dzieła odzyskują swoją świeżość i nabierają nowych znaczeń. Z  zamiarem  założenia  w  Trójmieście  opery  kameralnej  Dariusz Paradowski nosił się od kilku lat. Inauguracja nastąpiła 9 maja 2004 roku, kiedy to  połączonymi  siłami  Gdańskiej  Opery  Kameralnej  i  Gdańskiej  Akademii Muzycznej  została  wystawiona  w  kościele  Św.  Jana  w  Gdańska  opera  G.F. Haendla  „Juliusz  Cezar  w  Egipcie”.  Pomimo  krótkiego  okresu  przygotowań spektakl  uzyskał  entuzjastyczne  recenzje,  a  publiczność  ciepło  powitała Gdańską Operę Kameralną.Tworzy  ją  wyjątkowy  zespół  zaangażowanych,  utalentowanych pasjonatów: od śpiewaków,  techników,  scenografów i  muzyków,  po reżysera. Skład jest zmienny, dlatego zawsze jest otwarty na ludzi pełnych pomysłów, dla których opera zajmuje  ważne miejsce  w życiu.  Mimo że  w zespole nie  brak wykonawców o ustalonej już pozycji zawodowej, uznanych solistów poważnych scen  operowych  czy  laureatów  międzynarodowych  konkursów,  to  swoje miejsce znajdują tu także ludzie młodzi, nierzadko debiutanci.O powodzeniu tego projektu świadczy nie tylko pozytywny odbiór ze strony audytorium i krytyki,  ale także zaproszenia które napływają do nas z kraju  i  zagranicy.  Największym  jak  do  tej  pory  sukcesem  Gdańskiej  Opery Kameralnej  było  wystawienie  opery  W.A.  Mozarta  „Apollo  et  Hyacinthus”  w słynnym Teatrze Montansier we Francji, który jak do tej pory nigdy nie gościł polskich zespołów. Poza ty spektakle Gdańskiej Opery Kameralnej uświetniały projekt  Nova Polska,  czyli  obchody roku polskiego  we Francji  oraz  wystawę „Transalpinum” Muzeum Narodowego w Gdańsku.



24 lipca 2010
Wielcy Mistrzowie Wiolinistyki

Konstanty Andrzej Kulka 

– skrzypce

Cappella Gedanensis

Kościół Bożego Ciała, godz. 20.15



Antonio Vivaldi 
„Cztery pory roku” 

Koncert nr 1 E-dur "Wiosna" ("La Primavera"), RV 269 

1. Allegro 

2. Largo 

3. Allegro 

Koncert nr 2 g-moll "Lato" ("L`Estate"), RV 315 

1. Allegro non molto 

2. Adagio e piano - Presto e forte 

3. Presto 

Koncert nr 3 F-dur "Jesień" ("L`Autunno"), RV 293 

1. Allegro 

2. Adagio molto 

3. Allegro 

Koncert nr 4 f-moll "Zima" ("L`Inverno"), RV 297 

1. Allegro non molto 

2. Largo 

3. Allegro 



Konstanty Andrzej Kulka

Skrzypek, urodzony 5 marca 1947 w Gdańsku.Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 8 lat u Stefana Hermana i  kontynuował  ją  u  tego  samego  pedagoga  w  Państwowym  Liceum Muzycznym i Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku (dyplom z wyróżnieniem w 1971).Jako siedemnastolatek otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Niccolò Paganiniego w Genui, jednak drogę do sławy  otworzył  mu  w  1964  Międzynarodowy  Konkurs  Radiowy  ARD  w Monachium,  podczas  którego  zdobył  I  nagrodę.  Od  tego  momentu rozpoczęła się jego światowa kariera.Od 1966  Konstanty  Andrzej  Kulka  koncertował  na  obu półkulach (we wszystkich krajach Europy, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Północnej i  Południowej,  Japonii  oraz  Australii)  -  zagrał  ponad  1500  recitali  i koncertów symfonicznych.  Jako solista  był  gościem wielu  renomowanych orkiestr  (m.in.  Berliner  Philharmoniker,  Chicago  Symphony  Orchestra, London Symphony  Orchestra,  English  Chamber  Orchestra,  Conertgebouw Amsterdam, Minneapolis Symphony Orchestra, Leningradzkej Filharmonii), uczestniczył  w  prestiżowych  festiwalach  muzycznych,  m.in.  w  Lucernie, Bordeaux,  Flandrii,  Berlinie,  Pradze,  Barcelonie,  Brighton,  Warszawie. Szczególne miejsce w tournées artystycznych skrzypka zajmują występy z Orkiestrą  Symfoniczną  Filharmonii  Narodowej,  z  którą  w  1971  odbył najdłuższą podróż – po krajach Afryki, Azji i Australii.Od 1968 występował w duecie z Jerzym Marchwińskim.  Uprawiał też kameralistykę jako członek Kwartetu fortepianowego Polskiego Radia i Telewizji  (razem  ze  Stefanem  Kamasą,  Romanem  Jabłońskim  i  Jerzym Marchwińskim).Konstanty Andrzej Kulka ma na koncie wiele nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej oraz wytwórni Polskie Nagrania. W jego dorobku fonograficznym znajdują się koncerty m.in. Antonio Vivaldiego, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Felixa Mendelssohna-Bartholdy, Aleksandra Głazunowa, Édouarda  Lalo,  Béli  Bartóka,  Sergiusza  Prokofiewa,  Ludwiga  van 



Beethovena,  Johannesa  Brahmsa,  Mieczysława  Karłowicza,  Paula Hindemitha,  Karola  Szymanowskiego.  Zarejestrował  też  wiele  sonat  i utworów  wirtuozowskich.  Wśród  nagrań  płytowych  szczególne  uznanie zyskały  "Cztery  pory  roku"  Vivaldiego  z  Orkiestrą  Kameralną  Karola Teutscha,  koncerty  skrzypcowe  Mendelssohna-Bartholdy  i  Głazunowa  z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jerzego Katlewicza, "Koncert skrzypcowy D-dur" Brahmsa z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod batutą Witolda Rowickiego, a także "Sonaty na skrzypce solo" Johanna Sebastiana Bacha.  Nagrywa  też  dla  zagranicznych  radiofonii  i  firm  płytowych.  Jego nagranie "II  Koncertu skrzypcowego" Szymanowskiego dla EMI zostało w 1981 nagrodzone Grand Prix du Disque.Ważne miejsce w repertuarze artysty zajmuje muzyka współczesna. Jest  znakomitym  interpretatorem  utworów  Witolda  Lutosławskiego, Krzysztofa  Pendereckiego  (m.in.  "Koncertu  skrzypcowego",  który wykonywał wielokrotnie z różnymi orkiestrami pod dyrekcją kompozytora), Henryka Hubertusa Jabłońskiego, Augustyna Blocha, Eugeniusza Knapika.Konstanty  Andrzej  Kulka  prowadzi  jednocześnie  działalność pedagogiczną - od 1994 jest profesorem Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie jednocześnie kieruje Katedrą Instrumentów Smyczkowych.Otrzymał  wiele  wyróżnień,  nagród  i  odznaczeń,  m.in.  Nagrody Ministra  Kultury  i  Sztuki,  Nagrodę  Ministra  Spraw  Zagranicznych  "za wybitne  zasługi  w  propagowaniu  kultury  polskiej  za  granicą",  Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Cappella Gedanensis

