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Wielokulturowy „Festiwal Ekumeniczny – WSPÓŁISTNIENIE” odbędzie się 22 i 23 czerwca 
2022. Wystąpią wybitni muzycy pochodzenia polskiego, greckiego, żydowskiego i syryjskiego. 
Pierwszego dnia zagrają Karolina Cicha|Eżbieta Rojek & Spółka oraz MILO Ensemble, w drugim 
dniu swój koncert dadzą Adam Strug, Maria Erdman i Monodia Polska.  

Podczas Festiwalu usłyszymy pieśni w wielu językach: ukraińskim – dla wyrażenia solidarności 
z Ukrainą, ponadto także w litewskim, rosyjskim, romskim, białoruskim, w jidysz, ladino, po polsku, 
grecku, tatarsku i w esperanto.  W części kulminacyjnej odbędziemy niezwykłą, muzyczną podróż do 
miejsc w których narodziły się trzy religie monoteistyczne – judaizm, chrześcijaństwo i islam oraz 
buddyzm. Zawędrujemy na Daleki Wschód, odwiedzimy Afrykę i obie Ameryki.  



 
Świątynię Opatrzności Bożej wypełni też muzyka od średniowiecza po wiek XIX.  

Obok partytur dworskich i klasztornych usłyszymy pieśni będące wyrazem pobożności ludowej. 
Wydarzenie wpisujące się w międzykulturowy i międzyreligijny nurt ekumenizmu swoją obecnością i 
słowem wstępnym uświetnią: arcybiskup metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz oraz 
sekretarz stanu i Generalny Konserwator Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego - Pan Jarosław Sellin. 

 
Festiwal organizowany jest przez Filmotekę Narodową Instytut Audiowizualny przy wsparciu 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Edukacji Kulturalnej MILO ART, przy 
współpracy z Centrum Opatrzności Bożej. Wydarzenie finansowane ze środków MKiDN, Fundacji 
KGHM Polska Miedź oraz ze środków własnych Fundacji MILO ART. 
 
 
PROGRAM:  
 
Dzień I: 22 czerwca 2022, godzina 19:00 – środa  
 
Karolina Cicha/Elżbieta Rojek i Spółka 
 

Koncert Jeden-wiele to zbiór najradośniejszych pieśni, które można usłyszeć w świątyniach na 
Podlasiu, gdzie od wieków współegzystują obok siebie różne religijne tradycje. Koncert to połączenie 
tej bogatej mozaiki w jeden spójny program, w którym wszystkie religie przemawiają niejako jednym 
głosem. Jest to materiał bliski stylistycznie muzyce folkowej, z charakterystycznym brzmieniem 
instrumentów etnicznych takich jak fidel płocka, suka biłgorajska, kobyz, komancze, ud, rubab, daf 
czy tombak, z muzyką czasem ekstatyczną, czasem kontemplacyjną a nierzadko bliską rytuału czy 
obrzędu. Całość dopełniają języki sakralne, m.in cerkiewno-słowiański, łacina, arabski, hebrajski i 
polski. Obok katolickich skarbów muzyki sakralnej słyszymy tu tradycyjne pieśni ku chwale Boga i 
innych tradycji Religii Księgi: prawosławną pieśń z Liturgii świętego Bazylego; staroobrzędową pieśń z 
Irmologiona Supraskiego z XVI wieku, suficki poemat Rumiego z XIII wieku czy hebrajską pieśń 
mistyka Elazara Azikri z XVI wieku. Muzyka to język epifanii, który pozwala na porozumienie ponad 
różnicami doktryn.  
Dla wyrażenia solidarności z Ukrainą, znaczącą część programu zajmą pieśni ukraińskie.  
http://karolinacicha.eu/ 
 
MILO Ensemble 
 

Koncert MILO Ensemble to muzyczna podróż po regionach powstania religii 
monoteistycznych – judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, Dalekiego Wschodu, Afryki i obu Ameryk.  
Jest to połączenie muzyki tradycyjnej z klasyczną i jazzem. Zespół w trakcie koncertu używa ponad 
trzydzieści oryginalnych instrumentów z różnych regionów świata. Koncert prezentowany jest jako 
forma suity, bez przerw między utworami. 
https://milokurtis.eu/ 



 
 
