
 

 

 



 

AGNIESZKA JUSTYNA SZUMIŁO - SOPRAN 

 

Studia wokalne ukończyła w roku 1999 w Akademii Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu, w klasie śpiewu znakomitego tenora polskiego 
prof. Kazimierza Myrlaka.  Artystka dysponuje szerokim programem 
repertuarowym - od dzieł wokalnych Baroku po dzieła kompozytorów 
współczesnych. 
Pracą swoją obejmuje różnorodne formy od pieśni, poprzez kantatę, 

oratorium i operę, łącząc wszystkie nurty nadrzędnym celem-czystością 

stylu i piętnem własnej inwencji odtwórczej. Priorytetowe miejsce zajmuje 

tu twórczość Jana Sebastiana Bacha, twórczość wielkich liryków 

niemieckich i rosyjskich, twórczość wokalna W.A. Mozarta oraz wielkie 

dzieła opery włoskiej i francuskiej a także bogaty dorobek kompozytorów 

polskich  - różnych epok. 

Artystka koncertuje w kraju i za granicą między innymi w Hiszpanii, Francji, 

Austrii, w Niemczech, Belgii i we Włoszech, dając recitale i wykonując partie 

solowe w koncertach oratoryjnych oraz uczestniczy w projektach 

muzycznych. Ponadto posiada w dorobku solową płytę CD Arie i pieśni 

mistrzów włoskiego bel canta wydaną pod honorowym patronatem 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu 

Międzynarodowej Fundacji „Wratisłavia Cantans” w maju 2001r. Wśród 

dokonanych nagrań warto także wymienić płytę CD z Requiem d-moll W.A. 

Mozarta pod dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł – nagraną na ostatnim 

roku studiów. 

Artystka uczestniczyła także z powodzeniem w największych 

międzynarodowych konkursach wokalnych i festiwalach oraz koncertach 

filharmonicznych. Między innymi w Konkursie im.Królowej Elżbiety w 

Brukseli ,w Konkursie im. Królowej Sonji w Oslo, Internationale Chopin-

Gesellschaft w Wiedniu ( Konzertzyklus 2002/2003 i 2003/2004 oraz 

2004/2005 ), a także  współpracuje z wieloma Instytucjami Muzycznymi . 

W maju 2002 roku śpiewaczka reprezentowała region w czasie trwania Dni 

Dolnego Śląska w Alzacji. 

 

 



 

Obecnie jest także pedagogiem śpiewu solowego w Zespole Szkół 

Muzycznych, gdzie pełniła również funkcję wicedyrektora do roku 2015, 

oraz  współpracuje z PWSZ w Legnicy jako nauczyciel akademicki. W latach 

2003-2010 była nauczycielem akademickim WSM w Legnicy. Jest również 

chórmistrzem  Chóru Legnickiego  Madrygał.  Od roku 2013 współpracuje z 

Zespołem Pieśni i Tańca LCK „Legnica”, jako instruktor emisji głosu. Od roku 

2010 jest właścicielem i twórcą Pracowni Wokalnej w której kształci  

wokalistów i piosenkarzy a także obejmuje opieką wokalną głosy aktorów, 

nauczycieli i tych wszystkich, którzy tego potrzebują – od lat 4 do 104. 

Organizowane prze Pracownię zajęcia codzienne oraz Kursy i Warsztaty 

cieszą się dużym zainteresowaniem. Pracownia posiada własną bibliotekę i 

fonotekę. 

Artystka w latach 2003-2007 była Członkiem Zarządu Stowarzyszenia 

Polskich Artystów Muzyków Oddziału Wrocławskiego. W latach 2012-2016 

pełni funkcję Wiceprezesa SPAM Oddz. Wrocławskiego. Od roku 2003 jest 

członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu.  

W roku 2012 otrzymała prestiżową nagrodę Stowarzyszenia – uczestnictwo 

w szkoleniach EVTA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Pedagogów 

Śpiewu - którą odebrała w lutym2012r., w Wiedniu. 

Jako doświadczony i charyzmatyczny pedagog, pełen pasji i radości pracy - 

Agnieszka Justyna Szumiło jest często zapraszana do prac Jury wielu 

konkursów i festiwali. Juror Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica 

Cantat. Solistka Orkiestry ZG Lubin KGHM. 

Od 2012 r. prowadzi  Oddział Swojej Pracowni w Chojnowie – sale MOKSiR. 

Od 2015 r. Pracownia ma swoją piękną siedzibę w Legnicy, ul. Rynek 9. Od 

X 2015 dwa  Oddziały we Wrocławiu – Złotniki i Capitol, od III 2016 – Oddział 

w Krakowie – zajęcia w salach UJ – Wydział Muzykologii. 

Jest inicjatorką wielu zdarzeń artystycznych. Współpracuje ze znakomitymi 

specjalistami z różnych dziedzin pokrewnych. Posiada znakomite 

osiągnięcia w pedagogice wokalnej, rehabilitowaniu głosów oraz w 

wychowaniu dzieci i młodzieży. 

 

 



 

DYREKTOR  ARTYSTYCZNY 

I ORGANIZACYJNY  KURSU 

mgr Agnieszka Justyna  Szumiło 

 

TERMIN KURSU: 10-14.07.2017 r. 