Twórcą  i  założycielem  Cappelli  Gedanensis  jest  prof.  dr  Alina Kowalska-Pińczak,  pedagog,  wokalista  i  była  dziekan  Wydziału  Teorii  i Kompozycji Akademii Muzycznej w Gdańsku. Początki  zespołu  sięgają  1981  roku.  Cappella  Gedanensis nawiązując do bogatej twórczości muzycznej dawnego Gdańska, kontynuuje 



tradycje  Kapeli  Rajców  Miejskich  założonej  w  XVI  wieku.  Wykonuje opracowane i wydane drukiem arcydzieła muzyki gdańskiej.W dorobku repertuarowym zespołu znajdują się dzieła gdańskich kompozytorów.  Poza  repertuarem  gdańskim  zespół  wykonuje  również wielkie dzieła oratoryjno - kantatowe - G.F. Händla, J.S. Bacha, A. Vivaldiego, G.B. Pergolesiego, W.A. Mozarta, F. Schuberta, J. Hydna. Część tego bogatego dorobku  artystycznego  została  wydana  na  płytach  analogowych  i kompaktowych. Zespół  ma w swym dorobku dwie Platynowe Płyty -  Antoniego Vivaldiego, Pory roku - 2000 oraz kolędy Nowy Rok u Ojca Świętego  - 2002. Płyta L. Boccheriniego, Stabat Mater z udziałem A. Tomaszewskiej została nominowana do NAGRODY FRYDERYK 2008. Cappella koncertowała niemal na całym świecie - w USA, Chinach, Izraelu  oraz  większości  państw  europejskich.  Uczestniczyła  w  licznych festiwalach  międzynarodowych,  m.in.  zespół  wziął  udział  w  -  Festiwalu Radiowym WDR w Herne i Schwabisch Gmünd (Spalt,  Niemcy), Festiwalu Muzyki  Sakralnej  w  Abu  Gosh  (Izrael)  Wratislavia  Cantans,  Festiwalu Muzyki  Dawnej  (Bruksela),  Festiwalu  Muzyki  Barokowej  (Niemcy,  Litwa, Polska), Royal Music Festiwal (Sztokholm), Festiwalu Chóralnym (Brema). Zespół  występował  także  przed  Ojcem  Świętym  Janem  Pawłem  II  oraz uczestniczył  w  znaczących  wydarzeniach  historycznych  z  udziałem prezydentów i monarchów Europy. Zespół  realizował  wspólne  projekty  z  Reinhardem  Goebelem Musica  Antiqua  Köln,  Kwintetem  Filharmoników  Berlińskich,  Triem Sigiswalda Kuijkena oraz z Zespołem Capilla Flamenca. W  2004  roku  Cappella  Gedanensis  wspólnie  z  Radą  Miasta Gdańska  zapoczątkowała  cykl  koncertów  "Muzyka  w  Nowym  Ratuszu. Promocje  młodych  talentów",  gdzie  występują  młodzi  artyści,  m.in. stypendyści  i  laureaci  Nagród  Prezydenta  Miasta  Gdańska.  Dokonania młodych  artystów  i  ich  mistrzów  wydawane  są  na  płytach  w  ramach projektu "Złota Kolekcja Talentów Gdańskich".Prezentacje  najmłodszego  pokolenia  artystów  odnoszących sukcesy  w  konkursach  krajowych  i  zagranicznych,  przybliżają społeczeństwu osiągnięcia gdańszczan w dziedzinie kultury.



29 lipca 2010
Recital Chopinowski

Michael Wladkowski– fortepian

Muzeum Rybołówstwa, godz. 19.00



PROGRAM

Fryderyk Chopin (1810 – 1849)
• Polonez c – moll, op. 40 nr 2
• Nokturn Es – dur, op.9 nr 2
• Walc Es – dur, op.18
• Mazurek fis – moll, op. 6 nr 1 
• Mazurek h – moll, op. 33 nr 4
• Scherzo cis – moll, op. 39 nr 3 
• Sonata h – moll, op. 58 nr 3

• Allegro Maestoso
• Scherzo: molto vivace
• Largo
• Final: presto 



Michael Wladkowski 

Michael  Wladkowski,  pianista,  przyszedł  na  świat  w  USA. Studia  ukończył  w  Salzburskim  Mozarteum,  gdzie  pracował  pod kierunkiem  Hansa  Leygrafa,  Nicolausa  Harnoncourta  i  Paula Schilhawskyego.  Współpracował  także  z  Reginą  Smendzianką  w Konserwatorium  Warszawskim  oraz  odbył  studia  kompozytorskie pod kierunkiem Piotra Perkowskiego. Od 1982 roku jest profesorem Konserwatorium Muzycznego w Paryżu. Prowadzi kursy mistrzowskie na całym świecie. Prowadzi  aktywną działalność  koncertową występując  jako solista  z  orkiestrami,  dając  solowe  recitale  i  wykonując  muzykę kameralną  na  wszystkich  niemal  kontynentach:  począwszy  od Europy,  poprzez  Amerykę  Południową,  Azję  (Korea  Południowa, Japonia) oraz Izrael. Ma na swoim koncie wiele nagrań m. in. utworów Chopina , kompletny zbiór  pianistycznych dzieł  Karola  Szymanowskiego oraz etiud  Alkan'a.  Rejestruje  także  dzieła  współczesnych  francuskich kompozytorów.Zasiada w jury Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Mayenne we Francji.
 