Dzień II: 23 czerwca 2022, godzina 19:00 – czwartek  
 
Adam Strug, Maria Erdman i Monodia Polska 
 

Na koncert Kiedy z Egiptu Izrael wychodził Adam Struga i zespołu śpiewaczego Monodia 
Polska złożą się utwory od średniowiecza po wiek XIX. Obok partytur dworskich i klasztornych 
usłyszymy pieśni będące wyrazem pobożności ludowej. Wbrew nazwie zespołu śpiewacy wykonają 
także renesansowe utwory polifoniczne. W warstwie literackiej będą to dzieła najwybitniejszych 
poetów polskich – od Kochanowskiego po Karpińskiego. Wiersze dobierano tak, by zobrazować 
jedność Starego i Nowego Przymierza. Obok patriarchów i proroków starotestamentalnych, pojawią 
się apostołowie i święci chrześcijaństwa. Motywem rozpoczynającym i zamykającym koncert będą 
pieśni o Opatrzności Bożej. 
Adam Strug - śpiew 
Maria Erdmanówna – organy 
Monodia Polska 
 
Organizatorzy: 
Centrum Opatrzności Bożej  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Filmoteka Narodowa Instytut – Audiowizualny 
Fundacja Edukacji Kulturalnej MILO ART 
 
Patroni medialni:  
Gość Niedzielny 
Polskie Radio Dwójka  
Radio Wnet 
TVP Kultura 
 
Link do strony internetowej wydarzenia:  
https://fina.gov.pl/event/koncert-ekumeniczny-wspolistenienie-22-23-czerwca/ 
  
Polub nas na Facebooku: 
 https://www.facebook.com/FINAFilmotekaNarodowaInstytutAudiowizualny/ 
 
Polub nas na Instagramie: 
@fina.gov.pl https://www.instagram.com/fina.gov.pl/ 
 
Zakup biletów: 
Wstęp bezpłatny 
 

https://fina.gov.pl/event/koncert-ekumeniczny-wspolistenienie-22-23-czerwca/
https://www.facebook.com/FINAFilmotekaNarodowaInstytutAudiowizualny/
https://www.instagram.com/fina.gov.pl/


 
Kontakt dla mediów 
Milo Kurtis tel. +48 609 404 922, milo.kurtis@wp.pl 
Kazimierz Piekarz tel. +48 780 554 446, ensemble@milokurtis.eu 
 
Promocja: 
Maciej Marcinek tel. (22) 380 49 79 
mobile:  +48 606 776 415  e -mail: maciej.marcinek@fina.gov.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny 

ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa  | t: +48 22 380 49 75 | t: +48 22 380 49 76 | 
promocja@fina.gov.pl 

Kontakt dla mediów: Maciej Marcinek | t: + 48 606 776 415| maciej.marcinek@fina.gov.pl 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:milo.kurtis@wp.pl
mailto:ensemble@milokurtis.eu


 

Musical Instruments Logical Organisation Ensemble (MILO Ensemble) 

MILO Ensemble to zespół złożony z muzyków pochodzących z różnych kontynentów. World music 
wykonywana przez zespół jest bardziej zbliżona do korzeni Etno i jest grana na instrumentach 
akustycznych takich jak saksofony, klarnet, ud, saz, santur, trombity, bębny, kalimby. W utworach 
słychać wpływy muzyki wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego, polskiej muzyki ludowej, 
zachodniej Afryki, Tybetu, jazzu.  
Koncerty MILO Ensemble są formą niezwykłej podróży po kontynentach i stylach.  
Pomysłodawcą, twórcą i liderem MILO Ensemble jest niestrudzony poszukiwacz nowych brzmień  
i kultur – Dimitrios Milo Kurtis – współzałożyciel formacji Maanam, członek i współzałożyciel grup: 
Osjan, Izrael, Voo Voo i innych kultowych, polskich zespołów. Milo zapraszał do nagrań artystów tej 
klasy, co Tomasz Stańko, który nagrał z nim dwa albumy („Osjan” i „Tribute to Don Cherry”). 
Współpracował też na scenie ze słynnym amerykańskim współtwórcą free jazzu – Donem Cherry, 
najwybitniejszym tubistą jazzowym świata – Bobem Stewartem, który po raz pierwszy w Polsce zagrał 
na festiwalu Jazz Jamboree z Orkiestrą Gila Evansa w 1974 roku.  
MILO Ensemble powstał w 2015 roku, a pierwsza płyta „Live at PROM Kultury” ukazała się w 2018.  
Podczas festiwalu Jazz Jamboree 2020 zespół wystąpił w składzie z Leszkiem Możdżerem, Wojtkiem 
Waglewskim oraz światowej sławy brytyjskim saksofonistą jazzowym – Andy Sheppardem.  
W marcu 2022 roku MILO Ensemble nagra płytę z pieśniami i muzyką Żydów sefardyjskich, na której 
gościnnie wystąpią: Kayah, Możdżer, Waglewski, oraz dwukrotnie nominowany do Nagrody Grammy, 
słynny amerykański kompozytor i trębacz jazzowy – Dave Douglas. Premiera płyty zaplanowana jest 
na 16 czerwca br. w Muzeum POLIN.  
Poza tym, MILO Ensemble będzie można posłuchać i zobaczyć w czasie następujących wydarzeń:  

• „Festiwal Ekumeniczny – WSPÓŁISTNIENIE”,  
• „III Festiwal Muzyka Świata – Warszawa 2022”, 



 

• „VI Festiwal Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczypospolitej”, oraz podczas 
koncertów w kraju lub za granicą. 

