
Karnawałowy kalejdoskop 
Koncert dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim 

17.01.2021 niedziela, godz. 12.00 

 

Katowice Miasto Ogrodów, Sala Koncertowa im. Grzegorza Fitelberga – 

transmisja online 

Artyści: 

Justyna Bujak – sopran 

Paulina Horajska – sopran 

Natalia Płonka – mezzosopran 

Mirella Malorny-Konopka – fortepian 

Alicja Kotyl – prowadzenie koncertu 

W karnawałowym koncercie dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku, 

zorganizowanym przez Dział Edukacji Muzycznej instytucji Katowice 

Miasto Ogrodów, wystąpią 3 utalentowane wokalistki: Justyna Bujak i 

Paulina Horajska – soprany oraz Natalia Płonka – mezzosopran, a 

towarzyszyć im przy fortepianie będzie Mirella Malorny-Konopka. 

Wszystkie panie są związane z katowicką Akademią Muzyczną: Justyna 

Bujak i Paulina Horajska już ukończyły studia, Natalia Płonka nadal się 

kształci, a Mirella Malorny-Konopka jest wykładowcą na Wydziale 

Wokalno-Aktorskim. 

Jak na karnawał przystało, w programie zdecydowanie dominuje 

repertuar operetkowy – zabawne, utrzymane w tanecznych rytmach arie 

z wielkich scenicznych przebojów m.in. Johanna Straussa syna, Imre 

Kálmána czy Jacques’a Offenbacha. Pojawią się także numery operowe i 

pieśni. Panie zaprezentują się solo i w ansamblach, wieńcząc koncert 

odśpiewaną w tercecie słynną piosenką neapolitańską „Wróć do 

Sorrento”. 

 

Program: 

Justyna Bujak 

Giacomo Puccini – walc Musetty „Quando m’en vo” z opery 

„Cyganeria” 

Franz Léhar – aria Giuditty „Kto me usta całuje, ten śni” z operetki 

„Giuditta” 

Imre Kálmán – czardasz Sylwii „Hej, o hej, nieś mnie, nieś” z operetki 

„Księżniczka czardasza”  



Paulina Horajska 

Johann Strauss II – aria Adeli „Spiel ich die Unschuld vom Lande” z 

operetki „Zemsta nietoperza” 

Leonard Bernstein – aria Kunegundy „Glitter and be gay” z operetki 

„Kandyd” 

Gian Carlo Menotti – aria Lucy „Hello, hello” z opery „The Telephone” 

Jeanine Tesori – „The Girl in 14G” 

Natalia Płonka 

Georges Bizet – aria Carmen „L’amour est un oiseau rebelle” (habanera) 

z opery „Carmen” 

Agustin Lara – „Granada” 

Jacques Offenbach – aria Pericholi „Nic nie pamiętam, to zabawne” (aria 

ze śmiechem) z operetki „Perichola” 

ansamble  

Léo Delibes – duet Lakmé i Malliki „Viens, Mallika, les lianes en fleurs… 

Dôme épais le jasmin” (duet kwiatów) z opery „Lakmé” (J. Bujak, N. 

Płonka) 

Ernesto De Curtis – „Torna a Surriento” (J. Bujak, P. Horajska, N. Płonka) 

 

 

 