31 lipca 2010 
Gwiazdy Opery Polskiej

Iwona Hossa – sopranAndrzej Nanowski – organy

Kościół Bożego Ciała, godz. 20.15



PROGRAM

G. H . Haendel – Messiah – RejoiceJ. S. Bach – Kantate 51 Jauhzet Gott – Höchster mache W. A. Mozart – Krönungsmesse – Agnus  dei
S. Rachmaninow - Уж ты, нива моя op.4 nr 5S. Rachmaninow - У моево окна op.26 nr 10S. Rachmaninow - Не пой, красавица op.4 nr 4

M. Karłowicz – Zasmuconej op. 1 nr 1M. Karłowicz – Pamiętam ciche, jasne, złote dnie op. 1 nr 5M. Karłowicz – Z nowa wiosną 
G. Rossini – Il Barbiere – Rosina – Una voce poco faCh. Gounod – Romeo et Juliette – Juliette – Je veux vivreE. dell’Acqua – L’hirondelle



Iwona Hossa

Iwona Hossa jest jedną z czołowych sopranistek swojego pokolenia. Jest  absolwentką  Wydziału  Wokalno  –  Aktorskiego  Akademii  Muzycznej  im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, którą ukończyła z wyróżnieniem w klasie  prof.  Ewy  Wdowickiej.  Technikę  doskonaliła  również  uczestnicząc  w wielu kursach wokalnych, m.in. Heleny Łazarskiej,  Ewy Podleś, Sylwii Geszty, Leopolda Spitzera, Jerzego Marchwińskiego i Ryszarda Karczykowskiego.Oficjalnie  w  operze  Artystka  zadebiutowała  partią  Violetty  w Traviacie  G.  Verdiego  w  Teatrze  Wielkim  w  Poznaniu,  w  tym  samym  roku zostając także solistką tej sceny. Jako solistka związana jest również z Teatrem Wielkim  –  Operą  Narodową  w  Warszawie,  gdzie  także  debiutowała  jako Violetta. Współpracuje z wieloma teatrami operowymi w Polsce i za granicą.Iwona  Hossa  jest  laureatką  III  nagrody  oraz  specjalnej  Nagrody Mozartowskiej na 6. Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Ady Sari w Nowym Sączu, Grand Prix i Złotego Medalu na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Marii Callas w Atenach, Konkursu Finalistów Międzynarodowych Konkursów  Wokalnych  „Orfeo”  w  Hanowerze.  Zdobyła  także  Bursztynowy Pierścień  za  rolę  Konstancji  w  Uprowadzeniu  z  Seraju  W.A.  Mozarta,  Medal Młodej  Sztuki  za  osiągnięcia  na  scenach  operowych,  Nagrodę  im.  Andrzeja Hiolskiego za rolę Hanny w Strasznym Dworze S. Moniuszki (TW – ON). W 1995 otrzymała  stypendium  Ministra  Kultury  i  Sztuki,  a  w  1998  Stypendium  dla Młodych  Twórców  Poznańskiego  Środowiska  Artystycznego,  przyznawane przez Kapitułę Nagrody Artystycznej miasta Poznania.Występowała pod batutą  takich  dyrygentów,  jak David Lloyd-Jones, David Agler, Maurizio Benini, John Neschling, Gabriel Chmura, Kazimierz Kord, Jan  Krenz,  Jacek  Kaspszyk,  Jerzy  Masymiuk,  Grzegorz  Nowak,  Krzysztof Penderecki,  Stanisław  Skrowaczewski,  Antoni  Wit.  Brała  także  udział  w prestiżowych festiwalach,  m.  in.  w Międzynarodowym Festiwalu „Wratislavia Cantans”, Festiwalu Operowym w Bydgoszczy, Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, festiwalu operowym w Carcassonne we Francji, Wexford Opera Festival w Irlandii, Festiwalu Rossiniego w Pesaro we Włoszech.W repertuarze Artystki znajduje się kilkadziesiąt partii operowych, a także operetkowych oraz oratoryjno – kantatowych, a obejmuje on muzykę od doby  baroku  (Bach,  Handel,  Vivaldi)  do  współczesności  (Penderecki,  Kilar, 



Górecki).  Posiada także bogaty repertuar pieśni. Dokonała wielu prawykonań utworów  polskiej  muzyki  współczesnej,  m.in.  Wojciecha  Kilara,  Jerzego Maksymiuka, Marka Jasińskiego i Pawła Serafińskiego.Na swoim koncie ma liczne nagrania płytowe, wzięła także udział w nakręconym  przez  BBC  Holocaust.  A  Music  Memorial  Film  from  Auschwitz, który został uhonorowany Międzynarodową Nagrodą Emmy 2005 w kategorii „najlepszy program poświęcony sztuce”.
Andrzej Nanowski

Andrzej  Nanowski  -  absolwent  Akademii  Muzycznej w Gdańsku,  w klasie  fortepianu  prof.  Jerzego  Sulikowskiego  oraz  śpiewu  solowego,  który ukończył pod kierunkiem prof. Zofii Janukowicz - Pobłockiej. Studiował również kompozycję.Laureat  Festiwalu  Pianistyki  Polskiej  w  Słupsku.  Stypendysta Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Laureat nagród specjalnych dla najlepszego akompaniatora w Konkursie Wokalnym im. Ady Sari w Nowym Sączu.  Od  wielu  lat  współpracuje  z  Zespołem  Muzyki  Dawnej  Cappella Gedanensis jako klawesynista i organista, realizując basso continuo. Z zespołem tym dokonał szeregu nagrań płytowych i telewizyjnych. Współpracuje również z  Teatrem  Otwartym  w  Gdańsku.  Brał  udział  w  wielu  festiwalach  muzyki kameralnej,  m.  in.:  we Francji,  Niemczech,  Szwecji,  Danii,  Norwegii,  Finlandii oraz  Izraelu.  Jako  wykładowca  na  Wydziale  Wokalno-Aktorskim  Akademii Muzycznej w Gdańsku, łączy dwie specjalności: pedagoga śpiewu oraz pianisty. Jego  wychowankowie  prowadzą  już  samodzielną  działalność  artystyczną  na scenach muzycznych w kraju i za granicą.W  2002  roku  otrzymał  nominacje  do  Pomorskiej  Nagrody Artystycznej  za  skomponowanie  "Requiem  Piaśnickiego".  W  2003  roku przyznany mu został  Dyplom Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury.W latach 2002 - 2008 Andrzej Nanowski pełnił funkcję Prodziekana na  Wydziale  Wokalno  -  Aktorskim  Akademii  Muzycznej  w  Gdańsku.  Z  jego inicjatywy powołana została na tym wydziale specjalność: musical (jako jedynie istniejąca wśród Akademii Muzycznych w Polsce). 
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Wieczór Musicalowo - Operetkowy

Alicja Węgorzewska  – Whiskerd mezzosopranGrażyna Troćfortepian

Muzeum Rybołówstwa, godz. 19.00



PROGRAM

1. I. Kalman – Czardasz Maritzy “Gdzie mieszka miłość”2. I. Kalman – Czardasz Silvy z operetki “ Księżniczka czardasza”3. L. Bernstein – “ Tonight” z musicalu “ West Side Story”4. L. Bernstein – “I feel pretty” z musicalu  “ West Side Story”5. G. Bizet – Habanera z opery “Carmen”6. G. Bizet – Seguidilla z opery “Carmen”7. F. Chopin – “Śliczny chłopiec”
8. W. Lutosławski – (Derwid) – “ Znajdziesz mnie wszędzie”– tango9. J. Offenbach – Aria Pericholi – “Ah quell dinner”10. R. Stolz – “ Pokochaj mnie” z filmu “ Czar cyganerii”11. F. Loewe – “Przetańczyć całą noc” z musicalu “ My fair lady”12. F. Lehar – “Kto me usta całuje, ten śni” z operetki “Giuditta”14. A. Lloyd Weber – “Dont cry for me Argentina” z musicalu “Evita”15. “Time to say goodbye”