Recenzje 

Milo Kurtis – niezwykły czarodziej nastrojów i muzycznych krajobrazów, zabiera nas w długą podróż  
w rejony odległych kultur, pełne tajemnej mocy, magicznej energii i piękna. Wraz z MILO Ensemble, 
przy wykorzystaniu oryginalnych instrumentów z odwiedzanych zakątków świata i śpiewu, wprowadza 
międzynarodową publiczności w stan kojącej medytacji i transowego tańca – nazwaliśmy to „muzyką 
zamkniętych oczu”, zakończoną długotrwałą owacją zachwyconych uczestników tego 
wielokulturowego misterium ...  

– recenzja Tomasza Pierchały z koncertu w 12/14 Jazz Club 
 
Cool music!!! So many great colors and textures!! Thanks so much for sharing!!! Beautiful sound!!!  
I love that Greek clarinet style!! (I heard Petras Kalivas and the Halkias family orchestra in NYC in  
the mid-80s so I had a chance to know that music a little bit!!).  

– David Krakauer 
 

Skład 

W skład formacji MILO Ensemble wchodzą: 
 
Milo Kurtis – lider; klarnet, djembe, kalimba, didgeridoo, głos, instrumenty perkusyjne 
Masha Natanson – śpiew, skrzypce, instrumenty perkusyjne 
Bart Smorągiewicz – saksofony, flety 
Adeb Chamoun – darbuka, riq, bendir, daf, instrumenty perkusyjne 
Mateusz Szemraj – ud, saz, rebab, cymbały 
Misza Kinsner – saksofon barytonowy, śpiew, saggaty 
Zuza Koza – trąbka, śpiew 
Jacek Gładkowski – space 
 

Wideo 

MILO Ensemble koncert w Trójce 
Live at PROM Kultury (fragment) 
YA SOU JOSIE 
 

Media 

www:  https://milokurtis.eu/ 
YouTube: www.youtube.com/channel/UCbSG07uj6XaJUK_TvFOYtEA 
Facebook: www.facebook.com/MILO-Ensemble-205668663415628/ 
 

Kontakt 

Dimitrios Milo Kurtis     Kazimierz Piekarz 
609 404 922      780 55 44 46  
22 241 44 33      ensemble@milokurtis.eu  
milo.kurtis@wp.pl 

https://youtu.be/-7ey_CgMndI
https://youtu.be/i_XwhXoV-Zc
https://youtu.be/11HfB-eryg4
https://milokurtis.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCbSG07uj6XaJUK_TvFOYtEA
https://www.facebook.com/MILO-Ensemble-205668663415628/
mailto:milo.kurtis@wp.pl


Karolina Cicha i Elżbieta Rojek   

& Spółka 

„JEDEN – WIELE”  

Pieśni chwalebne wielu świątyń 
Festiwal Ekumeniczny - Współistnienie 

Dzień I 22.06.2022 godz. 19:00 – środa 

 

     Fot. T. Kaczor 

Koncert „Jeden-wiele” to zbiór najradośniejszych pieśni, które można usłyszeć w świątyniach na 
Podlasiu, gdzie od wieków współegzystują obok siebie różne religijne tradycje. Koncert to połączenie tej 
bogatej mozaiki w jeden spójny program, w którym wszystkie religie przemawiają niejako jednym głosem. 
Jest to materiał bliski stylistycznie muzyce folkowej, z charakterystycznym brzmieniem instrumentów 
etnicznych takich jak fidel płocka, suka biłgorajska, kobyz, komancze, ud, rubab, daf czy tombak, z muzyką 
czasem ekstatyczną, czasem kontemplacyjną a nierzadko bliską rytuału czy obrzędu. Całość dopełniają 
języki sakralne, m.in cerkiewno-słowiański, łacina, arabski, hebrajski i polski. Obok katolickich skarbów 
muzyki sakralnej słyszymy tu tradycyjne pieśni ku chwale Boga i innych tradycji Religii Księgi: 
prawosławną pieśń z Liturgii świętego Bazylego; staro obrzędową pieśń z Irmologiona Supraskiego z XVI 
wieku, suficki poemat Rumiego z XIII wieku czy hebrajską pieśń mistyka Elazara Azikri z XVI wieku. 
Muzyka to język epifanii, który pozwala na porozumienie ponad różnicami doktryn.  

