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4 wybrane wydarzenia artystyczne za okres 2017-2020 

do zaprezentowania w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej. 

 

1) Dnia  23 października 2019 r. - recital z towarzyszeniem pianistki Moniki del Rio w salonach 

Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli, zorganizowany przez Polską Grupę 

międzynarodowego stowarzyszenia Femmes d’Europe (Kobiety Europy) we współpracy z Ambasadą 

Polską w stolicy Belgii. Koncert zbiegł się także z uroczystymi obchodami 100-lecia stosunków 

dyplomatycznych między Polską i Królestwem Belgii (1919-2019), co w tym przypadku możemy 

określić jako „wydarzenie towarzyszące”. W programie znalazły się utwory kompozytorów polskich 

i francuskich, a także belgijskiego twórcy Josepha Jongena. 

Na stronie internetowej organizacji Kobiety Europy, której adres z informacjami w języku polskim to: 

https://polacyzagranica.eu/zycie-w-belgii/bo-warto-pomagac-association-femmes-deurope-z-brukseli/  

[dostęp: 20.01.2021] możemy  przeczytać, co następuje: Association Femmes d’Europe istnieje od 1977 r., czyli 

już 44 lata, liczy 23 grupy reprezentujące m.in. Polskę, Belgię, Austrię, Bułgarię, Cypr, Danię, Finlandię, 

Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Portugalię, Rumunię, Szwecję, Węgry, 

Wielką Brytanię, Włochy oraz Islandię, Szwajcarię, Norwegię. Od lat honorowymi przewodniczącymi AFE 

są małżonki Przewodniczących Komisji Europejskiej. Jako, iż organizatorem koncertu była charytatywna 

międzynarodowa organizacja Kobiety Europy o olbrzymim zasięgu, a wydarzenie wpisywało się w cykl 

dorocznych przedsięwzięć artystycznych, organizowanych każdorazowo przez przedstawicielki innego kraju, 

śmiało można stwierdzić, że w przypadku tego występu śmiało można mówić o reprezentowaniu kultury 

polskiej na arenie międzynarodowej. 

Współorganizatorem wydarzenia była Ambasada RP w Brukseli, a jego patronem jego ekscelencja Ambasador 

Artur Orzechowski, a wśród zaproszonych gości znalazły się nie tylko członkinie Femmes d’Europe wraz z 

rodzinami, ale także dyplomaci wielu krajów oraz osobistości belgijskiego życia publicznego. 

Zważywszy na bardzo wysoką rangę wydarzenia, był on szeroko opisywany tak w prasie, jak i w 

mediach społecznościowych. Poniżej zamieszczam przykładowy artykuł, jaki ukazał się w prasie 

polonijnej. 
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Program: 

 

 

 
 

 



Zapowiedź wydarzenia: 

 

 

 

 



Artykuł w miesięczniku polonijnym „Nowinki” (nr 122 z grudnia 2019, s.11): 

 

 
 

 



Wywiad: 

 

Z okazji niniejszego wydarzenia ukazał się także obszerny wywiad ze mną na stronie internetowej portalu 

polacyzagranica.eu a także w licznych mediach społecznościowych. Oto link do tego artykułu: 

https://polacyzagranica.eu/wywiady/aga-winska-czyli-dama-w-operze-wywiad/ [dostęp: 17.01.2021] 

 

 

 

Zdjęcie: 

 

W pierwszym rzędzie jego ekscelencja Ambasador RP Artur Orzechowski, a obok niego Przewodnicząca 

Polskiej Grupy Femmes d’Europe, pani Iwona Darquenne. Obydwoje wygłosili przemówienia w części 

oficjalnej poprzedzającej koncert. 

 

 
 

 

Data pierwszej publikacji wydarzenia pokrywa się z datą niniejszego koncertu, tj. dniem 23 października 

2019 r. ponieważ było to wydarzenie jednorazowe. 

 

 

 

 

 

https://polacyzagranica.eu/wywiady/aga-winska-czyli-dama-w-operze-wywiad/


 

2) W dniach 14-18 sierpnia 2019 roku odbyła się pierwsza edycja Festival Venice Of The North  

w zabytkowym belgijskim mieście Brugge nazywanym właśnie Wenecją Północy. 

Oto strona internetowa tego wydarzenia: 

http://www.festival-venice-of-the-north.be/ [dostęp: 20.01.2021] 

Władze miasta Brugii objęły Festiwal swoim patronatem, a miejscem, gdzie odbywały się koncerty 

było nowoczesne audytorium wchodzące w skład zabudowań należących do kilkusetletniej szkoły 

katolickiej Sint-Lodewijkscollege, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego centrum.  

W Festiwalu wzięło udział siedmioro muzyków o międzynarodowej renomie z takich krajów jak 

Belgia, Francja, Izrael, Polska i Wietnam. Odbyło się 5 koncertów, a ja uczestniczyłam w czterech z 

nich, w tym zarówno w galowej inauguracji wydarzenia, jak i w uroczystym koncercie finałowym.  

Na każdym koncercie wykonywałam inny program.  

- Na gali inauguracyjnej: dwie arie J. S. Bacha z dwóch Pasji kompozytora: wg. Św. Jana i wg. Św. 

Mateusza, a także całość wirtuozowskiego motetu A. Vivaldiego „In furore”, składającego się z 3 arii 

i recytatywu. Towarzyszyła mi belgijska pianistka Bieke Afschrift. 

- Na drugim koncercie: arię G. F. Haendla z opery „Semele” oraz finałową arię „Alleluja”  

W. A. Mozarta z jego motetu „Exsultate, jubilate”, a także arię „Höre Israel” z oratorium „Eliasz” 

Feliksa Mendelssohna.  