Alicja Węgorzewska – Whiskerd

Urodzona  w  Szczecinie  polska  śpiewaczka  operowa (mezzosopran).Naukę muzyki rozpoczęła w wieku pięciu lat od gry na fortepianie. Podczas  nauki  w  szczecińskim  liceum  muzycznym,  uczestnicząc  w obowiązkowych  zajęciach  w  chórze  szkolnym,  odkryła  u  siebie  talent wokalny.  Po  maturze  przez  trzy  miesiące  śpiewała  w  chórze  Opery Szczecińskiej,  po  czym  podjęła  studia  wokalne  w  gdańskiej  Akademii Muzycznej,  w  klasie  B.  Skiby.  Ostatecznie  studia  muzyczne  ukończyła  w 1993 roku na wydziale wokalnym w Akademii  Muzycznej im.  Chopina w Warszawie, w klasie prof. M. Witkiewicza.Debiut sceniczny artystki miał miejsce w 1996 roku w operze C. Monteverdiego  Koronacja Poppei na scenie kameralnej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Wiosną 1999 roku rozpoczęła zagraniczną karierę,  została  zaangażowana  do  Wiedeńskiej  Opery  Kameralnej,  gdzie występowała  w  partii  Dardane  w  mało  znanej  operze  Ch.W.  Glucka  Die 
Pilger von Mekka. W Wiedniu śpiewała także w Neue Oper Wien w operze L. Bernsteina Trouble in Tahiti.Alicja Węgorzewska-Whiskerd ma w repertuarze kilkanaście partii operowych.  Uczestniczy  w  wielu  międzynarodowych  festiwalach  i  galach operowych.  W  2003  roku  brała  udział  w  prestiżowych  koncertach  w Berlinie,  w  sali  Konzerthausu  oraz  w  Amsterdamie  w  Concertgebouw. Wystąpiła w gali  operowej  z  okazji  750-lecia  Bredy oraz w koncercie na scenie Theater an der Wien z  okazji  narodzin 6-miliardowego obywatela świata. Jest  laureatka  wielu  konkursów  wokalnych,  w tym  I  nagrody  w Rheinsbergu. Brała udział w Festiwalu Muzyki Dawnej w Insbrucku oraz w Donaufestwochen w Wiedniu.  Nagrała  także ścieżkę dźwiękową do filmu "Wiedźmin",  za którą otrzymała Złotą Płytę.  Wystąpiła w programie TVP "Jaka to melodia?".Ciekawostką  jest  też,  że  całkiem  przypadkiem  jej  specjalnością stały się "role spodenkowe", tj. mężczyzn granych przez kobiety



Grażyna Troć

Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku pięciu lat.Obecnie  jest  wykładowcą  Wydziału  Wokalno  –  Aktorskiego Akademii  Muzycznej  w  Gdańsku,  która  jest  zarazem  jej  uczelnią macierzystą. Swoje umiejętności w dziedzinie muzyki kameralnej doskonaliła u prof. Barbary Halskiej z Akademii Muzycznej w Warszawie. Przez  dziesięć  lat  była  akompaniatorką  Międzynarodowych Letnich  Kursów Mistrzowski w Łańcucie w klasie skrzypiec i wiolonczeli.Współpracowała  między  innymi  z  Zaharem  Bronem,  Tomaszem Strahllem,  Olegiem  Krysą,  Wolfgangiem  Marschnerem,  Michaelem Flaksmanem oraz Ireną Dubiską. Współpracowała z Drama and Art Department Bronxville w High School  Nowym  Jorku,  jako  koprepetytor  oraz  członek  orkiestry  podczas produkcji musicalu „The Sounds of Music” Richarda Rodgersa. Jako  kameralistka  oraz  akompaniatorka  koncertuje  z  wieloma znaczącymi  polskimi  i  zagranicznymi  solistami.  Od  wielu  lat  towarzyszy także  młodym skrzypkom i śpiewakom w licznych konkursach i festiwalach.
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 Recital Organowy

Hanna Dys

Kościół Bożego Ciała, godz. 20.15



PROGRAM

J. S. Bach (1685-1750) 

Preludium  i fuga a-moll BWV 543

G.F. Haendel (1685-1759)

„Arrival of the Queen of Sheba” z opery Solomon wtranskrypcji na organy

F. Mendelssohn – Bartholdy (1809-1847)

Preludium i fuga d-moll op. 37

 J.Janca (1933 - ...)  

Wariacje na temat chorału „Solang es Menschen  gibt auf Erden”

P. Guettmann (1895-1984) 

– Musette

– Nocturne

L. Boellmann (1862-1897) 

Suita gotycka op. 25

I. Introdukcja

2. Menuet

3. Modlitwa

4. Toccata



Hanna Dys 

Absolwentka  gdańskiej  Akademii  Muzycznej  w  klasie  organów Prof.  Romana  Peruckiego  oraz  Hochschule  für  Musik  und  Theater  w Hamburgu, w klasie organów Prof. Wolfganga Zerera. Doskonaliła  swe  umiejętności  na  studiach  solistycznych (Konzertexamen) w hamburskiej uczelni pod kierunkiem Prof.  Wolfganga Zerera  i  Prof.  Pietera  van  Dijka,  uzyskując  w  2007  roku  dyplom  z wyróżnieniem. Wielokrotna  stypendystka  DAAD,  Otto  Stötterau  Stiftung  oraz Brahms Stiftung.  Laureatka Międzynarodowego Konkursu Organowego w Rumi,  półfinalistka  Międzynarodowego  Konkursu  Organowego  im.  J.G. Silbermanna we Freibergu. Odbyła liczne kursy mistrzowskie w wielu krajach europejskich u znakomitych organistów, m. in. u Prof. J. Laukvika, Prof. L. Ghielmi, Prof. O. Latry, Prof. E. Lebrun, Prof. S. Landale. W 2009 roku uzyskała doktorat w zakresie sztuki muzycznej. Jest wykładowcą na Wydziale Instrumentalnym gdańskiej Akademii Muzycznej oraz prowadzi klasę organów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. w Gdańsku. Prowadzi ożywioną działalność koncertową, zarówno jako solistka jak i kameralistka. Występowała na festiwalach muzyki organowej w Polsce, Niemczech, Holandii, Finlandii, w Czechach, na Węgrzech, we Włoszech i in. Współpracuje  z  wieloma  znakomitymi  instrumentalistami  i wokalistami wykonując szeroki repertuar. Ma  na  swoim  koncie  współpracę  m.in  z  Polską  Filharmonią Bałtycką, Polską Orkiestrą Kameralną, z chórem Uniwersytetu Gdańskiego oraz  Akademii  Medycznej.  Prezentuje  organy  Katedry  Oliwskiej.  Z  okazji jubileuszu 60-lecia Akademii Muzycznej dokonała nagrania dzieła Wiesława Rentowskiego -  Por dia de anos na 2 akordeony i  organy.  Nagrywała dla Polskiego Radia i TV.
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Wieczór Kaszubski