Koncertowy przegląd pieśni: https://youtu.be/Ohv7w_AkDf8 

Karolina Cicha – śpiew, akordeon, klawisze, looper, sampler perkusyjny 
Elżbieta Rojek – śpiew, harmonium 
Spółka w składzie: 
Karolina Matuszkiewicz – śpiew, kamancze, fidel płocka, suka biłgorajska, kobyz 
Mateusz Szemraj – oud, rubab 
Patrycja Betley – instrumenty perkusyjne 



KAROLINA CICHA – kompozytorka, wokalistka, aktorka i multiinstrumentalistka. Rozpoznawalna dzięki oryginalnej technice 
gry na kilku instrumentach jednocześnie. Laureatka GRAND PRIX i Nagrody Publiczności na Festiwalu Folkowym Polskiego 
Radia „Nowa Tradycja”. W 2015 roku znalazła się w oficjalnej selekcji na WOMEX – największym festiwalu World Music na 
świecie. Ze swą muzyką odwiedziła kilkadziesiąt festiwali w Europie, Azji i Ameryce. 

ELŻBIETA ROJEK – aktorka, wokalistka i choreografka. Zaangażowana w różnorodne projekty teatralno-muzyczne. Przez 
wiele lat czołowa aktorka „Gardzienic”. Współzałożycielka Stowarzyszenia Teatralnego „Chorea”. W teatrze odwołująca się do 
muzyczności; w muzyce poszukująca związku z ruchem i słowem. Jej przygoda z muzyką zaczęła się w autobusach wiozących 
ludowe grupy śpiewacze z okolic Chełma do Kazimierza Dolnego na Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Karierę wokalną 
zaczęła w zespole „Orkiestra Św. Mikołaja”, eksplorując łemkowską i huculską tradycję muzyczną. W muzycznych 
poszukiwaniach najbliżej jej do muzyki etnicznej. Pozostała wierna zainteresowaniom muzyką tradycyjną, ale nie boi się 
eksperymentów. 

 

 

 

 

www.karolinacicha.eu 

kontakt: Karolina Cicha: +48 505539120 

http://www.karolinacicha.eu/


Adam Strug, Maria Erdman i Monodia Polska 
KIEDY Z EGIPTU IZRAEL WYCHODZIŁ 

Program koncertu przygotowany specjalnie na Festiwal Ekumeniczny – Współistnienie 

Dzień II 23.06.2022 godz. 19:00 – czwartek 

   Fot. H. Łuczkówna 

Na koncert Adam Struga i zespołu śpiewaczego Monodia Polska złożą się utwory od 
średniowiecza po wiek XIX. Obok partytur dworskich i klasztornych usłyszymy pieśni będące 
wyrazem pobożności ludowej. Wbrew nazwie zespołu śpiewacy wykonają także renesansowe 
utwory polifoniczne. W warstwie literackiej będą to dzieła najwybitniejszych poetów polskich 
– od Kochanowskiego po Karpińskiego. Wiersze dobierano tak, by zobrazować jedność Starego 
i Nowego Przymierza. Motywem rozpoczynającym i zamykającym koncert będą pieśni o 
Opatrzności Bożej. 

Adam Strug - śpiew 

Maria Erdman - organy 

Monodia Polska w składzie: 

Sonia Wronkowska, Mateusz Kowalski, Jakub Kukla, Henryk Mazur, Maksymilian Mucha, 
Tomasz Pakowski, Szczepan Pospieszalski, Tomasz Stawiecki, Hipolit Woźniak i Jacek 
Zembrowski  

MONODIA POLSKA  to zespół śpiewaczy, praktykujący dawne polskie pieśni religijne i 
świeckie w wariantach melodycznych zebranych przez Adama Struga w Łomżyńskiem i na 
Kurpiach Zielonych. Zespół posługuje się skalami muzycznymi wcześniejszymi niż 
powszechnie dziś używana skala dur-moll, zachowując dawny strój, emisję i maniery 
wykonawcze. Tradycja kontynuowana przez 'monodię' to: jednogłosowe i polifoniczne pieśni 
średniowieczne, renesansowe, barokowe piety, śpiewane moralitety XVIII wieku, romantyczne 
pieśni dewocyjne, oraz utwory nieskodyfikowane będące wyrazem pobożności ludowej. 



Świecką część repertuaru Monodii Polskiej stanowią pieśni Kurpiowszczyzny Zielonej i 
historyczne. 

ADAM STRUG - śpiewak i instrumentalista, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i 
filmowej, kurator i producent muzyczny, reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych, 
dziennikarz radiowy i telewizyjny, popularyzator muzyki tradycyjnej. 

 


	FESTIWAL_EKUMENICZNY_info prasowa_FINA_GOTOWE
	Info o MILO Ensemble
	Cicha&Rojek JEDEN-WIELE 2022
	MONODIA POLSKA_Adam_Strug_info_festiwal 

