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Henryk Mikołaj Górecki’s Symphony No. 3, performed by the Sinfonietta
Cracovia orchestra under the direction of John Neal Axelrod; concerts by
incomparable virtuoso Nigel Kennedy, applauded by Kraków audiences for
years; finally, the première of Karol Szymanowski’s operetta, which has
waited nearly 100 years to be fully prepared for staging – there are many
reasons that it is worthwhile to take part in Kraków’s third Polish Music
Festival.
Looking through the program of this year’s edition, especially the list
of distinguished Polish and foreign performers, there can be no doubt about
the artistic rank and the format of this event – certainly one of the most
important to have been born in our city in recent years. 
In creating the Festival of Polish Music, we have organized a superb space
for international musical exchange – an undertaking which makes Kraków
an important center for the promotion of Polish composers’ works, the
promulgation of Polish music in the world at large.

Prof. Jacek Majchrowski
The Mayor of the City of Kraków



III Symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu orkiestry Sinfonietta
Cracovia pod dyrekcją Johna Neala Axelroda, koncerty niezrównanego,
od lat oklaskiwanego przez krakowską publiczność wirtuoza Nigela
Kennedy’ego, wreszcie premiera operetki Karola Szymanowskiego, która
niemal 100 lat czekała na pełne opracowanie sceniczne – wiele jest
powodów, dla których warto uczestniczyć w trzecim krakowskim Festiwalu
Muzyki Polskiej.
Przeglądając program tegorocznej edycji Festiwalu, a zwłaszcza listę wybit-
nych polskich i zagranicznych wykonawców, nie można mieć wątpliwości
co do rangi artystycznej i formatu tego wydarzenia; z pewnością jednego
z najważniejszych, jakie w ostatnich latach zrodziły się w naszym mieście.
Tworząc Festiwal Muzyki Polskiej zorganizowaliśmy znakomitą przestrzeń
międzynarodowej wymiany muzycznej – przedsięwzięcie, które czyni Kraków
ważnym ośrodkiem promocji dorobku polskich kompozytorów, upowszech-
niania polskiej muzyki w świecie.

Prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa



Ladies and Gentlemen, dear Music-lovers!

Who among you knows that the good Karol Szymanowski – the father
of 20th-century Polish music – wrote a fun and frivolous operetta in his
youth? Everyone who has heard the Impressionist Myths, the moving
Stabat Mater or the folkloric Kurpie Songs will certainly be astonished
by Karol’s foxtrots and songs, of which there is no lack in Lottery for
Husbands. The presentation of this delicious vaudeville will dumbfound
more than one music lover. What is more, it is hard to believe that this
work – as the only one from Szymanowski’s entire legacy – has waited
nearly one hundred years for its première! In the Year of Szymanowski,
passed by the Sejm of the Republic of Poland, such a strong accent
cannot be absent.

Also important events will certainly be new interpretations by foreign
performers – and chief among them Nigel Kennedy, who will perform
concerti by Karłowicz and Młynarski – as well as conductors, soloists
and ensembles presenting works written from the times of Franciszek
Lessel to those of Mikołaj Górecki. Promising to be interesting are
Kraków’s first presentation of the oratorio Vows of Jan Kazimierz by
Mieczysław Sołtys; the concert ‘About Shakespeare’, inspired by the
oeuvre of the author of the Sonnets; a concert by a Polish-British youth
orchestra; and for lovers of electroacoustic music, a concert of the
Experimental Studio of Polish Radio.

It will be worth hearing, worth being there!

Dr. Anna Oberc
President, Polish Music Association



Szanowni Państwo, Drodzy Melomani!

Kto z Państwa wie, że zacny Karol Szymanowski – ojciec polskiej muzyki
XX wieku – napisał w młodości wesołą i frywolną operetkę? Każdego
słuchacza impresjonistycznych Mitów, wzruszającego Stabat Mater czy
folklorystycznych Pieśni kurpiowskich z pewnością zaskoczą te Karolowe
fokstroty i piosenki, których nie brakuje w Loterii na mężów. Prezentacja
tego pysznego wodewilu wprawi w osłupienie niejednego melomana.
Co więcej, aż trudno uwierzyć, że utwór ten – jako jedyny z całej spuścizny
Szymanowskiego – czekał na prawykonanie prawie sto lat! W Roku
Szymanowskiego, uchwalonym przez Sejm RP, nie może braknąć takiego
mocnego akcentu.
Ważnymi wydarzeniami będą z pewnością także nowe interpretacje
zagranicznych wykonawców, na czele z Nigelem Kennedym wykonującym
koncerty Karłowicza i Młynarskiego, a także występy dyrygentów, solistów
i zespołów prezentujących utwory napisane od czasów Franciszka Lessla
do Mikołaja Góreckiego. Ciekawie zapowiada się pierwsze w Krakowie
wykonanie oratorium Śluby Jana Kazimierza Mieczysława Sołtysa, koncert
„Wokół Szekspira” zainspirowany twórczością autora Sonetów, koncert
młodzieżowej orkiestry polsko-brytyjskiej, a dla miłośników muzyki
elektroakustycznej – koncert Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia.

Warto słuchać, warto być!

dr Anna Oberc
Prezes Stowarzyszenia Muzyki Polskiej



Ladies and Gentlemen:

In the Year of Karol Szymanowski, it is worth reminding ourselves that
80 years ago, on 22 May 1927, the first on-air composer’s concert of the
author of Myths was transmitted by the newly-founded Kraków
Broadcasting Station. At that time, the performers included (among others)
violinist Irena Dubiska, as well as the composer himself at the piano. 
Karol Szymanowski was invited to the radio studio by distinguished
musicologist and publicist Zdzisław Jachimecki, who in March of that year
had taken over the directorship of the music department at the Kraków
Broadcasting Station. This was one of the first examples of close collaboration
between our radio and leading representatives of Polish humanities.
The composer was also a faithful radio listener. When the première
performance of Stabat Mater was transmitted from the Warsaw
Philharmonic on 11 January 1929, he was staying at a sanatorium in Edlach,
Austria; there, he heard his work over the radio waves. 
The oeuvre of our composers has occupied and continues to occupy
a prominent place in the repertoire of the Radio ensembles, which perform
it and record it in studios as well as concert halls. We are proud of the fact
that Polskie Radio SA ensembles regularly perform at prestigious festivals
at home and abroad. 
This year, the following will be performing in Kraków: the Polish Radio Orchestra,
which will be led by its new chief, Łukasz Borowicz; the Choir  of Polish Radio
in Kraków, under the direction of Włodzimierz Siedlik; as well as the Amadeus
Polish Radio Orchestra from Poznań, which observes its 30th birthday this
year. We are also looking forward to the concert of works produced at the
Experimental Studio of Polish Radio, observing its 50th birthday this year.
We wish to be constantly present wherever works of Polish composers are
to be heard. This is our privilege, but – above all – obligation. 
As in previous years, the music performed during the Festival, by virtue
of Polish Radio’s collaboration with other public radio stations among the
membership of the European Broadcasting Union, will reach an enormous
audience in many countries.
I wish you an extraordinary experience of hearing the works on these programs,
both those already known and those now being returned to concert life.

Krzysztof Czabański
Chairman of the Board, Polskie Radio SA



Szanowni Państwo,

W Roku Karola Szymanowskiego warto przypomnieć, że 80 lat temu,
22 maja 1927 roku odbył się w nowo powstałej Rozgłośni Krakowskiej
pierwszy transmitowany koncert kompozytorski autora Mitów. Wystąpili
wówczas m.in. skrzypaczka Irena Dubiska oraz zasiadający za klawiaturą
fortepianu kompozytor. 
Do radiowego studia zaprosił Karola Szymanowskiego wybitny muzykolog
i publicysta Zdzisław Jachimecki, który w marcu tego samego roku objął
kierownictwo działu muzycznego Rozgłośni Krakowskiej. Był to jeden
z pierwszych przykładów ścisłej współpracy naszej radiofonii z czołowymi
reprezentantami polskiej humanistyki.
Kompozytor był również wiernym słuchaczem radia; gdy 11 stycznia 1929
roku transmitowano z Filharmonii Warszawskiej premierowe wykonanie
Stabat Mater przebywał w sanatorium w Edlach w Austrii, i tam za pośred-
nictwem fal radiowych wysłuchał swojego dzieła. 
Twórczość naszych kompozytorów zajmowała i zajmuje nadal poczesne
miejsce w repertuarze radiowych zespołów, wykonujących ją i nagrywających
w studiach oraz w salach koncertowych. Szczycimy się faktem, iż zespoły
Polskiego Radia SA regularnie występują na prestiżowych festiwalach
w kraju i za granicą. 
W tym roku w Krakowie wystąpią: Polska Orkiestra Radiowa, którą poprowadzi
jej nowy szef Łukasz Borowicz, Chór Polskiego Radia w Krakowie pod
dyrekcją Włodzimierza Siedlika oraz Orkiestra Polskiego Radia Amadeus
z Poznania, która obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia. Cieszy nas też
koncert utworów zrealizowanych w świętującym w tym roku jubileusz
50-lecia Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia. Pragniemy być stale
obecni wszędzie tam, gdzie rozbrzmiewają dzieła polskich kompozytorów.
To nasz przywilej, ale przede wszystkim obowiązek. 
Tak, jak w poprzednich latach, muzyka wykonana podczas Festiwalu, dzięki
współpracy Polskiego Radia z innymi radiofoniami publicznymi zrzeszonymi
w Europejskiej Unii Nadawców, dotrze do ogromnego audytorium w wielu
krajach.
Życzę Państwu niezwykłych przeżyć podczas słuchania dzieł znanych i tych
przywracanych życiu koncertowemu.

Krzysztof Czabański
Prezes Polskiego Radia SA
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Kalendarium festiwalowe

Festival calendar

4.11.2007, niedziela / Sunday

GODZ. 9.00 / 9:00 a.m.
KATEDRA NA WAWELU / WAWEL CATHEDRAL
UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI LUDZI MUZYKI / 
SOLEMN MASS DEDICATED TO PEOPLE DEVOTED TO MUSIC

GODZ. 19.00 / 7:00 p.m.
FILHARMONIA KRAKOWSKA / KRAKÓW PHILHARMONIC HALL
ul. Zwierzyniecka 1 

Młynarski, Karłowicz
Nigel Kennedy (Wielka Brytania / Great Britain) – skrzypce / violin
Polska Orkiestra Kameralna / Polish Chamber Orchestra
Jacek Kaspszyk – dyrygent / conductor

Bilety / Tickets: 100 zł, 70 zł, 20 zł

5.11.2007, poniedziałek / Monday

GODZ. 12.00 / 12:00 p.m.
MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA, SALA FONTANY /
FONTANA ROOM, THE HISTORICAL MUSEUM OF THE CITY OF KRAKÓW
Rynek Główny 35 / 35 Main Market Square

Akademia Festiwalowa / Festival Academy
Spotkanie z Jackiem Kaspszykiem / Meeting with Jacek Kaspszyk
Wstęp wolny / Admission free

GODZ. 17.00 / 5.00 p.m.
FILHARMONIA KRAKOWSKA / KRAKÓW PHILHARMONIC HALL
ul. Zwierzyniecka 1 

Młynarski, Karłowicz
Nigel Kennedy (Wielka Brytania / Great Britain) – skrzypce / violin
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Polska Orkiestra Kameralna / Polish Chamber Orchestra
Jacek Kaspszyk – dyrygent / conductor

Bilety / Tickets: 100 zł, 70 zł, 20 zł

GODZ. 19.30 / 7:30 p.m.
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO / J. SŁOWACKI THEATER 
pl. Św. Ducha 1 

Szymanowski – Loteria na mężów czyli Narzeczony nr 69 / Lottery
for Husbands or Fiancé No. 69
Opera Krakowska / Cracow Opera
Piotr Sułkowski – kierownictwo muzyczne / music director 
Józef Opalski – reżyseria / director
Agata Duda-Gracz – scenografia i kostiumy / set and costume
designer 
Jacek Badurek – choreografia / choreography
Piotr Pawlik – reżyseria światła / lighting designer

Impreza towarzysząca organizowana przez Operę w Krakowie / 
Accompanying event organized by the Cracow Opera

Bilety: sprzedaż w Operze / Tickets: On sale at the Opera.