Anna Fabrello – sopranPiotr Lempa – barytonSzymon Morus – skrzypce

Witosława Frankowska – fortepian

Zbigniew Jankowski – poezja 

Muzeum Rybołówstwa, godz.19.00



PROGRAM KONCERTU 

Teskniączka  (wiersz) Jan Karnowski Teskniączka sł. i muz. Jan TrepczykSwiãtojańscié czarë z okolic Wdzydz opr. W. FrankowskaWeselé z kòstuchą z okolic Kościerzyny opr. W. FrankowskaJabłóneczka z okolic Leśna opr.  Ł. KamieńskiPożegnanie z okolic Brus opr. W. FrankowskaPtôszkòwie na lëpie z okolic Brus opr. W. Frankowska Kaczci na rzéce Swornegacie opr.  Ł. Kamieński Lipa, lipaneczka z okolic Brus opr. W. Frankowska Daremné czarë z okolic Borska opr. W. Frankowska 
Kaszëbskô mòwa (wiersz) Jan TrepczykSmierc Swiętopôłka sł. i muz. Jan Trepczyk
Las  (wiersz) Jan Trepczyk Gbùr sł. i muz. Jan Trepczyk Niezabôtczi sł. A. Labuda, muz. Jan TrepczykPsota sł. i muz. Jan TrepczykNa jezerze sł. i muz. Ja Trepczyk
Mòja zemia… na krowim ògónie  (wiersz) – Marian  Selin Mòje strone sł. Jan Piepka, muz. Jan Trepczyk
Mòrze szëmi (wiersz) Marian SelinŁodze mòje sł. Stefan Bieszk, muz. Jan Trepczyk
Jastarniô Maria BoszkeJastarniô sł. i muz. Jan Trepczyk
Tim, co jich mòrze zabralo (wiersz) - Toni KonkelHej, mòrze sł. i muz. Jan Trepczyk



Anna Fabrello Absolwentka gdańskiej  Akademii  Muzycznej  im.  St.  Moniuszki  w klasie śpiewu prof.  Brygidy Skiby.  Stypendystka Ministerstwa Kultury.  Od roku  2005  solistka  Państwowej  Opery  Bałtyckiej  w  Gdańsku,  a  także asystentka na Wydziale Wokalno-Aktorskim gdańskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Brygidy Skiby. Jeszcze w czasie studiów uczestniczyła w wielu ważnych wydarzeniach artystycznych i  koncertach organizowanych przez Akademię Muzyczną w Gdańsku i Nadbałtyckie Centrum Kultury, w tym w polskim  prawykonaniu  Mszy  szwedzkiej  Johana  Romana  (Sopot  2002, Kalmar  2003)  oraz  Kantaty  na  wniebowstąpienie  Pehrla  Figera  (Szwecja 2004). W  roku  2003  w  Konkursie  Polskiej  Pieśni  Artystycznej  w Warszawie  otrzymała  wyróżnienie  oraz  Nagrodę  Specjalną  Programu  II Polskiego  Radia.  Czynna  uczestniczka  wielu  kursów  wokalnych prowadzonych  m.in.  przez:  Katię  Ricciarelli,  Salvatore  Fisichella,  Helenę Łazarską i Ryszarda Karczykowskiego. W swoim dorobku artystycznym ma takie role jak: Eurydyka w operze Orfeusz i Eurydyka Glucka, Kleopatry w operze Juliusz Cezar Haendla,  Romildy Kserksesie Haendla,  Serpiny w La serva  padrona  Pergolesiego,  Amital  w  Betulia  Liberata  Mozarta  oraz Zuzanny z oratorium Zuzanna Haendla. Ostatnio z wielkim uznaniem spotkał się występ Anny Fabrello w monumentalnym, rzadko wykonywanym oratorium Beethovena Chrystus na Górze  Oliwnej.  Wyjątkowej  trudności  partia  sopranowa  dzieła  stała  się "znakiem firmowym" tej młodej, utalentowanej śpiewaczki.Wielką  atencją  darzy  pieśni,  w  tym  również  mało  znane  pieśni kaszubskie,  począwszy od utworów ludowych po nastrojowe kompozycje Jana  Trepczyka,  kantatę  Kaszëbë Juliusza  Łuciuka.  Wespół  z  Grzegorzem Kołodziejem  i  Witosławą  Frankowską  nagrała  płytę  Ptôszkòwie  na  lëpie (2006), zawierającą pieśni z Kaszub południowych.       