- Na trzecim koncercie zaprezentowałam 2 pieśni belgijskiego kompozytora Josepha Jongena, 2 pieśni 

Gabriela Fauré oraz 2 pieśni Franciszka Schuberta. 

- Na uroczysty koncert finałowy wybrałam dzieła kompozytorów słowiańskich, w tym polskich. 

Wykonałam 2 pieśni Mieczysława Karłowicza, pieśń Ludomira Różyckiego p.t. „Baśń” oraz popisową 

pieśń Sergiusza Rachmaninowa „Wiesiennyje wody”.  

Szczegółowy repertuar wszystkich koncertów można przeczytać w zamieszczonym poniżej 

programie. Dla mnie, jako śpiewaczki udział w festiwalu Venice Of The North był przede wszystkim 

wielkim artystycznym wyzwaniem. Wykonanie praktycznie dzień po dniu czterech koncertów  

z zupełnie różnym repertuarem jest swego rodzaju wyczynem, zważywszy na inną technikę śpiewu 

wymaganą przy interpretacji zwiewnych, barokowych koloratur, inną przy prezentacji wieczoru 

pieśni, a jeszcze inną w przypadku ciężkich późnoromantycznych dzieł. Śpiewanie w kilku językach 

– po niemiecku, po łacinie, po angielsku, po francusku, po rosyjsku i po polsku – było już tylko 

ciekawym dodatkiem. 

Wydarzeniem towarzyszącym były kursy mistrzowskie udzielane przez wszystkich artystów 

uczestniczących w festiwalu. W następnej edycji, planowanej na sierpień 2020 roku festiwal miał być 

rozszerzony o towarzyszący mu konkurs dla młodych adeptów gry skrzypcowej, wiolonczelowej, 

fortepianowej oraz śpiewu. Niestety, epidemia Covid-19 pokrzyżowała te plany. 

Data Pierwszej publikacji wydarzenia: 14-18 sierpnia 2019.  

 

http://www.festival-venice-of-the-north.be/


Ulotka reklamowa: 

 

Afisz festiwalu i kursów mistrzowskich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Przykładowe dwie fotografie z drugiego i z ostatniego koncertu: 

 

 

 

 

 

 

 



3) Dnia 28.06.2019 – Koncert finałowy festiwalu Ålands Orgel Festiwal z towarzyszeniem organisty 

Karola Gołębiowskiego. Alandy to należący do Finlandii region autonomiczny, gdzie językiem 

urzędowym jest szwedzki. Składa się on z około 6.500 wysp i wysepek położonych na środku Bałtyku, 

a jego kultura jest swoistą mieszaniną rodzimych tradycji i wielu różnorodnych, obcych wpływów. 

Między innymi ze względu na swą specyfikę region ten, zwłaszcza latem, jest miejscem bardzo chętnie 

odwiedzanym przez turystów z całego świata. Alandzki Festiwal Organowy, w ramach którego 

prezentowana jest także muzyka kameralna z udziałem organów, odbywa się od 1975 roku i jest jedną 

z najważniejszych lokalnych atrakcji kulturalnych. Po przybyciu na miejsce nie sposób nie natknąć się 

na wszechobecne plakaty, ulotki, a nawet olbrzymie banery reklamowe festiwalu porozwieszane nad 

ulicami. Obecnie składa się na niego 8 koncertów prezentowanych w siedmiu zabytkowych 

kościołach. Występujący tam artyści pochodzą z całego świata i zaproszenie do udziału w tym 

wyjątkowym wydarzeniu można traktować jako zaszczyt. Przy historycznym instrumencie 

zaśpiewałam arie kompozytorów epoki baroku: G. F. Haendla, J. S. Bacha i A. Vivaldiego. 

Data pierwszej publikacji: 28.06.2019. 

Oto adres strony internetowej festiwalu: http://www.alfest.org/ [dostęp: 20.01.2021] 

 

Afisz festiwalu: 

 

http://www.alfest.org/


Program: 

 

 



4) Dn. 11.10.2020 koncert z towarzyszeniem organisty Karola Gołębiowskiego w kościele Św. Jana 

Bosco w Gdańsku w ramach Festiwalu Organy Plus. Na tym festiwalu wykonywana jest nie tylko 

muzyka kameralna ale i większe dzieła z udziałem organów. Jest on dofinansowany ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach 

programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, a także ze środków Miasta 

Gdańska i Województwa Pomorskiego. Ponadto w programie figuruje szereg sponsorów i patronów 

medialnych, wśród których wymienić można np. TVP Kultura czy Polskie Radio Dwójka. 

Oto strona internetowa festiwalu: http://www.organyplus.com/glowna/ [dostęp: 20.01.2021] 

Dla mnie, jako wykonawczyni, udział w niniejszym koncercie miał szczególne znaczenie, gdyż 

zgodnie z założeniami organizatora – dyrektora artystycznego festiwalu, pana Andrzeja Szadejko – 

koncert ten nosił tytuł „Nowowiejski versus Reger”, a co za tym idzie zawierać miał wyłącznie utwory 

Feliksa Nowowiejskiego (1877-1946) i Maxa Regera (1873-1916) napisane w oryginale na sopran z 

towarzyszeniem organów. Tak więc dla mnie było to siedem prawykonań nieznanych mi dotąd 

utworów. Koncertowi towarzyszyła bardzo ciekawa, muzykologiczna prelekcja, która z całą 

pewnością wiele wniosła nie tylko do promowania wykonywanych utworów ale i do wiedzy ogólnej 

każdego z słuchaczy.  

Data pierwszej publikacji wydarzenia: 11 października 2020. 

 

Program: 

 

http://www.organyplus.com/glowna/


Afisz: 

 

 

 