6.11.2007, wtorek / Tuesday

GODZ. 12.00 / 12:00 p.m.
MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA, SALA FONTANY /
FONTANA ROOM, THE HISTORICAL MUSEUM OF THE CITY 
OF KRAKÓW
Rynek Główny 35 / 35 Main Market Square

Akademia Festiwalowa / Festival Academy
Spotkanie z Teresą Chylińską i Józefem Opalskim / Meeting with
Teresa Chylińska and Józef Opalski 

Wstęp wolny / Admission free

GODZ. 19.30 / 7:30 p.m.
MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA /
MANGGHA – THE MUSEUM OF JAPANESE ART AND TECHNOLOGY 
ul. Konopnickiej 26 
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Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego. Laureaci
2003-2007 / Tadeusz Ochlewski Composers’ Competition.
Prizewinners 2003-2007

Kosek, Błońska, Kaszuba, Godyla, Płonka, Przybylski, 
Ptach, Polaczyk, Pasieczny 
Paweł Cieślak – puzon / trombone
Lubomir Jarosz – trąbka / trumpet
Krzysztof Meisinger – gitara / guitar
Sebastian Oroń – saksofon / saxophone
Roman Widaszek – klarnet / clarinet

Bilety / Tickets: 20 zł

7.11.2007, środa / Wednesday

GODZ. 12.00 / 12:00 p.m.
DOM POLONII / POLONIA HOUSE
Rynek Główny 14 / 14 Main Market Square

Akademia Festiwalowa / Festival Academy
Spotkanie z Martą Ptaszyńską / Meeting with Marta Ptaszyńska

Wstęp wolny / Admission free

GODZ. 17.00 / 5:00 p.m.
COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / 
COLLEGIUM NOVUM OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY
ul. Gołębia 24 

Noskowski, M. Górecki, Szymanowski, Ptaszyńska 
Kwartet Śląski / Silesian Quartet 

Bilety / Tickets: 20 zł

GODZ. 20.00 / 8:00 p.m.
KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA / CORPUS CHRISTI CHURCH
ul. Bożego Ciała 26 

Lessel, Meyer, Moniuszko
Rena Fujii (Japonia / Japan) – sopran / soprano
Kristina Kapustynska (Ukraina / Ukraine) – mezzosopran /
mezzo-soprano
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Peter Berger (Słowacja / Slovakia) – tenor / tenor
Azamat Zheltyrguzov (Kazachstan / Kazakhstan) – baryton / baritone
Dariusz Bąkowski-Kois – organy / organ
Chór Polskiego Radia w Krakowie / Polish Radio Choir in Kraków
Włodzimierz Siedlik – chórmistrz / choirmaster
Polska Orkiestra Radiowa / Polish Radio Symphony Orchestra
Łukasz Borowicz – dyrygent / conductor

Bilety / Tickets: 25 zł, 10 zł

8.11.2007, czwartek / Thursday

GODZ. 12.00 / 12:00 p.m.
DOM POLONII / POLONIA HOUSE 
Rynek Główny 14 / 14 Main Market Square

Akademia Festiwalowa / Festival Academy
Spotkanie z Pawłem Mykietynem / Meeting with Paweł Mykietyn

Wstęp wolny / Admission free

GODZ. 19.30 / 7:30 p.m.
TEATR GROTESKA / GROTESKA THEATER
ul. Skarbowa 2

Panufnik, Mykietyn, Czajkowski, Baird
Urszula Kryger – mezzosopran / mezzo-soprano
Arno Raunig (Austria) – sopran męski / male soprano 
Matjaž Robavs (Słowenia / Slovenia) – baryton / baritone
Maciej Grzybowski – fortepian / piano
Elżbieta Malinowska – klawesyn / harpsichord
Chór Chłopięcy Filharmonii im. Karola Szymanowskiego 
w Krakowie / Boys’ Choir of the Karol Szymanowski Philharmonic 
in Kraków
Lidia Matynian – chórmistrz / choirmaster
Kwartet smyczkowy studentów Akademii Muzycznej w Krakowie /
String Quartet of Students at the Academy of Music in Kraków
Brytyjska orkiestra smyczkowa / British String Orchestra
William Carlslake (Wielka Brytania / Great Britain) – dyrygent /
conductor

Bilety / Tickets: 25 zł
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9.11.2007, piątek / Friday

GODZ. 12.00 / 12:00 p.m.
DOM POLONII / POLONIA HOUSE 
Rynek Główny 14 / 14 Main Market Square

Akademia Festiwalowa / Festival Academy
Spotkanie z Krystyną Moszumańską-Nazar / Meeting with
Krystyna Moszumańska-Nazar

Wstęp wolny / Admission free

GODZ. 17.00 / 5:00 p.m.
AULA „FLORIANKA” AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE / 
FLORIANKA HALL OF THE ACADEMY OF MUSIC IN KRAKÓW
ul. Basztowa 8 

Bacewicz, Bujarski, Stachowski, Britten, Tippett 
Polsko-brytyjska orkiestra smyczkowa „K12” / ‘K12’ Polish-British
String Orchestra
Peter Stark (Wielka Brytania / Great Britain) – dyrygent / conductor
Maciej Tworek – dyrygent / conductor

Wstęp wolny / Admission free

GODZ. 20.00 / 8:00 p.m.
KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA / CHURCH OF SS. PETER AND PAUL
ul. Grodzka 54 

Moszumańska-Nazar, Kilar, Szymanowski
Helen Kearns (Irlandia / Ireland) – sopran / soprano
Anna Manske (Austria) – mezzosopran / mezzo-soprano 
Klemens Sander (Austria) – baryton / baritone
Chór Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie /
The Kraków Philharmonic Choir
Teresa Majka-Pacanek – chórmistrz / choirmaster
Orkiestra Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie /
K. Szymanowski Philharmonic Orchestra in Kraków
Igor Dohovič (Słowacja / Slovakia) – dyrygent / conductor

Bilety / Tickets: 25 zł, 10 zł
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10.11.2007, sobota / Saturday

GODZ. 12.00 / 12:00 p.m.
MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA, SALA FONTANY /
FONTANA ROOM, THE HISTORICAL MUSEUM OF THE CITY OF KRAKÓW
Rynek Główny 35 / 35 Main Market Square

Akademia Festiwalowa / Festival Academy
Spotkanie z Heleną Łazarską / Meeting with Helena Łazarska 

Wstęp wolny / Admission free

GODZ. 17.00 / 5:00 p.m.
WILLA DECJUSZA / VILLA DECIUS
ul. 28 lipca 1943 roku 17 A 

Koncert uczestników Wokalnych Kursów Mistrzowskich Heleny
Łazarskiej / Concert by participants in Helena Łazarska’s Vocal
Master Classes

Wstęp wolny / Admission free

GODZ. 19.30 / 7:30 p.m.
FILHARMONIA KRAKOWSKA / KRAKÓW PHILHARMONIC HALL
ul. Zwierzyniecka 1 

H.M. Górecki 
Zofia Kilanowicz – sopran / soprano
Sinfonietta Cracovia
John Neal Axelrod (USA) – dyrygent / conductor

Bilety / Tickets: 30 zł, 20 zł, 10 zł

GODZ. 21.00 / 9:00 p.m.
STUDIO S-5 POLSKIEGO RADIA W KRAKOWIE / STUDIO S-5 OF
POLISH RADIO IN KRAKÓW
al. Słowackiego 22 

Studio Eksperymentalne Polskiego Radia w Warszawie. Złoty
Jubileusz (1957-2007) / Experimental Studio of Polish Radio in
Warsaw. Golden Jubilee (1957-2007)
Kotoński, Penderecki, Schäffer, Sikorski, Dobrowolski,
Szymański, Zawadzka-Gołosz, Mykietyn 
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Mariusz Pędziałek – obój / oboe
Maciej Grzybowski – fortepian / piano
Marek Zwyrzykowski – scenariusz i realizacja koncertu / script
and realization of concert
Ewa Guziołek-Tubelewicz – reżyseria dźwięku / sound engineering

Bilety / Tickets: 20 zł

11.11.2007, niedziela / Sunday

GODZ. 17.00 / 5:00 p.m.
MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA / MANGGHA –
THE MUSEUM OF JAPANESE ART AND TECHNOLOGY 
ul. Konopnickiej 26 

Tansman, Palester, Brzowski, Szeligowski, Radzyński 
Andrzej Tatarski – fortepian / piano
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeusz” / Amadeus
Chamber Orchestra of the Polish Radio
Agnieszka Duczmal – dyrygent / conductor

Bilety / Tickets: 30 zł

GODZ. 20.00 / 8:00 p.m.
KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA / CHURCH OF SS. PETER AND PAUL
ul. Grodzka 54 

Sołtys
Marianna Laba (Ukraina / Ukraine) – sopran / soprano
Natalija Dacko (Ukraina / Ukraine) – sopran / soprano
Kornelij Siateckyj (Ukraina / Ukraine) – tenor 
Marcin Wolak – baryton / baritone
Zbigniew Grygielski – baryton / baritone
Maciej Michalik – baryton / baritone
Jacek Ozimkowski – narrator 
Zbigniew Chrzanowski – recytator / reciter
Olena Maceluch (Ukraina / Ukraine) – organy / organ
Chór Ukraińskiej Państwowej Kapeli Chóralnej „Trembita” (Ukraina)
/ Choir of Trembita Ukrainian State Choral Ensemble (Ukraine)
Madrygaliści Capelli Cracoviensis / Capella Cracoviensis
Madrigalists’ Ensemble
Wirtuozi Lwowa (Ukraina) / Lviv Virtuosi Chamber Orchestra (Ukraine)
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Sprzedaż biletów

Ticket sales

W kasie Filharmonii od 22 października do 3 listopada z wyłączeniem
niedziel i dnia 1 listopada, od poniedziałku do piątku w godzinach
11.00 – 14.00 i 16.00 – 19.00, w sobotę 11.00 – 14.00; od 4 do 11 listopada
w godz. 12.00 – 16.00 / Kraków Philharmonic Box Office, from 22nd
October till 3rd November except Sundays and November 1st Mon-Fri
11.00 a.m. – 2.00 p.m. and 4.00 – 7.00 p.m., Sat 11.00 a.m. – 2.00 p.m.;
from 4th to 11th November 12.00 – 4.00 p.m.

W Punktach Informacji Miejskiej Krakowa od 22 października do 11 listo-
pada z wyłączeniem dnia 1 listopada: ul. św. Jana 2, w godzinach 10.00 –
18.00 z wyłączeniem niedziel; Ratusz w Rynku Głównym w godzinach
10.00 – 18.00, od 2 listopada w godzinach 9.00 – 17.00; Pawilon
„Wyspiański 2000”, pl. Wszystkich Świętych 2 w godzinach 10.00 – 20.00.

Points of Tourist Information in Kraków from 22nd October except 1st
November.: ul. św. Jana 2, Mon-Sat 10.00 a.m. – 6.00 p.m.,      
Ratusz on Main Market Square, Mon-Sun 10.00 a.m. – 6.00 p.m. from
2nd November 9.00 a.m. – 5.00 p.m. and Wyspiański 2000 Pavillion, 
pl. Wszystkich Świętych 2, Mon-Sun 10.00 a.m. – 8.00 p.m.

W miejscach koncertów na pół godziny przed ich rozpoczęciem / 
Half an hour before concert time at the venue

Ukraińska Państwowa Kapela „Trembita” (Ukraina) / Trembita
Ukrainian State Ensemble (Ukraine)
Wojskowa Orkiestra Dęta Zachodniego Sztabu Dowództwa
Operacyjnego (Ukraina) / Military Wind Ensemble of the Western
Operational Command Staff (Ukraine)
Capella Cracoviensis
Mykola Kulyk (Ukraina / Ukraine) – chórmistrz / choirmaster
Jurij Luciv (Ukraina / Ukraine) – dyrygent / conductor

Bilety / Tickets: 25 zł, 10 zł
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Miejsca koncertów 

i imprez festiwalowych

Venues of the Festival’s

Events and Concerts

Kraków 4-11.11.2007

1. Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie / K. Szymanowski
Philharmonia in Kraków
ul. Zwierzyniecka 1 

2. Katedra na Wawelu / Wawel Cathedral
3. Kościół Bożego Ciała / Corpus Christi Church

ul. Bożego Ciała 26 
4. Kościół św. Piotra i Pawła / Church of SS. Peter and Paul

ul. Grodzka 54 
5. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha / Manggha –      

The Museum of Japanese Art and Technology
ul. Konopnickiej 26 

6. Sala Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa / Fontana 
Room in the Historical Museum of the City of Kraków
Rynek Główny 35 / 35 Main Market Square