Piotr LempaAbsolwent  The  Royal  Academy  of  Music  w  Londynie,  Cardiff International Academy of Voice oraz Gdańskiej  Akademii  Muzycznej.  Jako solista  wystąpił  na  I  roku  studiów  w  Requiem  W.  A.  Mozarta  podczas festiwalu  Tempus  Paschale  w  Katedrze  Lubelskiej.  Na  scenie  operowej pojawił  się  po raz  pierwszy na III  roku studiów w Weselu Figara   W.  A. Mozarta w Operze Bałtyckiej. Od tej pory regularnie występuje na deskach oper w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce i we Włoszech. Koncertuje w kraju i za granicą (Anglia, Walia, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, USA). W  2001  r.  Wystąpił  z  solowymi  koncertami  m.  in.  w  Nowym  Jorku  dla uczczenia ofiar World Trade Center oraz w Pensylwanii. Wystąpił także na koncercie  upamiętniającym  I.  J.  Paderewskiego  w  Nowojorskiej  Carnegie Hall  wraz  z  orkiestrą  Sinfonia  Varsovia.  Kształcił  się  na  mistrzowskich kursach  wokalnych  pod  kierunkiem  takich  pedagogów  jak:  R.  Bonynge (Australia),  Dame  K.  Te  Kanawa  (Nowa  Zelandia),  M.  Freni  (Włochy),  H. Łazarska  (Wiedeń),  J.  Nesterenko  (Wiedeń),  J.  Rappe  (Polska),  R. Karczykowski (Polska), D. O'Neill (Anglia). W  2008  r.  nakładem  Acte  Prealable  ukazała  się  płyta  CD  z prawykonaniem Missa Miseri Cordis L. Kułakowskiego, w której Piotr kreuje partie basową obok tak znakomitych śpiewaków jak P.  Kusiewicz.  W tym roku nakładem wydawnictwa DUX ukaże się płyta, zarejestrowana podczas festiwalu  Wratislavia  Cantans  2009,  zawierająca  oratorium  A.  Scarlatti  – Caino overo Il Primo Omicidio gdzie Piotr śpiewa partię Lucyfera. W 2004 r. Za  rolę  Uberto w farsie  operowej  „La  Serva Padrona” G.  B.  Pergolesi’ego został  nagrodzony  przez  Marszałka  Województwa  Pomorskiego  Nagrodą Teatralną za najlepszy debiut roku. W 2004 roku został także nominowany do prestiżowej nagrody Czerwonej Róży. W 2005 na XI Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im.  Ady Sari  otrzymał nagrodę specjalną Dyrektora Stadtsoper w Hamburgu. W lutym 2007 otrzymał Nagrodę Specjalną a w 2009  IV  nagrodę  na  Międzynarodowym  Konkursie  Mozartowskim  w Londynie,  a  w  maju  2007  roku  otrzymał  II  Nagrodę  podczas  konkursu pieśni rosyjskiej im. Ludmily Andrew także w Londynie. Piotr Lempa jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki  Częstochowskiej.  W  2004  r.  Został  przez  tą  uczelnię nominowany  do  tytułu  Absolwenta  Roku.  Ukończył  studia  wokalno  – aktorskie w Gdańskiej Akademii Muzycznej w klasie dr hab. Leszka Skrla 



oraz podyplomowe studia operowe w  Royal Academy of Music w Londynie pod kierunkiem Marka Wildmana i Ingrid Surgenor. Ukończył również, wraz z zespołem młodych śpiewaków, program International Academy of Voice w Cardiff ucząc się pod kierunkiem światowej sławy śpiewaka Dennisa O'Neill. 
Szymon Morus Absolwent  gdańskiej  Akademii  Muzycznej  w  klasie  skrzypiec  dr. Andrzeja Kacprzaka. Jako skrzypek stale współpracuje z Elbląską Orkiestrą Kameralną, Polską Filharmonią Kameralną Sopot oraz Polską Filharmonią Bałtycką. Stypendysta nagrody Prezesa Rady Ministrów. Koncertował mi in. w: Niemczech, Francji,  Grecji,  Hiszpanii  i  Szwajcarii.  Współpracował z tak wybitnymi  dyrygentami  jak:  Jan  Miłosz  Zarzycki,  Tanos  Adamopulos  , Thtring Bram, Janusz Przybylski,  Zygmunt Rychert,  Massimiliano Cali,  Jan Stanienda, Adam Klocek. Obecnie  jest  studentem  dyrygentury  symfoniczno  –  operowej Gdańskiej Akademii Muzycznej w klasie Maestro Wojciecha Rajskiego.
Witosława Frankowska Wychowana  w  rodzinie  o  długoletnich  tradycjach  kaszubskich  i muzycznych,  łączy  działalność  artystyczną  z  popularyzacją  muzyki regionalnej.  Jako ceniony realizator basso continuo koncertowała  w całej Europie i  USA; od 1993 współpracuje z Polską Filharmonią Kameralną w dziedzinie muzyki dawnej. Ukończyła  z  wyróżnieniem  Wydział  Kompozycji  i  Teorii  Muzyki, obecnie związana jest jako wykładowca z Wydziałem Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Gdańsku. Komponuje, opracowuje utwory ludowe i regionalne,  była  redaktorem  i  autorką  większości  haseł  muzycznych  w książce  Muzyka  Kaszub.  Prowadzi  cieszący  się  dużą  popularnością  cykl koncertów  „Spotkania  z  muzyką  Kaszub”  w  wejherowskim  muzeum. Dokonała  szeregu  nagrań dla  radia  i  telewizji,  przygotowała  do wydania płyty Mòrze (2004), Ptôszkòwie na lëpie (2006). Laureatka Medalu Stolema (2006). 



Zbiegniew Jankowski

Studiował  w  Państwowej  Wyższej  Szkole  Teatralnej  im.  A. Zelwerowicza w Warszawie. Związany ze scenami wielu teatrów w Polsce, m.in.  S.  Jaracza  w  Olsztynie  (1975-77),  Polskiego  Teatru  Dramatycznego (1979), Black Bird Theatre w Chicago (1982), czy, najdłużej, bo od 1991 do 2005 roku, sceną Teatru Miejskiego w Gdyni. Od  2006  pracuje  w  Nadbałtyckim  Centrum  Kultury  w  Gdańsku. Wystąpił  w  filmach  Krajobraz  po  bitwie,  We  dwoje,  Bilans  kwartalny, Bolesław Chrobry, Miasto z morza, gdzie zagrał znaczącą rolę kaszubskiego rybaka, Bernata Konki. Zasłynął  jako  wybitny  interpretator  kaszubskiej  poezji  i  prozy (Żëcé  i  przigodë  Remusa  A.  Majkowskiego),  nie  stroni  także  od  własnej twórczości  poetyckiej  (w  języku  polskim  i  kaszubskim),  działalności translatorskiej (m.in. tłumacz Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II na język kaszubski oraz ścieżki dźwiękowej filmu Jezus). Autor  felietonów,  publikowanych  w  miesięczniku  „Pomerania”  i „Forum Pomorskim”. Laureat Medalu Stolema (2010). 
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Koncert finałowy

Gdańska Opera KameralnaJohann Strauss „Zemsta Nietoperza”

Hala Widowiskowo – Sportowa, godz.20.15



GDAŃSKA OPERA KAMERALNA

Orlofsky Książę II Rzeczpospolitej  
Dariusz Paradowski Gabriel von Eisenstein wiedeński bankier 
Wojciech WinnickiRosalinda żona Eisensteina, bisnesswoman 

Magdalena MolendowskaAdelaich sekretarka
Agnieszka TomaszewskaIda siostra Adeli,  artystka rewiowa 

Natalia NalezińskaDr Falke makler giełdowy, przyjaciel Eisensteina (tytułowy "Doktor Nietoperz") 
Krzysztof Bobrzecki

Pozostali Goście:
Ali – Bey: Janusz Bazylewicz

Melania: Kasia Wilk
Felicja: Agnieszka Rejek

Murray: Maciej Kozłowski
Carriconi: Michał Bronk

Chór Opery Kameralnej Przygotowanie Chóru: 
Małgorzata Rolak

***

Orkiestra Gdańskiej Opery 
KameralnejDyrygent: 

Piotr Staniszewski

***Reżyseria: 
Dariusz ParadowskiScenografia: 
Katarzyna OrłowskaŚwiatło: 

Gdańska Agencja Artystyczna 
Lew



ZEMSTA NIETOPERZA

czyli o co właściwie jest ta awantura?