CELE KURSU : 

1. Kształtowanie prawidłowej techniki wokalnej i estetyki bel canto – u 

śpiewaków  

2. Kształtowanie prawidłowej techniki wokalnej – u piosenkarzy 

3. Doskonalenie warsztatu wykonawczego śpiewaka solisty i 

kameralisty, piosenkarza 

4. Praca nad repertuarem – stylistyka poszczególnych epok muzycznych 

oraz stylów muzycznych w muzyce rozrywkowej 

5. Szeroko pojęte spotkanie z muzyką oraz szerzenie idei wokalisty – 

muzyka, bardzo dobrze wykształconego i świadomego  

6. Wymiana doświadczeń wśród młodych wokalistów 

7. Wykłady na temat higieny głosu i higieny zdrowia fizycznego oraz 

psychicznego – elementów bazowych dla śpiewaka 

8. Kształtowanie postaw wzajemnego szacunku  

 

ZASADY KURSU : 

Uczestnictwo w kursie może być czynne lub bierne. Uczestnik czynny 

wybiera ilość godzin zajęć indywidualnych według potrzeb i po konsultacji 

z pedagogiem prowadzącym – od 3 godz. dydaktycznych minimum  - do 10 

godz. dydaktycznych maksimum. 

 

 

 



 

Uczestnicy rozpoczynający naukę nie muszą przygotowywać utworów do 

prezentacji. Uczestnicy kształcący się, powinni przygotować kilka utworów 

i posiadać nuty łącznie z akompaniamentem. Uczestnicy – piosenkarze, 

powinni posiadać własne podkłady muzyczne do opracowywanych 

piosenek. Uczestnicy przygotowujący partie operowe, oratoryjne lub 

musicalowe, zobowiązani są do posiadania nut wyciągu fortepianowego 

danego dzieła muzycznego. Dla chętnych uczestników możliwe są zajęcia z 

kameralistyki wokalnej – warunkiem jest odpowiednia obsada głosowa / 

musi być to zaznaczone w Karcie Zgłoszeniowej /. 

Uczestnik bierny przebywa na  wybranej ilości zajęć - w charakterze 

obserwatora. 

ILOŚĆ MIEJSC NA KURSIE JEST OGRANICZONA. O PRZYJECIU DECYDUJE 

KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. Organizator wymaga kontaktu telefonicznego 

przed wysłaniem zgłoszenia oraz wniesieniem opłaty. 

Organizator pozostawia możliwość zmiany organizacji zajęć i dostosowanie 

ich wymiaru do potrzeb oraz liczby uczestników - w porozumieniu z nimi. 

W przypadku większej ilości zgłoszeń brana jest pod uwagę zajęcia 

podwójne danego dnia.  

Zajęcia będą odbywały się  w siedzibie Pracowni Wokalnej przy ul. Rynek 

9 w Legnicy. (Budynek Cechu Rzemiosł Różnych) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 „Najbardziej zachwycającą niespodzianką w życiu jest nagłe zdanie sobie sprawy z własnej 

wartości” – Maxwell Maltz 

 

 



 

 

 Twój głos jest w Twoich rękach!                        Niech urosną Ci skrzydła – zasługujesz na to!  
 

 
 
 



 

 
UWAGA: W 3. dniu Kursu możliwe Warsztaty dla uczestników (4 godz.. zajęć) 

 
 



 

 KOSZTY KURSU :  
 
1 godzina dydaktyczna /45 minut / dla uczestnika czynnego - 100 zł.  
/Odpowiednio – 3 godz. = 300zł. 10 godz. = 1000 zł./  
1 godzina dydaktyczna kameralistyki, zespołów - 80 zł./ os.  
1 godzina dydaktyczna dla uczestnika biernego – 50 zł./os. 
  
Wypełnioną Kartę Zgłoszeniową wraz z zaznaczoną ilością planowanych 
godzin dydaktycznych należy przesłać na adres: 
 Agnieszka Justyna Szumiło ul. Powstańców Warszawy 1, 59-220 Legnica 
- z dopiskiem „Kurs Wokalny” – po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym – w celu potwierdzenia czy są jeszcze wolne miejsca na 
Kursie!  
do dnia 1 lipca 2017 r. Z przewidywanych godzin dydaktycznych, 
przeznaczonych dla różnych Kandydatów, sporządzona zostanie 
propozycja planu zajęć, która następnie do dnia 8 lipca 2017 r., przesłana 
będzie drogą elektroniczną na wskazane adresy mailowe Kandydatów.  
 
Opłatę za Kurs należy wpłacić dopiero po potwierdzeniu udziału w Kursie - 
na konto Organizatora. Można też wpłacić całość organizatorowi w 
gotówce - w pierwszym dniu Kursu, otrzymując rachunek.  
 
Zakwaterowanie, wyżywienie oraz dojazd uczestnicy pokrywają we 
własnym zakresie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

KONTAKT, BIURO KURSU : 

Pracownia Wokalna Agnieszki Justyny Szumiło 

Tel. +48 606 484 424 

Adres e-mail :  agnieszka.szumilo@wp.pl 

 

OPŁATY – po uzyskaniu akceptacji w rozmowie telefonicznej oraz 

potwierdzeniu miejsca dla uczestnika - będzie można 

dokonać wpłaty na podany nr konta bankowego  

Tytuł wpłaty : Imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem „VIII Letni Kurs 

Wokalny” 2017  

Agnieszka Justyna Szumiło 

Ul. Powstańców Warszawy 1,  59-220 Legnica konto bankowe :   

PKO BP 25 1020 5242 0000 2302 0053 9866 

 

mailto:agnieszka.szumilo@wp.pl