7. Dom Polonii / Polonia House
Rynek Główny 14 / 14 Main Market Square

8. Collegium Novum UJ / Collegium Novum of UJ
ul. Gołębia 24

9. Teatr Groteska / Groteska Theater
ul. Skarbowa 2 

10. Studio S-5 Polskiego Radia w Krakowie / Studio S-5 of Polish Radio 
in Kraków
al. Słowackiego 22 

11. Teatr im. J. Słowackiego / J. Słowacki Theater
pl. Św. Ducha 1 

12. Akademia Muzyczna w Krakowie / Academy of Music in Kraków
ul. Św. Tomasza 43 

13. Willa Decjusza / Villa Decius
ul. 28 lipca 1943 roku 17 A 

Używanie aparatów fotograficznych, kamer wideo oraz nagrywanie dźwięku
podczas koncertów surowo zabronione. / The use of flash, videocameras
and audio-recorders in the auditorium is strictly prohibited.
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4.11.2007
niedziela, godz. 9.00 / Sunday, 9:00 a.m.
KATEDRA NA WAWELU / WAWEL CATHEDRAL
UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI LUDZI MUZYKI /
SOLEMN MASS DEDICATED TO PEOPLE DEVOTED 
TO MUSIC

niedziela, godz. 19.00 / Sunday, 7:00 p.m.
SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ /
KRAKÓW PHILHARMONIC HALL
KONCERT INAUGURACYJNY / OPENING CONCERT

Emil Młynarski – II Koncert skrzypcowy D-dur op. 16 / 
Violin Concerto No. 2 in D major, Op. 16 (1916), 28’
- Allegro moderato 
- Quasi notturno. Andante 
- Allegro vivace 

* * *
Mieczysław Karłowicz – Koncert skrzypcowy A-dur op. 8 / 
Violin Concerto in A major, Op. 8 (1902), 30’
- Allegro moderato
- Romanza. Andante
- Vivace assai 

Nigel Kennedy (Wielka Brytania / Great Britain) – skrzypce / violin
Polska Orkiestra Kameralna / Polish Chamber Orchestra 
Jacek Kaspszyk – dyrygent / conductor

Transmisja koncertu w Programie 2 Polskiego Radia / Live broadcasting
on Polish Radio Channel 2
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Emil
Młynarski

Dyrygent, skrzypek i kompozytor. Urodził
się w 1870 w Kibartach k. Suwałk, zmarł 
w 1935 w Warszawie. 
Uczył się w Konserwatorium Cesarskiego
Towarzystwa Muzycznego w Petersburgu
gry na skrzypcach w klasie L. Auera, kom-
pozycji u A. Ladowa i instrumentacji u M.
Rimskiego-Korsakowa. Po otrzymaniu dyplo-
mu z odznaczeniem (1889) został koncert-
mistrzem Orkiestry Cesarskiego Towarzystwa
Muzycznego i członkiem Kwartetu Smyczko-
wego L. Auera. W l. 1893-97 prowadził klasę
skrzypiec w Konserwatorium w Odessie.
W 1897 debiutował jako dyrygent w Operze
Warszawskiej. 
Był inicjatorem powstania Filharmonii War-
szawskiej, poprowadził jej koncert inaugu-
racyjny (1901), objął stanowisko dyrektora
artystycznego i dyrygenta. W 1904 został
dyrygentem Warszawskiego Instytutu
Muzycznego. W tym czasie zaczął współpraco-
wać z orkiestrami zagranicznymi, szczególnie
w Wielkiej Brytanii. W l. 1910-1916 był dyry-
gentem Scottish Choral and Orchestral
Union w Glasgow, a w l. 1917-18 prowadził
orkiestrę Teatru Wielkiego w Moskwie.
W 1918 powrócił do Warszawy, rok później
został dyrektorem Konserwatorium. 
Dwukrotnie pełnił funkcję dyrektora Opery
Warszawskiej (1919-1929 i 1932-1933). Do
jej repertuaru wprowadził wówczas wiele
nieznanych dotychczas oper polskich (m.in.

Conductor, violinist and composer. Born
1870 in Kibarty (near Suwałki), died 1935
in Warsaw. 
Studied at the Imperial Music Society Con-
servatory in St. Petersburg: violin perform-
ance with L. Auer, composition with A. Ladov,
and instrumentation with N. Rimsky-Korsakov.
After receiving a diploma with distinction
(1889), became the concertmaster of the
Imperial Music Society Orchestra and
a member of the Auer String Quartet. In
1893–1897, taught violin performance at the
Conservatory in Odessa. In 1897, made his
debut as a conductor at the Warsaw Opera. 
Was the initiator for the foundation of the
Warsaw Philharmonic, led the orchestra’s
inaugural concert (1901), took post as its
artistic director and conductor. In 1904,
became the conductor of the Warsaw Insti-
tute of Music. During this time, began to
work together with orchestras abroad,
especially in Great Britain. In 1910–1916, was
conductor of the Scottish Choral and Orches-
tral Union in Glasgow; and in 1917– 1918, led
the orchestra of the Bolshoi Theater in Mos-
cow. In 1918, returned to Warsaw; a year later,
became the director of the Conservatory. 
Twice held post as director of the Warsaw
Opera (1919–1929 and 1932–1933). At this
time, introduced to the repertoire many
previously-unknown operas, both Polish
(by, among others, Szymanowski) and for-
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K. Szymanowskiego) i obcych, a jego
dyrektorowanie zostanie uznane za złoty
okres w dziejach instytucji. 
W l. 1929–31 przebywał w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie sprawował funkcję dziekana
Wydziału Orkiestrowego i Operowego Curtis
Institute of Music w Filadelfii. W 1931 wrócił
do kraju, wznowił współpracę z filharmonią
i operą oraz dyrygował Orkiestrą Symfoniczną
Polskiego Radia. W 1934 został wybrany
prezesem Stowarzyszenia Kompozytorów
Polskich. 
Zasłynął jako propagator muzyki polskiej,
m.in. zorganizował Festiwal Muzyki Polskiej
w Paryżu (1901, 1925). Jego spuścizna kompo-
zytorska obejmuje dzieła operowe (Ligia,
Noc letnia), symfoniczne, kameralne, utwory
solowe i pieśni.

II Koncert skrzypcowy D-dur op. 16
Historia muzyki pamięta dzisiaj Emila Mły-
narskiego głównie jako wybitnego dyrygenta.
A przecież ten pierwszy dyrektor Filharmonii
Warszawskiej i wieloletni szef artystyczny
stołecznego Teatru Wielkiego był także
kompozytorem. I nawet jeśli jego poglądy
estetyczne były jak na swój czas dość kon-
serwatywne, stworzył on kilka dzieł wartoś-
ciowych, do których warto powracać częściej
niż tylko przy okolicznościach rocznicowych.
Jednym ze znaczących utworów Młynar-
skiego jest skomponowana w 1910 r.
Symfonia F-dur „Polonia” op. 14. Ale obiek-
tywnie rzecz biorąc jego najwybitniejszym
osiągnięciem, w którym wyczucie formy,
inwencja melodyczna i pozbawiona ekstra-
wagancji instrumentacja dały najwspanial-
sze rezultaty, jest ostatnie dzieło dużych
rozmiarów: II Koncert skrzypcowy z 1916
roku. Kierowane przez kompozytora prawy-
konanie tego utworu w Filharmonii War-
szawskiej (kwiecień 1920) z Pawłem Kochań-
skim w partii solisty spotkało się z mieszanym
odbiorem. Publiczność była zachwycona,
natomiast część krytyków uderzyła w tony
zjadliwe: „Autor wcale się nie kryje, że
bardzo lubi Czajkowskiego, autor uznaje
rzecz jasna i Ryszarda Straussa, jednak

eign; his directorship was to be recognized
as a golden age in the institution’s history. 
In 1929–1931, sojourned in the United
States, where he held the post of Dean of
the Department of Orchestra and Opera at
the Curtis Institute of Music in Philadelphia.
In 1931, returned to Poland, renewed col-
laboration with the Philharmonic and the
Opera, and directed the Polish Radio Sym-
phony Orchestra. In 1934, elected as presi-
dent of the Polish Composers’ Association.
Became famous as a propagator of Polish
music; among other things, he organized
the Festival of Polish Music in Paris (1901,
1925). His compositional legacy includes
operatic (Ligia, Summer Night), symphonic
and chamber works, as well as solo works
and songs.

Violin Concerto No. 2 in D major, Op. 16
Music history remembers Emil Młynarski
chiefly as a distinguished conductor. But
even so, this first conductor of the Warsaw
Philharmonic and longtime artistic director
of the capital’s Teatr Wielki Polish National
Opera was also a composer. And even if his
aesthetic views were quite conservative
for his time, he created several valuable
works to which it is worthwhile to return
more often than just for anniversary occa-
sions. One of Młynarski’s significant works
is the Symphony in F major ‘Polonia’ op. 14,
composed in 1910. But objectively speaking,
his most distinguished achievement, in
which a feeling for form, melodic invention
and instrumentation devoid of extravagance
yielded the most wonderful results, is rep-
resented by his last large work: the Violin
Concerto No. 2 of 1916. The première of this
work, led by the composer at the Warsaw
Philharmonic (April 1920) with Paweł Ko-
chański as soloist, met with a mixed recep-
tion. The audience was enchanted, but some
critics struck out in caustic tones: “The author
does not at all hide the fact that he likes
Tchaikovsky very much; the author obviously
also gives consideration to Richard Strauss,
but takes from him what can be taken,
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bierze z niego to, co wziąć można, wykwint-
nie, z umiarem artystycznym, tak, aby go
zbytnio nie ograbić, a przy tym i siebie,
broń Boże, nie skrzywdzić.” 
W trzyczęściowej kompozycji Młynarskiego
ani Czajkowskiego, ani tym bardziej Straussa
raczej nie uda nam się usłyszeć. Jeśli już,
to raczej Brahmsa (temat główny części
pierwszej może nasuwać pewne kojarzenia
z napisanym w tej samej tonacji D-dur
Koncertem skrzypcowym twórcy Niemieckiego
requiem), a prawie na pewno – Edwarda
Elgara. Ta dość zaskakująca paralela z an-
gielskim autorem uwertury Polonia okaże
się zrozumiała, jeśli sobie uświadomimy,
że Młynarski, jako szef Scottish Choral and
Orchestral Union z Glasgow w sezonach
1910-1916, musiał wykonywać wiele dzieł
tego najwybitniejszego wówczas brytyj-
skiego twórcy. Najbardziej „elgarowski”
będzie przepiękny, rozlewny temat finału,
który szerokim łukiem doprowadzi do
poruszającej kulminacji. Sercem II Koncertu
pozostaje jednak powolna część Quasi
Notturno w tonacji B-dur. Nokturn ów roz-
wija się z prostego motywu sekundowego,
zdwajanego w tercjach przez skameralizo-
wany kwintet smyczków i może nasunąć
skojarzenie z „dewizą pocztyliona” pobrzmie-
wającą na początku Sonaty „Les Adieux”
Beethovena. Najpiękniejszym ustępem
tej natchnionej części będzie kulminacja,
wywiedziona z ustępu, w którym solista
piękną kantylenę podbarwi flażoletami
wtapiającymi się w niemal impresjonisty-
czne tło orkiestry. Cały Nokturn domknie
przypomnienie wyjściowej „dewizy” granej
teraz przez 2 trąbki z oddali, które istotnie
zabrzmią tu niczym sygnał niknącego na
horyzoncie dyliżansu pocztowego. Czyżby
więc była to jednak świadoma aluzja do
Beethovena Sonaty pożegnalnej? A jeśli
tak, to z kim lub z czym żegna się tutaj
Emil Młynarski?

Marcin Gmys 

exquisitely, with artistic moderation, so as
not to rob him excessively, and at the same
time not to, God forbid, do himself harm.” 
In Młynarski’s three-movement composition,
we would be hard-pressed to hear even
Tchaikovsky, much less Strauss. If anything,
rather Brahms (the primary theme of the
first movement could suggest certain asso-
ciations with the Violin Concerto written in
the same key of D major by the creator of
the German Requiem), and – almost cer-
tainly – Edward Elgar. This rather shocking
parallel with the English author of the
Polonia Overture turns out to be under-
standable if we keep in mind that Młynar-
ski, as the head of the Scottish Choral and
Orchestral Union in Glasgow during the
seasons from 1910–1916, must have per-
formed many works of this at the time
most distinguished British composer. Most
‘Elgarish’ will be the gorgeous, expansive
theme of the finale, which in a broad arc
leads to a moving culmination. The heart
of the Concerto No. 2 remains, however,
the slow movement Quasi Notturno in the
key of B flat major. This nocturne develops
from a simple motif in seconds or, as it
were, divided thirds, by a chamber-sized
string quintet, and could suggest associa-
tions with the ‘Lebewohl’ or ‘postal’ motif
sounded at the beginning of Beethoven’s
Sonata ‘Les Adieux’. The most beautiful
passage of this inspired movement will be
the culmination, derived from the passage
in which the soloist colors the beautiful
cantilena with harmonics which blend into
the almost Impressionist background of
the orchestra. The Nocturne as a whole is
closed by a reprise of the initial ‘postal’
motif played by two trumpets from a dis-
tance, which, importantly, now sound just
like the signal of a postal carriage disap-
pearing over the horizon. Was this, then,
a conscious allusion to Beethoven’s Farewell
Sonata? And if so, then to whom or what
is Emil Młynarski here bidding farewell?