Gabriel  von  Eisenstein  jest  znanym,  również  ze  swojego temperamentu, wiedeńskim finansistą. Ma on trafić do aresztu za uderzenie poborcy podatkowego i obrazę sądu, tymczasem jego przyjaciel,  Dr Falke organizuje wraz z młodym arystokratą – księciem Orlofskym bal. Jest  to  w  rzeczywistości  pretekst  do  ośmieszenia  Eisensteina  w ramach rewanżu za złośliwy żart swojego przyjaciela. Intryga polega na tym, że Falke wśród gości zaprasza w innych rolach domowników Eisensteina. Służąca  będzie  wytworną  damą,  żona  pojawi  się  w  masce  i  ma  być przedstawiona jako węgierska księżna. Falkemu  udaje  się  przekonać  Eisensteina,  by  ten  potajemnie wybrał się na bal, a w więzieniu stawił się rano. Tymczasem  Eisenstein  próbuje  na  przyjęciu  uwieść  niemal wszystkie  damy,  w  tym  Adelę  i  Rosalindę,  zawiera  na  tym  balu  także serdeczną przyjaźń z dyrektorem więzienia, do którego ma trafić. Obaj na przyjęciu są "francuskimi markizami" – Renardem i Chagrinem. Także Adela chce wykorzystać bal na swoją korzyść, próbując znaleźć protektora, który wprowadziłby ją do świata teatru. Dlatego nawet rozpoznana przez swojego pracodawcę z powodzeniem udaje oburzenie. Rosalinda,  żona  Eisensteina,  poznaje  lepiej  prawdziwą  naturę swojego męża. Wszystko jednak wyjaśni się rano, na końcu operetki.



HELTak dobrze się wiodło ówczesnym helanom, że z czasem zatracili wszelki umiar - uczty trwały dni i noce, zapanowała rozwiązłość. Rozwiązłość wtedy, tak jak ongiś  na  Sodomę  i  Gomorę,  spadło  na  hel  nieszczęście;  w  noc  z  1  na  2  dzień Zielonych  Świątek  morze  wystąpiło  z  brzegów  olbrzymią  falą  zalało  miasto.  Ten  dawny  hel  trwa  ponoć  w  morskich  głębinach.  Co  roku  w  Zielone Świątki, jeżeli nie ma fali,  morze gładkie, ten kto znajdzie się w łodzi nad głębią, która kryje gród helski może zobaczyć jego pałace i świątynie ze złoconymi, a nawet ludzi i zwierzęta - wszystko w dawnej świetności. Ale biada rybakom, jeśli ten obraz miasta zobaczą! Zwabieni urokiem i pięknością dawnych helanek, które przyzywają, niepomni,  ze to złuda przeszłości,  skaczą w fale.  I  wtedy z głębin morskich toni słychać przytłumiony jęk zatopionych helskich dzwonów. Ale  to  tylko  legenda. Prawda o dawnym Helu jest oczywiście inna choć i w legendzie historii się zgadza: stary Hel rzeczywiście pochłonęło morze.

Hel  był  i  jest  najbardziej  morskim z  morskich  miast  Polski.  Nie  tylko  z dawien dawna żył z morza, ale również, do czasu budowy linii kolejowej wzdłuż półwyspu -  po I  wojnie  światowej  i  szosy  -  po II  wojnie  światowej,  ze  światem zewnętrznym był połączony praktycznie tylko drogą morską; morzem szedł cały transport z Helu i do Helu.Pierwszy  zapis  historyczny,  który  wiążę  się  prawdopodobnie  z  Helem, pochodzącym z 1198 roku, mówi o handlu śledziami z krainą Hellen. Znaczenie pewniejsze świadectwo  helskiej  przeszłości  daje  jednak  dopiero  zapis  następny  zawarty  w  kronice duńskiej  .  informuje  on,  że  w  1219  roku  morze  wyrzuciło  statek  wysłannika  króla Waldemara II na wyspę Hel należącą do posiadłości księcia pomorskiego Świętopełka II (. Jak przypuszczają  historycy,  Hel  był  już  w  owym  czasie  książęcym  ośrodkiem  rybołówstwa morskiego, któremu w drugiej połowie XIII wieku tenże Książę Świętopełk, zwany Wielkim, nadał  miejskie  prawo  lubeckie.  W  wiek  później  miejski  charakter  Helu  dokumentowało istnienie tam Bractwa św. Katarzyny, które zajmowało się miedzy innymi grzebaniem zwłok wyrzuconych przez morze. Krzyżacki akt lokacyjny Helu z 1378 roku miał więc charakter wtórny,  potwierdzał  jedynie  stan  istniejący;  novum  w  nim  zawartym  było  jedynie rozszerzenie stanu posiadania miasta na obszar blisko połowy półwyspu, sięgającym aż do granic Jastarni.



W XIV wieku Hel miał nie mniej niż 1200 mieszkańców i żył głównie z ławic śledzi, w które ten rejon Bałtyku stuleciu XIII - XV obfitował szczególnie. Można też domniemać, ze już wówczas istniały zaczątki helskiego przetwórstwa rybnego, gdyż wiadomo, że Hel miał skład  soli.  Kwitł  także  handel,  głownie  związany  z  rybami,  a  wiec  musiała  tam  istnieć również  zamożna warstwa kupiecka.  To średniowieczne  miasto,  jak  na owe czasy duże i zamożne, nie zajmowało się jednak w tym miejscu, gdzie hel dzisiejszy.  Odsunięte był od współczesnego centrum o około półtora kilometra na zachód, gdzie do XVIII stulecia trwały mury  najstarszego  helskiego  kościoła  pod  wezwaniem  Najświętszej  Marii  Panny, wzmiankowanego już w 1351 roku, a użytkowanego przez wiernych do pożaru w roku 1570. 