Marcin Gmys 
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Mieczysław
Karłowicz

Kompozytor i dyrygent; urodził się w 1876
w Wiszniewie, zmarł w 1909, w Tatrach.
Dzieciństwo spędził w rodzinnym majątku
w Wiszniewie na Litwie. Po sprzedaży ma-
jątku w 1882 rodzina Karłowiczów osiedliła
się w Heidelbergu, następnie przeniosła się
do Pragi (1885), Drezna (1886), a w 1887
zamieszkała na stałe w Warszawie.
Od najmłodszych lat wychowany w atmos-
ferze miłości do muzyki, podczas pobytu
za granicą poznał współczesną muzykę
operową i symfoniczną. Od siódmego roku
życia uczył się prywatnie gry na skrzypcach,
w Dreźnie i Pradze, a następnie w Warszawie
u J. Jakowskiego. W l. 1889-95 był uczniem
S. Barcewicza, równocześnie uczył się har-
monii u Z. Noskowskiego i P. Maszyńskiego,
następnie zaś kontrapunktu i form muzycz-
nych u G. Roguskiego. W tych latach zaczął
także komponować. Postanawiając poświęcić
się kompozycji podjął studia u H. Urbana.
Równocześnie uczęszczał na wykłady z his-
torii muzyki, historii filozofii, psychologii
i fizyki na wydziale filozoficznym Uniwersy-
tetu w Berlinie. 
W l. 1895-96 powstała większość spośród
jego 22 zachowanych pieśni solowych. Pod
koniec lat 90. Karłowicz podjął pracę nad
Symfonią „Odrodzenie”, którą ukończył po
zakończeniu studiów i powrocie do War-
szawy (1901). Poświęcił się wówczas całko-

Composer and conductor; born in 1876 in
Wiszniew, died in 1909 in the Tatra Moun-
tains. 
His childhood was spent on the family prop-
erty in Wiszniew in Lithuania. After selling
their property in 1882, the Karłowicz family
settled in Heidelberg; then, in 1885, they
moved to Prague; in 1886, to Dresden; and
in 1887, they settled permanently in Warsaw.
Raised from his earliest years in a music-
loving atmosphere, during his time abroad
he became acquainted with contemporary
opera and symphonic music. From age seven,
he studied violin privately in Dresden and
Prague, and then in Warsaw with J. Jakowski.
From 1889 to 1895, he was a student of
S. Barcewicz; at the same time, he studied
harmony with Z. Noskowski and P. Maszyński,
and then counterpoint and musical forms
with Gustaw Roguski. During these years,
he also began to compose.  However, he
decided to devote himself to composition,
and took up studies with Heinrich Urban.
At the same time, he attended lectures in
music history, history of philosophy, psycho-
logy and physics in the philosophy faculty
at the University of Berlin. 
From the end of 1895 to the end of 1896,
most of the 22 solo songs of his which survive
until today were composed. At the end of
the 1890s, Karłowicz began work on the
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wicie twórczości w dziedzinie jednego ga-
tunku: poematu symfonicznego. 
W 1906 kompozytor osiedlił się w Zakopa-
nem. Stał się jednym z pionierów polskiego
taternictwa. Zginął tragicznie w Tatrach,
zasypany lawiną śnieżną podczas samotnej
wycieczki górskiej w drodze z Hali Gąsieni-
cowej do Czarnego Stawu, u stóp Małego
Kościelca.
Mieczysław Karłowicz napisał wprawdzie
tylko jedną symfonię, i to w czasach szkol-
nych, ale sześć poematów symfonicznych
zapewniło mu miano najwybitniejszego
polskiego symfonika. 

Koncert skrzypcowy A-dur op. 8 
Mieczysław Karłowicz początkowo wcale
nie planował zostać kompozytorem. Naj-
pierw stawiał na karierę wirtuoza skrzypiec,
przez kilka lat pobierając lekcje gry u słyn-
nego mistrza wiolinistyki polskiej Stanisława
Barcewicza. Jeszcze jako dziewiętnastolatek,
gdy wyjeżdżał na studia do Berlina, musiał
marzyć o karierze koncertującego solisty,
skoro zdawał egzaminy do klasy słynnego
Josepha Joachima. Niepomyślny wynik
egzaminu – przeżycie samo w sobie dla
zdającego traumatyczne – miał jednak
zbawienne konsekwencje dla polskiej kul-
tury: przyspieszył decyzję młodego muzyka
(któremu okrutny los w przyszłości poskąpił
długiego życia) o koncentracji dalszych
wysiłków edukacyjnych na sztuce składania
tonów. Koncert skrzypcowy A-dur (1902)
koronuje pierwszą fazę twórczości Karło-
wicza, poprzedzającą napisanie sześciu
poematów symfonicznych (być może z tego
powodu był przez samego twórcę zbywany
niesprawiedliwym określeniem „dzieła
szkolnego”). Utwór ten pisał Karłowicz
z myślą o Barcewiczu, adresacie dedykacji.
Ale mimo, że powstało dzieło przeznaczone
dla fenomenalnego wirtuoza, wcale nie
epatuje ono słuchacza nadmiernie przeła-
dowanymi efektami popisowymi, z wyjątkiem
inicjalnych taktów części pierwszej. W ich
otwierającej, dziarskiej fanfarze, rozpoznać
można początkowe fragmenty Koncertu

‘Revival’ Symphony, which he finished, now
independently, after returning to his home
country. In 1901, he finished his studies
and returned to Warsaw. At that time, he
devoted himself entirely to composition in
one genre: the symphonic poem.
In 1906, the composer settled in Zakopane
and became one of the pioneers of Polish
Tatra Mountain climbing. He died tragically
in the Tatras, buried by an avalanche during
a solitary mountain trip on the way from
Hala Gąsienicowa to  Czarny Staw, at the
foot of Mały Kościelec.
While Mieczysław Karłowicz wrote only one
symphony – and that, during his studies
– his six symphonic poems have ensured
him a name as the most distinguished
Polish symphonic composer.

Violin Concerto in A major, Op. 8 
Mieczysław Karłowicz initially did not at all
plan to become a composer. First, he ven-
tured towards a career as a violin virtuoso,
for several years taking lessons with famous
Polish violin master Stanisław Barcewicz.
Still at age nineteen, as he was leaving to
study in Berlin, he must have dreamed of
a career as a concert soloist, since he was
taking entrance examinations for the studio
of the famous Joseph Joachim. The unfa-
vorable examination result – an experience
in itself traumatic for the one taking the
examination – did, however, have salutary
consequences for Polish culture: it hastened
the decision of the young musician – whom
in the future a cruel fate was to deprive of
long life – to concentrate further education
efforts on the art of putting together tones.
The Violin Concerto in A major (1902) crowns
the first phase of Karłowicz’s oeuvre, pre-
ceding the writing of his six symphonic
poems (perhaps it was for this reason that
it was dismissed by the artist himself with
the unjust description of a ‘schoolboy’s
work’). This work was written by Karłowicz
with Barcewicz, the addressee of the dedi-
cation, in mind. But despite the fact that
the work written was intended for a phe-
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fortepianowego b-moll Czajkowskiego, z tą
wszakże różnicą, że przed wykonawcą partii
solowej w dziele Karłowicza postawione
jest zadanie trudniejsze od pianisty: musi
on przejść próbę czystego intonacyjnie
wygrania masywnych akordów składających
się na temat główny. Dalszy przebieg części
pierwszej, opartej na dwóch myślach trady-
cyjnie skontrastowanych pod względem
ekspresji i za pomocą dominantowej relacji
tonalnej (druga z nich należy do najpiękniej-
szych kantylen w całej późnoromantycznej
literaturze koncertowej), nie przynosi już
tak ekstremalnych niespodzianek. Wyjątko-
wej urody muzyka płynie z rzadką u tak
młodych twórców, naturalną potoczystością. 
Część druga – Romanza w tonacji F-dur
i duchu muzyki Czajkowskiego – to zapewne
odległe wspomnienie, a zarazem wcale nie
skazana na niepowodzenie próba rywaliza-
cji z wcześniejszymi słynnymi polskimi
„romansami” z I Koncertu e-moll Chopina
i z II Koncertu d-moll Wieniawskiego.
Natomiast optymistyczne Vivace assai ser-
wowane na zakończenie, w przeciwieństwie
do znakomitej większości polskich dzieł
koncertowych tego czasu, pozbawione jest
najsłabszego choćby pogłosu motywów
ludowych. Tę utrzymaną w formie efektow-
nego ronda z dwoma kupletami część
wieńczy reminiscencja tematu głównego
części pierwszej, spinająca cały Koncert
atrakcyjną klamrą.

Marcin Gmys 

nomenal virtuoso, it does not at all dazzle
the listener with excessively overloaded
pyrotechnics, with the exception of the
initial measures of the first movement. In
their opening, brisk fanfare, one can rec-
ognize the beginning fragments of Tchai-
kovsky’s Piano Concerto in B flat minor,
with the difference, however, that the
soloist in Karłowicz’s work is presented
with a task more difficult than that of the
pianist: s/he must negotiate the trial of
playing with clean intonation the massive
chords comprising the primary theme. The
subsequent portion of the first movement,
based on two ideas contrasted traditionally
in terms of expression and with the aid of
a dominant tonal relationship (the second
of them figures among the most beautiful
cantilenas in the entire late Romantic con-
certo repertoire), no longer brings any such
extreme surprises. Music of exceptional
charm flows with a natural ease that is rare
among such young composers. 
The second movement – a Romanza in the
key of F major and in the spirit of Tchaikovsky’s
music – is no doubt a distant memory, but
at the same time a not at all unsuccessful
attempt to compete with earlier famous
Polish ‘romances’ – Chopin’s Concerto No.
1 in E minor and Wieniawski’s Concerto No.
2 in D minor. On the other hand, the opti-
mistic Vivace assai served up as a finale,
in contrast to the vast majority of Polish
concerto works of that time, is devoid of
even the faintest echo of folk motifs. This
movement, maintained in the form of an
effective rondo with two couplets, is crown-
ed by a reminiscence of the primary
theme of the first movement, bracketing
the Concerto in an attractive manner.

Marcin Gmys 
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Od ponad dwudziestu pięciu lat uznawany
jest za jednego z czołowych wirtuozów
skrzypiec na świecie. Jest też bez wątpienia
jednym z najwybitniejszych skrzypków
brytyjskich. Jego wirtuozerska technika,
wyjątkowy talent i zdolność przyciągania
słuchaczy otwarły przed repertuarem
muzyki klasycznej i współczesnej zupełnie
nowe perspektywy. 
Jako dziecko był najsławniejszym uczniem
Yehudi Menuhina. Uczył się najpierw w Me-
nuhin School (gdzie, jak się potem okazało,
czesne młodego Nigela płacił osobiście
legendarny skrzypek przez cały czas trwania
nauki), po czym przeniósł się do nowojor-
skiej Juilliard School of Music, by studiować
u sławnej pedagog Dorothy DeLay.
Od początku kariery Nigel Kennedy nie-
strudzenie podróżuje po całym świecie,
odbywając tournées i występując z najważ-
niejszymi orkiestrami i dyrygentami od
Europy przez Stany Zjednoczone po Australię.
Jego najważniejsze debiuty to występ w lon-
dyńskiej Royal Festival Hall (1977), w Filhar-
monii Berlińskiej (1980), w Nowym Jorku
(1987) oraz we Francji (2004). Występował
w wielu różnorodnych programach telewi-
zyjnych oraz otrzymał wiele nagród, m.in.:
za szczególne zasługi dla muzyki brytyjskiej
i dla Artysty Roku na UK Brit Awards, Złotą

For over twenty-five years, Nigel Kennedy
has been acknowledged as one of the
world’s leading violin virtuosos and is,
without doubt, one of the most eminent
British violinists. His virtuosic technique,
unique talent and mass appeal have
brought fresh perspectives to both the
classical and contemporary repertoire. 
As a child, he was Yehudi Menuhin’s most
famous protégé, studying first at the
Menuhin School (where it emerged that
the legendary violinist had personally paid
the young Kennedy’s fees throughout his
education at the school) before moving to
the Juilliard School of Music in New York
to study under the celebrated teacher,
Dorothy DeLay.
During his career Nigel Kennedy has relent-
lessly circled the globe, undertaking major
tours and performing with the world’s
major orchestras and conductors, from
Europe to the United States to Australia.
Major debuts have included his London
Royal Festival Hall performance (1977), the
Berlin Philharmonic (1980), his New York
orchestral debut (1987) and his French
debut (2004). He has been presented with
many awards including Outstanding Contri-
bution to British Music and Male Artist
of the Year at the UK Brit Awards; a Gold

Nigel
Kennedy
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Nagrodę znanego francuskiego programu
telewizyjnego Vivement Dimanche i szwaj-
carską Złotą Różę Montreux.
Od początku kariery nagrywa wyłącznie dla
EMI. Jego nagrania uzyskały ogromną popu-
larność, np.: Koncert skrzypcowy Elgara
(wybrany Płytą Roku 1985 przez czasopismo
„Gramophone” oraz Najlepszą Płytą z Mu-
zyką Klasyczną Roku BPI) osiągnął nakład
ponad 300 tysięcy egzemplarzy, koncerty
skrzypcowe Brahmsa i Beethovena – ponad
100 tysięcy egzemplarzy, zaś nagranie
Czterech pór roku Vivaldiego znalazło się
w Księdze Rekordów Guinnessa jako
klasyczny bestseller wszechczasów, gdy
płyta rozeszła się w ponad 2 milionach egzem-
plarzy i przez ponad rok znajdowała się na
czele listy przebojów muzyki klasycznej
w Wielkiej Brytanii. Drugi album z muzyką
Vivaldiego, nagrany z Berliner Philharmo-
niker, zdobył prestiżową niemiecką nagrodę
Echo za najlepsze wykonanie muzyki XVIII
wieku oraz austriackiego Amadeusza za
najlepsze nagranie instrumentalne (2005).
Nigel Kennedy nagrał też koncerty Bacha,
Beethovena, Berga, Brahmsa, Brucha, Men-
delssohna, Sibeliusa, Czajkowskiego i Wal-
tona, muzykę kameralną i płyty recitalowe.
Jazzowe pasje artysty znalazły swój wyraz
w płycie Blue Note Sessions (2006), nagranej
pod kierunkiem producenta Jaya Newlanda,
laureata Grammy, z takimi gigantami jazzu
jak Ron Carter czy Jack DeJohnette (wytwór-
nia Blue Note). Kennedy został tym samym
pierwszym z artystów EMI Classics, którego
zaproszono do współpracy z tą wytwórnią.
W 2002 r. Kennedy został dyrektorem
artystycznym Polskiej Orkiestry Kameralnej:
stanowisko to piastował kiedyś nieżyjący
już nauczyciel i przewodnik duchowy
artysty, lord Menuhin. Wraz z tym zespołem
Nigel Kennedy odkrył zapomniany późno-
romantyczny II Koncert skrzypcowy Emila
Młynarskiego. Razem z Koncertem skrzyp-
cowym A-dur Mieczysława Karłowicza zos-
tanie on wydany przez EMI jeszcze w r. 2007. 
W nielicznych wolnych chwilach Nigel Ken-
nedy nadal pasjonuje się piłką nożną i jako

Award on the major network TV programme
Vivement Dimanche in France and The Gold
Rose of Montreux in Switzerland.
An exclusive and major EMI artist since the
very start of his career, Nigel Kennedy’s
multi-award-winning discography is exten-
sive. His first highly-acclaimed recording
was Elgar’s Violin Concerto which was
voted 1985 Record of the Year by Gramo-
phone magazine and was awarded Best
Classical Album of the Year at the BPI
Awards, selling in excess of 300,000 copies.
His recordings of the Brahms and Beethoven
violin concertos have each sold over 100,000
copies and his first landmark recording of
Vivaldi’s Four Seasons earned a place in
the Guinness Book of Records as the best-
selling classical work of all time. Over 2 mil-
lion copies have been sold and the album
remained top of the UK classical charts for
over a year. His second Vivaldi volume
with the Berliner Philharmoniker won the
prestigious German Echo Award for Best
Performance of 18th Century music and the
supreme Austrian classical award The
Amadeus Prize for Best Instrumental Recor-
ding of 2005. He has also recorded concer-
tos by Bach, Beethoven, Berg, Brahms,
Bruch, Mendelssohn, Sibelius, Tchaikovsky
and Walton, alongside chamber music and
recital discs. His passion for jazz resulted
in the album Blue Note Sessions made
under the eye of Grammy award winning
producer Jay Newland featuring a band of
jazz giants such as Ron Carter and Jack
DeJohnette amongst others. Released in
2006 on the fabled Blue Note Label,
Kennedy was the first ever EMI Classics
violinist to be invited to join the label.
In September 2002 Kennedy was appointed
Artistic Director of the Polish Chamber
Orchestra, a role Kennedy’s teacher and
mentor, the late Lord Menuhin, once held.
With this orchestra he has rediscovered
a stunning and forgotten late Romantic
Polish concerto – Emil Młynarski’s Violin
Concerto No. 2 and combined it with
Mieczysław Karłowicz’s Violin Concerto in



31

4
.1

1

wieloletni sympatyk Aston Villa uczęszcza
na tyle meczów, na ile pozwala mu jego
napięty terminarz. Jest żonaty, ma syna;
rodzina dzieli swój czas między Kraków,
Londyn i Malvern.

A major, which will be released on EMI later
in 2007. 
In his brief leisure moments Nigel Kennedy
remains passionate about football and has
long been a devotee of Aston Villa, attending
as many matches as his schedule allows.
He is married; he has one son; the family
divides their time between homes in Kra-
kow, London and Malvern.

Polska
Orkiestra
Kameralna

Polish
Chamber
Orchestra

Polska Orkiestra Kameralna powstała w 1972
przy Warszawskiej Operze Kameralnej,
początkowo jako orkiestra grająca opery
kameralne. Jej ambicją była jednak gra kon-
certowa. 
Orkiestra usamodzielniła się, a wieloletnia
wspólna praca młodych utalentowanych
muzyków z równie młodym dyrygentem
Jerzym Maksymiukiem przyniosła efekty.
Orkiestra szybko zyskała opinię jednego   
z najciekawszych zespołów kameralnych.

The Polish Chamber Orchestra came into
existence in 1972 at the Warsaw Chamber
Opera as, initially, an opera orchestra.
However, its ambition was to play concerts.
The orchestra eventually became independ-
ent, and the many years’ cooperation of
the young and talented musicians with
the equally young conductor and artistic
director, Jerzy Maksymiuk, yielded good
results. It quickly gained a reputation as 
one of the most interesting chamber
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Pierwsze koncerty za granicą w 1978,
a potem liczne koncerty w prestiżowych
salach na całym świecie z najwybitniejszymi
solistami oraz pochlebne recenzje, jak
i gorące przyjęcie publiczności przyniosły
orkiestrze światowy rozgłos.
Polska Orkiestra Kameralna koncertowała
w: Europie, USA, Japonii, Australii, Nowej
Zelandii; w takich salach jak: Barbican
Center i Albert Hall w Londynie, Usher Hall
w Edynburgu, Concertgebouw w Amster-
damie, Kennedy Center w Waszyngtonie,
Lincoln Center i wielokrotnie Carnegie Hall
w Nowym Jorku i innych; z solistami jak:
J. Galway, H. Szeryng, A. Mayer, G. Kremer,
Y. Menuhin, M. Argerich i inni; z dyrygentami
jak: J. Maksymiuk, Ch. Dutoit, Y. Menuhin,
L. Hager, H. Graf, M. Rostropowicz i inni.
Polska Orkiestra Kameralna dokonała licznych
nagrań: płytowych, radiowych i TV dla naj-
większych wytwórni.
Orkiestra jest laureatem licznych nagród:
„Warszawskiej Jesieni” (Orfeusz), Poznań-
skiej Wiosny, Wiener Flötenuhr za najlepsze
mozartowskie nagranie płytowe i innych.
Od września 1982 Polska Orkiestra Kame-
ralna działa w ramach Centrum Sztuki Studio
w Warszawie. Polska Orkiestra Kameralna
pracuje bez stałego dyrygenta, a jej Dyrek-
torem Artystycznym, od marca 2002, jest
legendarny skrzypek Nigel Kennedy. 

orchestras. Its first performances abroad
in 1978, and then numerous concerts in
prestigious venues all over the world with
the most outstanding soloists, as well as
flattering reviews and warm welcome
from audiences, have given the orchestra
worldwide acclaim.
The Polish Chamber Orchestra has performed
in: Europe, the USA, Japan, Australia, New
Zealand; in such venues as: Barbican Center
and Albert Hall in London, Usher Hall in
Edinburgh, Concertgebouw in Amsterdam,
Kennedy Center in Washington, Lincoln
Center and many times in Carnegie Hall in
New York and others; with such soloists
as: J. Galway, H. Szeryng, A. Mayer, G. Kremer,
Y. Menuhin, M. Argerich and others; with
such conductors as: J. Maksymiuk, Ch. Dutoit,
Y. Menuhin, L. Hager, H. Graf, M. Rostropovich
and others.
The Polish Chamber Orchestra has made
numerous recordings: CD, radio and TV for
the most important firms.
The orchestra has won numerous prizes,
such as: Warsaw Autumn (Orpheus), Poznań
Spring, Wiener Flötenuhr for the best
Mozart record, and others.
Since September 1982, the Polish Chamber
Orchestra has been operating within the
Art Centre Studio in Warsaw. The Polish
Chamber Orchestra works without a per-
manent conductor; since March 2002,
world-famous violinist Nigel Kennedy has
been its Artistic Director.
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Jacek
Kaspszyk

Ukończył dyrygenturę, teorię muzyki i kom-
pozycję w warszawskiej Akademii Muzy-
cznej (1975). W tym samym roku zadebiu-
tował w stołecznym Teatrze Wielkim nową
realizacją Don Giovanniego Mozarta. W 1976
został gościnnym dyrygentem Deutsche
Oper am Rhein w Düsseldorfie, a w rok
później otrzymał III nagrodę w prestiżowym
konkursie Herberta von Karajana w Berlinie,
która zaowocowała wkrótce jego debiutem
w Filharmonii Berlińskiej i w Nowym Jorku.
W 1978 został pierwszym dyrygentem,
a w dwa lata później kierował WOSPRiT,
z którą odbył kilka europejskich tournées,
występując także w londyńskiej Royal
Festival Hall. 
W 1982 przeniósł się do Londynu, gdzie
zadebiutował z tamtejszą Filharmonią,
a następnie występował regularnie ze
wszystkimi londyńskimi orkiestrami, a także
z: Halle, Royal Liverpool Philharmonic,
Bournemouth Symphony, Ulster Orchestra,
Royal Scottish National, BBC Scottish i z BBC
National Orchestra of Wales, z którą popro-
wadził swój pierwszy koncert promenadowy.
W l. 1983-87 był pierwszym dyrygentem
londyńskiej Capital Radio’s Wren Orchestra,
a 1991-95 głównym dyrygentem i doradcą
muzycznym North Netherlands Orchestra.
Dyrygował orkiestrami niemal całej Europy.
W latach 2002-05 był dyrektorem naczelnym
i artystycznym Teatru Wielkiego – Opery
Narodowej w Warszawie. Od sezonu
2006/2007 jest dyrektorem muzycznym
Opery w Wilnie. 