Pierwotnemu  helskiemu  grodowi  zmiany  linii  brzegowej  półwyspu  - ubytek lądu od strony Zatoki Gdańskiej - zaczęły zagrażać najprawdopodobniej już w  początkach  XV  wieku.  Wówczas  też,  miedzy  innymi  z  tej  właśnie  przyczyny, tworzyć  się  zaczął  tak  zwany  Nowy  Hel  o  lokalizacji  zbliżonej  do  dzisiejszego położenia  miasta,  ale  nie  identycznej.  Kościół  św.  Piotra  i  Pawła  z  1417  raku, którego  część  stoi  tuż  przy  brzegu  zatoki,  ongiś  był  niewątpliwie  w  centrum podgrodowej nowohelskiej osady.Stary Hel, który poza kościołem Najświętszej Marii Panny miał radnicę, to jest ratusz z jednym z najstarszych na Pomorzu zegarów z około 1430 roku, a także szkołę, łaźnię, Szpital Bożego Ciała, liczne karczmy, więzienie zwane ciemnicą i port, początkom Nowego Helu przypatrywał się nieprzychylnie.  Chociaż ów nowy Hel miał się okazać jego przyszłością. Po  okresie  krzyżackim,  który  zapoczątkował  w  Helu  osadnictwo niemieckie,  nowy rozdział w dziejach miasta otworzyła wojna trzynastoletnia,  w czasie której skonfederowane Stany Pruskie narzuciły Helowi i należącej do niego części półwyspu zwierzchnictwo Gdańska, potwierdzone następnie,  w 1466 roku przez króla polskiego.Okres  267  lat  przynależności  Helu  do  Gdańska  -  do  drugiego  rozbioru Polski,  nie  był  dla  miasta  korzystny.  Zaznaczył  się  upadkiem  jego  kupiectwa  i rzemiosła,  ograniczył  miejscową  gospodarkę  do  rybołówstwa,  którego  plony helanie obowiązani dostarczać gdańszczanom. Na ten czas przypadał tam rozwój maszoperii, których końcu XVII wieku było w Helu dziesięć.



Sytuację Helen znacznie jeszcze pogorszyły wojny szwedzkie. Nie tylko po wielokroć miasto plądrowali w tym czasie Szwedzi, również z wojskiem docierały groźne  epidemie,  z  których  najstraszniejszą  dżumy.  Ona  to  spowodowała ostatecznie, że stary Hel opustoszał już wcześniej, w początkach XVIII wieku uległ całkowitemu wyludnieniu i zniszczeniu, za jej przyczyną w 1706 roku w całym Helu pozostało zaledwie 225 mieszkańców. To ongiś świetne, a teraz podupadłe miasto zaczęła  zarazem  izolować  od  innych  miejscowości  półwyspu  reformacja,  której początki wiążą się z przybyciem w 1525 roku do Helu pierwszego luterańskiego kaznodziei kaznodziei Gdańska. Podatność Helu i związanego z nim Boru, zwanego Jastarnią  Gdańską,  na  wpływy  protestanckie  była  wynikiem  przede  wszystkim znacznego, w ciągu wieków napływu osadników niemieckich.  

Z  drugim  rozbiorem  Polski,  w  1793  roku,  Hel  przeszedł  pod  władze pruskie.  Z  dawnej  świetności  miasta  niewiele  wtedy  pozostało.  Ostateczny  jego upadek zaczął się jednak dopiero po okresie napoleońskim, kiedy Prusacy w 1814 roku przejęli  po raz wtóry,  tym razem na 100 lat.  Regres  ten przypieczętowany został  likwidacją  ustroju  miejskiego,  w  1872  roku,  na  mocy  zarządzenia  władz pruskich, Hel stał się bowiem zwykłą gminą wiejską, której germanizacji sprzyjała dalsza kolonizacja niemiecka. A oto Hel z owego okresu opisany przez Hieronima Gołębiewskiego:  
Dzisiejsza Hela liczy około 430 dusz, z oznacza się tem, że domy w dwóch 

rzędach, jakby po sznurze zbudowane, tworzą długą ulice. W jej środku widać gęsto  
powbijane pale i drągi. Nieświadomy trudno sobie cel tychże wytłumaczy. Oto służą  
one na to, ażeby pomiędzy suszyć na słońcu śledzie zatykane na różankach, nim się je  
uwędzi.  Domki  helskie,  wszystkie  szczytem  do  ulicy,  mieszczą  w  sobie  niejedną 
osobliwość  osobliwości  dawnych  czasów,  kiedy  Hela,  licząc  z  kilka  tysięcy  ludzi,  
jeszcze sobie była wolnym miastem i miała swego burmistrza.  Wiek XIX zaczął jednak zarazem otwierać nowe dla Helu perspektywy. Oto już  15  listopada  1827  roku  zawinął  do  helskiej  przystani  pierwszy  pasażerski parowiec "Książę Xawery", inaugurując stałe połączenie z Gdańskiem i Sopotem. Od 



tej chwili zaczyna się napływ do Helu letników, dla których magnesem jest przede wszystkim piękna plaża. Dla nich też w latach siedemdziesiątych XIX wieku został zbudowany miedzy innymi, dom zdrojowy.

10 lutego wieś Hel powróciła w granice odrodzonego państwa polskiego i chociaż początki dwudziestolecia międzywojennego były w Helu trudne, to wkrótce rozpoczął się dynamiczny jego rozwój jako jedynej początkowej bazy rybołówstwa. Miedzy  innymi  właśnie  w Helu  w 1924 roku powstała  pierwsza  polska  morska placówka badawcza: Morskie Laboratorium Rybołówstwa,  które dopiero w 1932 roku zostało przeniesione do Gdyni.Druga  wojna  światowa  upamiętniła  imię  Helu  w  1939  roku  bohaterską obroną żołnierzy i oficerów, i w 1945 roku kapitulacją hitlerowców zepchniętych w gardło półwyspu przez wojska 2 Frontu Białoruskiego. Okres okupacji dla polskich rybaków osiedlonych w Helu w latach międzywojennych był tragiczny - wielu z nich znalazło  się  w  obozie  koncentracyjnym  Stutthof.  Tragiczne  były  także  rezultaty końcowych  działań  wojennych:  mieszkańcy  wsi  zostali  ewakuowani  przez Niemców,  zabudowa  zniszczona  w około  40 %,  flotylla  helska  kutrów przestała istnieć.  Po wyzwoleniu wszystkie straty zostały szybko nadrobione. Jednocześnie z odbudowa portu heskiego zaczęła się jego przebudowa i modernizacja, która trwała do połowy lat 60 XX wieku. W 1954 roku Hel uzyskał status osiedla nierolniczego, w pięć  lat  później  powstało  jego  największe  Przedsiębiorstwo  Połowów  i  Usług Rybackich "Koga". Hel w 1963 roku po bez mała wieku staje się miastem. 

Tekst zaczerpnięty z: http://helskipolwysep.pl


	Wielką atencją darzy pieśni, w tym również mało znane pieśni kaszubskie, począwszy od utworów ludowych po nastrojowe kompozycje Jana Trepczyka, kantatę Kaszëbë Juliusza Łuciuka. Wespół z Grzegorzem Kołodziejem i Witosławą Frankowską nagrała płytę Ptôszkòwie na lëpie (2006), zawierającą pieśni z Kaszub południowych.       