Born in Poland, he studied conducting, theo-
ry and composition at the Warsaw Academy
of Music, graduating in 1975 and that same
year making his debut in a new production
of Don Giovanni at the National Opera. In
1976 he became Principal Guest Conductor
of Deutsche Oper am Rhein in Dusseldorf
and in 1977 won 3rd Prize at the prestigious
Karajan Competition, making his Berlin and
New York debut the following year. 
In 1978 he was appointed Principal Conductor
of the Polish National Radio Symphony
Orchestra, becoming its director in 1980
and together making several European
tours that included his Royal Festival Hall
debut in London. 
In 1982 he moved to London, making his
debut with there Philharmonic, and subse-
quently performed regularly with all the
London orchestras as well as with the Halle,
Royal Liverpool Philharmonic, Bournemouth
Symphony, Ulster Orchestra, Royal Scottish
National, BBC Scottish and the BBC National
Orchestra of Wales with whom he made
his Promenade Concert debut. Between
1983–87 he was Principal Conductor of Capital
Radio’s Wren Orchestra of London. Between
1991–95 he was Principal Conductor and Music
Advisor of the Nord Nederlands Orchest.
He has conducted orchestras from all over
Europe. Between 2002–05 Jacek Kaspszyk
was General Director and Artistic Director
of the Teatr Wielki – Polish National Opera.
Since the 2006/2007 season, he has been
the music director of the Opera in Vilnius.
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5.11.2007
poniedziałek, godz. 12.00 / Monday, 12:00 p.m.
SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO
MIASTA KRAKOWA / FONTANA ROOM OF THE
HISTORICAL MUSEUM OF THE CITY OF KRAKÓW

AKADEMIA FESTIWALOWA/ FESTIVAL ACADEMY
Spotkanie z Jackiem Kaspszykiem / Meeting with Jacek Kaspszyk
Prowadzi / Moderator – Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz

poniedziałek, godz. 17.00 / Monday, 5:00 p.m.
SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ / KRAKÓW 
PHILHARMONIC HALL

Emil Młynarski – II Koncert skrzypcowy D-dur op. 16 / 
Violin Concerto No. 2 in D major, Op. 16 (1916), 28’

***
Mieczysław Karłowicz – Koncert skrzypcowy A-dur op. 8 / 
Violin Concerto in A major, Op. 8 (1902), 30’

Nigel Kennedy (Wielka Brytania / Great Britain) – skrzypce / violin
Polska Orkiestra Kameralna / Polish Chamber Orchestra
Jacek Kaspszyk – dyrygent / conductor

Noty o kompozytorach i wykonawcach znajdują się przy koncercie 
z dnia 4 listopada, godz. 19.00. 
For information about composers and performers see notes 
under the 4 November 7:00 p.m. concert.
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poniedziałek, godz. 19.30 / Monday, 7:30 p.m.
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO / J. SŁOWACKI THEATER 

Karol Szymanowski – Loteria na mężów czyli Narzeczony nr 69
operetka w 3 aktach / Lottery for Husbands or Fiancé No. 69,
Operetta in 3 Acts (1908–09)*

Julian Krzewiński-Maszyński – libretto i teksty śpiewane /
Libretto and sung texts
Wojciech Graniczewski – teksty mówione / Spoken texts

Opera Krakowska / Cracow Opera 
Piotr Sułkowski – kierownictwo muzyczne / music director 
Józef Opalski – reżyseria / director
Agata Duda-Gracz – scenografia i kostiumy / set and costume
designer
Jacek Badurek – choreografia / choreography
Piotr Pawlik – reżyseria światła / lighting designer

* prawykonanie światowe / world première

Impreza towarzysząca organizowana przez Operę w Krakowie / 
Accompanying event organized by the Cracow Opera
Współorganizator: PWM SA / Coorganizers: PWM Edition
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Karol
Szymanowski

Kompozytor i pianista, publicysta muzyczny
i literat; jest ojcem polskiej muzyki XX wieku,
wybitnym twórcą dzieł solowych, kameral-
nych, symfonicznych i wokalno-instrumen-
talnych. 
Urodził się w 1882 w Tymoszówce na Ukra-
inie, zmarł w 1937 w Lozannie. 
Naukę muzyki rozpoczął pod kierunkiem
ojca, a następnie kontynuował ją w Elizawet-
gradzie u H. Neuhausa. W 1901 Szymanowski
wyjechał do Warszawy, gdzie do 1904
M. Zawirski udzielał mu prywatnych lekcji
harmonii, a Z. Noskowski – kontrapunktu
i kompozycji. 
W 1905 grupa młodych kompozytorów, do
której należał Szymanowski, nazwana „Mło-
dą Polską w Muzyce” założyła w Berlinie
„Spółkę Nakładową Młodych Kompozytorów
Polskich”. Jej celem było popieranie nowej
muzyki polskiej poprzez jej wydawanie
i wykonywanie. W l. 1906-08 w Warszawie
i Berlinie odbyły się pierwsze koncerty
członków spółki. W tym czasie Szymanowski
odbył szereg podróży do Włoch i na Sycylię,
zwiedził arabską Afrykę Północną. Zabytki
kultury starożytnej i wschodniej wywarły
na kompozytorze głębokie wrażenie i od-
działały na rozwój jego artystycznej indy-
widualności. 
W czasie I wojny światowej Szymanowski
przebywał w Tymoszówce. W 1919 przyjechał

Composer and pianist, was also active as
a musical essayist and man of letters; he
is considered to be the father of Polish
20th-century music. 
Szymanowski was born in 1882 in Tymo-
szówka [in present-day Ukraine], and died
in 1937 in Lausanne. He began his musical
studies under the direction of his father,
and then continued in Yelizavetgrad with
H. Neuhaus. In 1901, he left for Warsaw,
where he took private lessons in harmony
from M. Zawirski; and in counterpoint and
composition from Z. Noskowski. 
In 1905 in Berlin, a group of young com-
posers to which the young Szymanowski
belonged, called ‘Young Poland in Music’,
founded the Young Polish Composers’
Printing Company. The group’s aim was
to support new Polish music by publishing
and performing it. From 1906-08 in Warsaw
and Berlin, the first composer’s concerts
of the group’s members took place. At this
time Szymanowski also took an array of
trips to Italy and Sicily, and visited Arab
North Africa. The historic artifacts of ancient
and Eastern culture made a deep impres-
sion on the composer and influenced the
development of his artistic individuality. 
During World War I, Szymanowski stayed
in Tymoszówka. In 1919, the composer
returned to the now-independent Poland.
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At the end of 1920/beginning of 1921, he
took his first trip to America with P. Ko-
chański and A. Rubinstein. As a composer,
he achieved significant success in the
USA, thanks to which his music became
known in that country. The years from
1922–26 were marked by many performances
of Szymanowski’s works in various places
around the world: in Paris, London, Vienna,
Trieste, Venice, Salzburg, Prague, Berlin,
New York, Philadelphia, Chicago. From
1927–29, Szymanowski was the director
of Warsaw Conservatory, and thereafter,
rector of the Warsaw Academy of Music. 

Lottery for Husbands or Fiancé No. 69
In 1906, after the first concert of the
composers of Young Poland in Music, the
critics dubbed the young Szymanowski
a genius. They were awed by his piano
Preludes, Etudes and Variations, the uncom-
mon beauty of his songs to words by
Kazimierz Tetmajer, Tadeusz Miciński, Jan
Kasprowicz; and his Concert Overture in
E major for large symphonic orchestra
was considered the expression of a won-
derful talent. ‘In listening to the perform-
ance of works by Mr. Szymanowski, not
even for a moment did I doubt that I had
to do with an extraordinary composer, per-
haps a genius. A young bird, perhaps – but
a young eagle.’ But soon, this rapture died
down a bit; the same music critic began
to look with suspicion upon the young
artist’s flirtation with German music and
poetry, and was angry that the composer
was yielding to foreign influences, betraying
national ideals. Szymanowski, meanwhile,
was finding his way, reserving, above all,
the right to artistic independence. Unfor-
tunately, the Songs to Words of German
Poets did not bring Szymanowski a suc-
cess comparable to that of his first song
cycles; similarly unsuccessful was his
attempt to compose another symphonic
work, namely the Symphony No. 1.
Szymanowski, discouraged, did not even
finish it. He was not able to disentangle

do niepodległej już Polski. Na przełomie
1920 i 1921 odbył swą pierwszą podróż do
Ameryki wraz z P. Kochańskim i A. Rubin-
steinem. Jako kompozytor osiągnął w USA
znaczny sukces, dzięki czemu jego muzyka
stała się w tym kraju znana. L. 1922–26
znaczą się wieloma światowymi wykona-
niami dzieł Szymanowskiego: w Paryżu,
Londynie, Wiedniu, Trieście, Wenecji, Salz-
burgu, Pradze, Berlinie, Nowym Jorku,
Filadelfii, Chicago. W l. 1927–29 był dyrek-
torem warszawskiego Konserwatorium,
potem zaś rektorem warszawskiej Akademii
Muzycznej. 

Loteria na mężów czyli Narzeczony Nr 69
W roku 1906, po pierwszym koncercie
kompozytorów Młodej Polski w Muzyce,
krytycy pasowali młodego Szymanowskiego
na geniusza. Podziwiano jego fortepianowe
Preludia, Etiudy i Wariacje, niezwykłej pięk-
ności pieśni do słów Kazimierza Tetmajera,
Tadeusza Micińskiego, Jana Kasprowicza,
a Uwerturę koncertową E-dur na wielką
orkiestrę symfoniczną uznano za wyraz
wspaniałego talentu. „Wsłuchując się w wy-
konanie utworów p. Szymanowskiego ani
na chwilę nie wątpiłem, że mam do czynie-
nia z kompozytorem nadzwyczajnym,
może genialnym. Jest to może pisklę, ale
pisklę orle.” Ale już niebawem to uniesienie
nieco przygasło. Ten sam krytyk muzyczny
zaczął się podejrzliwie przyglądać flirtowi
młodego twórcy z muzyką i poezją niemiecką,
gniewał się, że kompozytor ulega obcym
wpływom, że zdradza narodowe ideały.
Szymanowski tymczasem szukał swojej
drogi, strzegąc nade wszystko prawa do
artystycznej niezależności. Niestety Pieśni
do słów poetów niemieckich nie przyniosły
Szymanowskiemu sukcesu porównywalnego
z pierwszymi cyklami pieśni. Podobnie nie
powiodła się próba skomponowania
następnego utworu symfonicznego, czyli
I Symfonii. Zniechęcony Szymanowski nawet
jej nie dokończył. Nie potrafił się wywikłać
z nadmiaru komplikacji harmoniczno-kon-
trapunktycznych, nie czuł swobody w instru-
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mentowaniu. Nadszedł czas jakiegoś zawie-
szenia, braku twórczej energii, jednym
słowem rodzaj duchowego kryzysu.
Tymczasem doskonale wiodło się Grzego-
rzowi Fitelbergowi, który pozycję dyrygenta
umacniał w Berlinie i Wiedniu; sam Ryszard
Strauss powierzył mu prowadzenie swoich
kompozytorskich koncertów. Pośród kom-
pozytorów Młodej Polski w Muzyce Fitelberg
cieszył się najwyższym autorytetem jako
mistrz instrumentacji. Wiosną 1908 roku
Karol spędził razem z „Ficiem” jakiś czas
w Wiedniu, gdzie pośród zabaw i towarzys-
kich uciech mocno się „wyszastali z pienię-
dzy”. Przyszło im wtedy do głowy, żeby
może wspólnie napisać „coś lżejszego”,
jakąś muzyczkę dla wzmocnienia nadwątlo-
nej kasy. Zapotrzebowanie na operetki
w Wiedniu wydawało się nieograniczone.
Zresztą nie tylko tam – operetka królowała
też w Berlinie, Warszawie i Lwowie. Właśnie
we Lwowie postanowił Szymanowski
rozejrzeć się za autorem libretta. Sprawy
potoczyły się błyskawicznie. Poznał tu
rówieśnika, doskonale się zapowiadającego
aktora komicznego lwowskiej operetki,
Juliana Maszyńskiego (syna kompozytora
Piotra Maszyńskiego), który występował
pod pseudonimem Krzewiński; w niedalekiej
przyszłości będzie autorem wielu librett
komicznych i operetkowych, tekstów
piosenek. Doskonale się od razu porozumieli.
Krzewiński w ciągu paru dni miał gotowe
nawet dwa projekty. Bardzo podekscytowany
Karol zaprasza Fitelberga na lato do Tymo-
szówki: „gdybyś do nas przyjechał, to
musimy operetkę napisać”. „Pod wielkim
sekretem powiem Ci, że przywiozę ze sobą
dwa operetkowe libretta. Nie mów tylko
nikomu o tym. Będziemy robili karierę”.
Mimo iż Ficio nie przyjechał, Szymanowski
przez całe lato 1908 roku sam ochoczo
komponował operetkę, której tytuł na
początku brzmiał Główna wygrana, a potem
Loteria na mężów. Ale gdy jesienią przy-
jechał do Warszawy – licząc, że w pracy
nad partyturą pomoże mu niedościgły
Ficio – spotkało go przykre rozczarowanie.

himself from an excess of harmonic and
contrapuntal complications, and did not
feel at ease in instrumentation. A time
arrived of some kind of suspension, lack
of creative energy – in a word, a sort of
spiritual crisis.
On the other hand, Grzegorz Fitelberg was
scoring great successes; as he strength-
ened his position as conductor in Berlin
and Vienna, Richard Strauss himself engaged
him to conduct his composer’s concerts.
Among the composers of Young Poland in
Music, Fitelberg enjoyed the highest author-
ity as a master of instrumentation. In the
spring of 1908, Karol spent some time
together with ‘Ficio’ in Vienna, where,
between parties and social pleasures, they
‘flung money about’ with great vigor. At
this point, it occurred to them that perhaps
they could write ‘something lighter’ togeth-
er, a bit of music to strengthen their
enfeebled financial position. The need for
operettas in Vienna seemed to be limitless.
Indeed, not only there – operetta reigned
supreme in Berlin, Warsaw and Lvov as well.
It was in Lvov that Szymanowski decided
to look for a libretto author. The matter
took off at lightning speed. He made the
acquaintance of a man his own age, a highly
promising comic actor at the Lvov operetta
named Julian Maszyński (son of composer
Piotr Maszyński), who performed under
the stage name Krzewiński, and was in
the near future to become the author of
many comic and operetta libretti, as well
as song texts. They immediately came to
a perfect mutual understanding, Krzewiński
in a matter of a few days had even two
projects ready. A very excited Karol invited
Fitelberg to Tymoszówka for the summer:
“If you were to come and visit us, we must
write an operetta.” “In great secrecy I will
tell you that I shall bring with me two
operetta libretti. Just don’t tell anyone about
it. We shall make a career.” Even though
Ficio did not come to visit, Szymanowski
spent the entire summer of 1908 enthusi-
astically composing an operetta whose
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Fitelbergowi ani w głowie była wspólna
praca nad operetką. Filharmonia Warszawska
powierzyła mu właśnie prowadzenie w se-
zonie 1908/1909 dwunastu koncertów. To
było wielkie i ambitne wyzwanie, droga
do prawdziwej kariery. Szymanowski
pozostawiony sam sobie pracy nad operetką
nie porzucił. Na przełomie 1908 i 1909
roku gotowa była partycja fortepianowa
z wpisanymi głosami solowymi i partiami
chóralnymi. Zacisnąwszy zęby zabrał się
Szymanowski do opracowania partytury:
„Nieszczęście z operetką, tak mi oczorciała,
a czuję, że muszę ją skończyć nareszcie”.
28 X 1909 zapisał ostatnią z liczącej 396
stron partytury. Tytuł brzmiał ostatecznie:
Loteria na mężów (Narzeczony Nr 69).
Operettka w 3 aktach. Autorstwa swego
Szymanowski nie ujawnił jednak ani
w partycji, ani w partyturze: tu umieścił
jedynie pseudonim „Whitney”.
I tak Loteria miała mieć dwóch ojców,
a została sierotą. Może wymuszona okolicz-
nościami praca nad nią do pewnego stop-
nia pomogła Szymanowskiemu przetrzy-
mać twórczy zastój – zaraz potem rzucił
się w wir pracy nad dziełem nowym,
prawdziwie wielkim, nad II Symfonią B-dur.
Ale miał przecież poczucie, że choć lekka,
to jednak muzyka Loterii była całkiem niezła.
W przekonaniu tym umocniła go opinia
doświadczonego starszego kolegi, Piotra
Maszyńskiego, który na widok partytury
Loterii popadł w zachwyt: „Partycja Głównej
wygranej pełna jest nowych efektów, god-
nych w niektórych swych częściach najpo-
ważniejszej muzyki. Piękne, oryginalne
melodie są zasnute misterną koronką poli-
fonii i kontrapunktu. Wszystko zaś wyposa-
żone w tak niezwykłe, tak pociągające
i piękne dla ucha harmonie, że trudno mi
było porównać tę młodą twórczość pod
względem harmonizacji z jakąkolwiek
znaną mi z czasów dawniejszych i obec-
nych”. Więc jeszcze się w Karolu kołatał
cień nadziei, że może dzięki wpływom
mecenasa artystów Młodej Polski, niezwykle
ustosunkowanego w Wiedniu Władysława

title initially was Grand Prize, and later –
Lottery for Husbands. But when he came to
Warsaw in the fall, counting on the help of
the incomparable Ficio in work on the
score,  he encountered bitter disappoint-
ment. Fitelberg did not at all have it in
mind to work together on an operetta. The
Warsaw Philharmonic had just engaged
him to conduct twelve concerts in the
1908/1909 season. This was a great and
ambitious challenge, a path to a real career.
Szymanowski, left to his own devices, did
not abandon his work on the operetta. At
the end of 1908 or beginning of 1909, a
piano score with solo and choral parts writ-
ten in was ready. Gritting his teeth,
Szymanowski set about preparing the full
score. “The misfortune with the operetta
has so bedeviled me, but I feel that I must
finally complete it.”  On 28 October 1909,
he wrote out the last of the score’s 396
pages. The final title was: Lottery for
Husbands (Fiancé No. 69). An Operetta in 3
Acts. However, Szymanowski did not reveal
his authorship either in the piano score, or
in the full score: he put here only the nom
de plume ‘Whitney’.
Thus, the Lottery was to have had two
fathers, but ended up an orphan. Perhaps
work on the operetta, forced upon him by
circumstances, in some measure helped
Szymanowski to get out of his creative rut
– immediately thereafter, he threw himself
into work on a new, truly great work, namely
the Symphony No. 2 in B flat major. But even
so, he had the feeling that even if it was
light, the music of Lottery was not bad at
all. He was confirmed in this conviction by
the opinion of his experienced older col-
league, Piotr Maszyński, who at the sight
of the score to Lottery went into rapture:
“The piano score of Grand Prize is full of
new effects, in some portions worthy of the
most serious type of music. The beautiful,
original melodies are covered with a mas-
terful lace of polyphony and counterpoint.
And all of this is furnished with such
uncommon harmonies, so attractive and
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księcia Lubomirskiego, uda się Loterię
ulokować na którejś z wiedeńskich scenek.
Nawet na wszelki wypadek zamówił tłuma-
czenie libretta na niemiecki. Niestety –
nadzieje okazały się płonne, a i ze strony
Fitelberga pomysł nie otrzymał wsparcia.
Ficio czekał na II Symfonię. I tak od 1912
roku nad Loterią zapadła głucha cisza, nie
przerwana najdrobniejszą nawet wzmianką
w korespondencji kompozytora. Utwór nie
pojawił się również nigdy w żadnym ze
sporządzonych przez Szymanowskiego
spisach kompozycji. Nigdy nie wspomniał
o partyturze doskonale ją znający Fitelberg;
dopiero na trzy miesiące przez śmiercią,
30 XII 1952, zdecydował się wykonać w Pol-
skim Radio w Katowicach z Wielką Orkiestrą
Symfoniczną PR trzy fragmenty: duet i dwa
romanse, które zaśpiewali Natalia Stoko-
wacka i Bogdan Paprocki. 
Trzyaktowa Loteria składa się z 16 numerów
– tradycyjnych arii, duetów, ansambli,
zbiorowych finałów. Niestety nie zachowały
się teksty mówione, zespalające ze sobą
sceny-numery muzyczne, co przy wysta-
wianiu utworu powoduje konieczność
konstruowania scenicznej postaci dzieła
– opartej oczywiście na fabularnej zawartości
tekstów śpiewanych. A rzecz dzieje się
„w naszych czasach w Ameryce”. Bogaty
przemysłowiec Helgoland ma dwóch synów:
Charly’ego i Darly’ego, zamiłowanych foto-
grafów, ale nicponiów, przy czym Darly jest
bardziej sentymentalny. Pomysłowy „impre-
sario zabaw publicznych” postanowił urzą-
dzić loterię na męża, w której główną
wygraną będzie młodzieniec. Loteria ze
zrozumiałych względów wzbudza zaintere-
sowanie klubu starych panien. Obok nich
zjawia się również pani Troodwood z córką
Sarą, zatroskana o przeciągający się zbyt-
nio jej panieński stan. Zjawiają się zwabieni
zabawą synowie Helgolanda; Darly, oczaro-
wany urodą Sary, wpisuje się na listę lote-
ryjnych „fantów”. Odbywa się ciągnienie,
zachodzi qui pro quo pomiędzy braćmi, ale
w końcu po szeregu perypetii dochodzi do
zaręczyn szczęśliwej pary: Sary i Darly’ego.

beautiful to the ear, that it was difficult
for me to compare this youthful oeuvre in
terms of harmonization with any known
to me from earlier times or the present.”
Thus, a shadow of hope still lingered in
Karol that perhaps – thanks to the influ-
ence of that patron of the artists of Young
Poland with uncommonly good connections
in Vienna, Prince Władysław Lubomirski –
it would be possible to place Lottery on
one of Vienna’s small stages. Just in case,
he even ordered a translation of the libret-
to into German. Unfortunately, his hopes
turned out to be in vain; and from Fitelberg
as well, the idea did not receive support.
Ficio was waiting for Symphony No. 2. And
thus, from 1912 onwards, a dead silence
fell over Lottery, not interrupted by even
the slightest mention in the composer’s
correspondence; the work also never
appeared in any of the lists Szymanowski
made of his compositions. Fitelberg never
mentioned the score, even though he
knew it perfectly well; only three months
before his death, on 30 December 1952,
he decided to perform three fragments on
Polish Radio Katowice with the Great
Polish Radio Symphony Orchestra: a duet
and two romances, which were sung by
Natalia Stokowacka and Bogdan Paprocki. 
The three-act Lottery is comprised of 16
numbers – traditional arias, duets, ensem-
ble numbers and finales. Unfortunately,
the spoken texts which linked the scenes
and musical numbers together have not
survived, which in production of the work
makes it necessary to construct a staged
form of the work – based obviously on the
plot content of the sung texts. But the
story takes place ‘in our times in America’.
The rich industrialist Helgoland has two
sons: Charly and Darly, keen photographers
but ne’er-do-wells, of whom Darly is the
more sentimental. The clever ‘impresario
of public parties’ has decided to organize
a husband lottery, in which the grand
prize will be a young man. The lottery, for
understandable reasons, piques the inter-



44 poniedz iałek  |  Monday ,  5 . 1 1 .2007 

Szymanowski komponując muzykę Loterii
bawił się, pisał ją jakby z przymrużeniem
oka, ostatecznie sam zaskoczony, że potrafi
pisać muzykę jasną, klarowną, dowcipną,
a nade wszystko roztańczoną. Są w Loterii
urocze walce, jest jeden z najpopularniej-
szych w owym czasie karnawałowych
kadryli; rodem z Nowego Świata jest cytat
starej amerykańskiej melodii „Yankee
Doodle” (Głupi Jankes – to w odniesieniu
do synów Helgolanda), nie brak ówczesnego
ostatniego krzyku mody, czyli amerykańsko-
murzyńskiego tańca cake-walka, a nawet
i śmiałej macziczy brazylijskiego chowu.
Jednak co najbardziej zaskakujące: oto
z dużej orkiestry symfonicznej zamiast
spodziewanej solidnej dźwiękowej masy
Szymanowski dobywa uroczy akompania-
ment orkiestrowy, płynący miękkimi, sze-
rokimi łukami melodii, gdzieniegdzie
oszczędnie dawkuje bardziej pikantne
harmonie i dowcipne wielogłosy.
Trudno nie dostrzec w Loterii echa młodzień-
czych muzycznych zabaw i żartów, urzą-
dzanych w Tymoszówce amatorskich
artystycznych kabaretów, komicznych
żywych obrazów, parodii całych przedsta-
wień operowych. Nieco zwariowane i nie
zawsze logiczne pomysły Krzewińskiego
skutecznie uruchomiły wyobraźnię muzy-
czną Szymanowskiego. Sprowokowały go
do kompozytorskiej zabawy, pobudziły
ochotę do gry formą, bawienia się elemen-
tami groteski, dowcipu, pastiszu, parodii,
staroświeckości z nowoczesnością. Gry,
która ukazała instynkt teatralny kompozy-
tora i jego niezawodne poczucie humoru,
któremu w przyszłości zawdzięczać będziemy
pantomimę Mandragora, małe arcydziełko
teatralno-orkiestrowego dowcipu. 
Karol Szymanowski lubił się śmiać – w życiu
i w muzyce. Powiadał: „Komizm pociąga
mię i nigdy nie miałem sposobności go
wykorzystać; [...] nie mogę być ciągle taki
uroczysty, tak jak w Stabat czy Rogerze,
to bardzo męczące. [...] Muszę trochę się
muzycznie wyśmiać”. Jeśli będziemy pamię-
tać, że muzyka ma wiele twarzy – to Loteria

est of the old maids’ club; aside from them,
Mrs. Troodwood also appears with her
daughter Sarah, who is concerned about
her too-long-standing maidenly status.
Attracted by the fun, Helgoland’s sons
appear; Darly, enchanted by the beauty of
Sarah, signs himself up on the list of lottery
‘prizes’. The drawing takes place, there is a
bit of quid pro quo between the brothers;
but, after an array of twists and turns, the
matter ends with the engagement of the
happy couple: Sarah and Darly.
Szymanowski, in composing the music for
Lottery, was having fun. He wrote it, as it
were, tongue in cheek; in the end, he him-
self was shocked that he could write music
that was bright, clear, witty and – above all
– danceable. In Lottery, there are charming
waltzes, there is one of the Carnival
quadrilles most popular at that time; from
the New World, there is a quote from the
old American melody ‘Yankee Doodle’ (the
title of the song apparently being an apt
description of Helgoland’s sons); also not
missing is the latest fashion of the time,
namely, the Black American cakewalk, and
even a bold Machicha, of Brazilian origin.
However, most shocking is the following:
from a large symphony orchestra, instead
of the expected solid sound mass, Szymanow-
ski draws a charming orchestral accompani-
ment, awash in soft, broad arches of melody,
here and there with economic doses of more
piquant harmonies and witty bits of polyphony.
In Lottery, it is difficult not to perceive echoes
of the youthful games and jokes, of the
amateur artistic cabarets, comic living pic-
tures, parodies of entire operatic produc-
tions put on at Tymoszówka. Krzewiński’s
somewhat crazy and not always logical
ideas effectively mobilized Szymanowski’s
musical imagination. They provoked him
to have compositional fun, awoke in him
a desire to play with form, with elements of
the grotesque, wit, pastiche, parody, the old
world with the new. A play which displayed
the composer’s theatrical instinct and his
unerring sense of humor, to which we
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ze swą rozbawioną, uśmiechniętą i wesołą
twarzą będzie mogła rozpocząć swe szczęś-
liwe, „płoche” życie.

Teresa Chylińska

would owe in the future the pantomime
Mandragora, a little masterpiece of theatrical
and orchestral wit. 
Karol Szymanowski liked to laugh – in life
and in music. He used to say: “Comedy
attracts me and I never have had the
opportunity to utilize it; […] I cannot be
continually so solemn as in the Stabat Mater
or in Roger – it is very tiring. […] I have to
have a bit of a good musical laugh.” If we
remember that music has many faces,
then Lottery, with its playful, smiling and
joyful face will be able to begin its happy,
‘flighty’ life.

Teresa Chylińska
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6.11.2007
wtorek, godz. 12.00 / Tuesday, 12:00 p.m.
SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA /
FONTANA ROOM OF THE HISTORICAL MUSEUM OF THE
CITY OF KRAKÓW

AKADEMIA FESTIWALOWA/ FESTIVAL ACADEMY
Spotkanie z Teresą Chylińską i Józefem Opalskim / Meeting
with Teresa Chylińska and Józef Opalski 
Prowadzi / Moderator – Andrzej Kosowski 

wtorek, godz. 19.30 / Tuesday, 7:30 p.m.
MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA /
MANGGHA – THE MUSEUM OF JAPANESE ART 
AND TECHNOLOGY

Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego.
Laureaci 2003-2007 / Tadeusz Ochlewski Composers’
Competition. Prizewinners 2003-2007

Robert Kosek – Hejnał na trąbkę solo / Bugle Call for Solo
Trumpet (2006), 5’ 
Alina Błońska – Wołanie w ciszę na klarnet solo / Invocation into
Silence for Solo Clarinet (2000), 10’
Barbara Kaszuba – Fantazja na gitarę solo / Fantasia for Solo
Guitar (2004), 5’20”
Łukasz Godyla – Cyrkulacje na puzon solo / Circulations for Solo
Trombone (2007), 3’*
Robert Kosek – Psikus na saksofon solo / Prank for Solo Alto
Saxophone (2005), 5’ 

***
Jarosław Płonka – Konstrukcja w metalu na trąbkę solo /
Structure in Metal for Solo Trumpet (2006), 7’
Dariusz Przybylski – Konstrukcja op. 21 na saksofon altowy solo /
Structure Op. 21 for Solo Alto Saxophone (2005), 6’
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Paula Ptach – Wariacje na temat pewnego odrodzenia
na klarnet solo / Variations on a Theme of a Certain Renaissance
for Solo Clarinet (2003), 7’
Jakub Polaczyk – Kombinacje na Olimpie na puzon solo /
Combinations on Olympus for Solo Trombone (2007), 7’*
Marek Pasieczny – Homenaje a Manuel de Falla na gitarę solo /
Homenaje a Manuel de Falla for Solo Guitar (2003), 5’30” 

Paweł Cieślak – puzon / trombone
Lubomir Jarosz – trąbka / trumpet
Krzysztof Meisinger – gitara / guitar
Sebastian Oroń – saksofon / saxophone
Roman Widaszek – klarnet / clarinet

* prawykonanie światowe / world première
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Są w dziejach kultury narodu lata zastoju,
lata ubogie w wydarzenia o trwałych i zna-
czących skutkach. Bywają też lata rozkwitu,
bogate w wydarzenia wielkie i znaczące
dla przyszłych pokoleń. W takich właśnie
czasach rozpoczął swoje dojrzałe życie
Tadeusz Ochlewski.
Urodzony w 1894 roku na Ukrainie w rodzinie
przemysłowca (ojciec był właścicielem
cukrowni), kształcił się początkowo w Insty-
tucie Politechnicznym w Petersburgu, jednak
rozwijające się od wczesnych lat zamiłowa-
nie do muzyki sprawiło, że studia te zamienił
po 2 latach na wyższy kurs gry skrzypcowej
w Petersburskim Konserwatorium, bowiem
prawdziwą jego pasją okazała się być
muzyka, pojmowana bardzo wszechstronnie
i głęboko. 
Po przeniesieniu się do Warszawy w 1919
roku, początkowo pracował jako urzędnik
w Ministerstwie Przemysłu i Handlu,
następnie w latach 1921-25 odbył studia
w konserwatorium warszawskim w zakresie
gry na skrzypcach i altówce w klasie Stani-
sława Barcewicza, uzupełnione w 1929
roku w Paryżu studiami u Wandy Landowskiej
w zakresie interpretacji muzyki dawnej.
Równocześnie przez cały ten czas koncer-
tował jako solista i kameralista: założył
zespół Trio-Sonata, był członkiem Kwar-
tetu Polskiego i orkiestry Opery Warszawskiej.
Równocześnie działał jako pedagog w Kon-
serwatorium Warszawskim zatrudniony
przez Szymanowskiego.
Było coś niepowtarzalnego w atmosferze
ówczesnej Warszawy – dynamicznie rozwi-
jającej się stolicy odrodzonego państwa –
przyciągającej ludzi wybitnych, gotowych
do działania, patrzących w przyszłość
kraju. Wśród nich znalazł się także Tadeusz
Ochlewski i wspólnie z nimi mógł zacząć
realizować swoje marzenia i plany. Wraz
z Bronisławem Rutkowskim, Teodorem
Zalewskim, Emmą Altberg i Adolfem Chy-
bińskim założył Stowarzyszenie Miłośników
Dawnej Muzyki Polskiej, które organizowało
audycje i koncerty, a od 1928 wraz z Chybiń-
skim i Rutkowskim podjął działalność
wydawniczą – Wydawnictwo Dawnej Muzyki
Polskiej, poszerzając po 2 latach jego profil

In the history of a nation’s culture, there
are years of stagnation, years scarce in
events of enduring and significant effect.
There are also years of blossoming, abound-
ing in events great and significant for
future generations. It is in such times that
Tadeusz Ochlewski began his adult life.
Born 1894 in the Ukraine into the family
of an industrialist (his father was the
owner of a sugar factory), he was educated
initially at the Polytechnic Institute in St.
Petersburg. However, his love for music,
which had been developing since his early
years, led him to transfer after two years
to an upper-level course of study in violin
performance at the St. Petersburg Conser-
vatory; for his real passion turned out to
be music, understood in a very universal
and deep sense.
After moving to Warsaw in 1919, he initially
worked as an official in the Ministry of
Industry and Trade; after this, in 1921–1925,
he undertook studies at the Warsaw Con-
servatory in violin and viola performance,
in the studio of Stanisław Barcewicz; and
in 1929, supplementary studies in Paris
with Wanda Landowska in early music
interpretation. At the same time, he con-
tinually concertized as a soloist and cham-
ber musician: he founded the Trio-Sonata
ensemble, was a member of the Polish
Quartet and the orchestra of the Warsaw
Opera. Simultaneously, he was active as
a pedagogue at the Warsaw Conservatory,
having been hired by Szymanowski.
At that time, there was something unique
in the atmosphere of Warsaw – the dyna-
mically-growing capital of a revived state –
which attracted distinguished people,
ready for action, looking toward the coun-
try’s future. Among them, was Tadeusz
Ochlewski; and together with them, he
was able to begin effectuating his dreams
and plans. Together with Bronisław
Rutkowski, Teodor Zalewski, Emma Altberg
and Adolf Chybiński, he founded the
Friends of Polish Early Music Association,
which organized recitals and concerts;
and from 1928 onwards, together with
Chybiński and Rutkowski, he undertook
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i powołując Towarzystwo Wydawnicze
Muzyki Polskiej, które w przyszłości – po II
wojnie światowej – miało się stać podwaliną
pod nową oficynę wydawniczą: Polskie Wy-
dawnictwo Muzyczne... Między innymi
z inicjatywy Tadeusza Ochlewskiego zaczęło
się ukazywać czasopismo „Muzyka Polska”.
Dopełnieniem tych wszystkich jego działań
było powołanie w 1934 roku – wraz z Rut-
kowskim i Zalewskim – Organizacji Ruchu
Muzycznego (ORMUZ) zajmującej się orga-
nizowaniem koncertów w całym kraju,
którą kierował przez 5 lat jej istnienia.
Sprzyjające okoliczności, pojawienie się
autorytetów muzycznych z Szymanowskim
na czele, wszystko to pozwoliło na zainicjo-
wanie i rozwinięcie szerokiej, perspekty-
wicznie obliczonej dla przyszłych pokoleń
działalności przerwanej wybuchem II wojny
światowej. 
Ochlewski postanowił ratować dorobek
Wydawnictwa, depozyty oraz rękopisy –
ukrywał je we własnym domu, a następnie
udostępniał wykonawcom koncertów kon-
spiracyjnych (n.b. także w domu państwa
Ochlewskich odbywały się tzw. koncerty
twórczości wojennej). Działał w Tajnym
Związku Muzyków, nawiązał kontakt z Dele-
gaturą Rządu Londyńskiego. Jeszcze przed
zakończeniem okupacji niemieckiej przy-
stąpił do organizowania wydawnictwa
muzycznego w Krakowie, do którego różne
koleje losów wojennych przygnały intelek-
tualną i artystyczną elitę narodu. Wielu
wybitnych przedstawicieli tej elity włączyło
się w pracę nad budowaniem nowoczesnej
struktury i wypełnieniem założeń progra-
mowych powołanego do życia decyzją
Ministerstwa Kultury i Sztuki w kwietniu
1945 r. Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
z Tadeuszem Ochlewskim jako jej dyrekto-
rem. Rozpoczęta z entuzjazmem i rozmachem
działalność Wydawnictwa zaspokajała
stopniowo potrzeby w zakresie dydaktyki,
ruchu amatorskiego i profesjonalnego
życia koncertowego w kraju. Przybywało
tytułów, odbywały się koncerty promocyjne,
przygotowywano materiały orkiestrowe
dla filharmonii i oper. Już 1 września 1945
roku zainaugurowano w Krakowie I Festiwal

a publishing venture – Polish Early Music
Publishers. After 2 years, they broadened
its profile and founded the Polish Music
Publishing Society, which, in the future –
after World War II – was to form the
underpinnings for a new publishing house:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne [known in
English as PWM Edition]... Among other
things, on the initiative of Tadeusz
Ochlewski, the magazine Muzyka Polska
began to appear in print. The crowning of
all these activities of his was the founding
in 1934 – together with Rutkowski and
Zalewski – of the Music Movement
Organization (ORMUZ – short for Organi-
zacja Ruchu Muzycznego), which was
involved in organizing concerts all over the
country, and which he directed for the five
years of its existence. Favorable circum-
stances, the appearance of musical authori-
ties – and chief among them, Szymanowski
– all of this permitted him to initiate and
develop a broad sphere of activity, calcu-
lated in a manner looking forward to
future generations, but interrupted by the
outbreak of World War II.
Ochlewski decided to salvage PWM’s pro-
perty, deposits and manuscripts – he hid
them in his own home, and then made
them available to the performers of under-
ground concerts (NB Concerts of the so-
called wartime oeuvre took place at the
Ochlewski family’s home as well). He was
active in the Secret Musicians’ Union, and
made contact with the Delegation of the
Polish Government in exile in London.
Even before the end of the German occu-
pation, he proceeded to organize a music
publishing house in Kraków, to which the
various vicissitudes of wartime life drove
the intellectual and artistic elite of the
nation. Many distinguished representatives
of this elite became involved in work on
the building of a modern structure and in
fulfilling the program assumptions of
PWM Edition, which was founded by deci-
sion of the Minister of Culture and Art in
April 1945, with Tadeusz Ochlewski as its
director. The activity of PWM, begun with
enthusiasm and momentum, gradually ful-
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Muzyki Polskiej. Powstawały nowe utwory,
niejednokrotnie z inspiracji czy wręcz na
zamówienie Dyrektora Ochlewskiego –
obdarzonego intuicją „łowcy” talentów –
edytora pojmującego swoją rolę jako mece-
nasa i promotora młodych twórców.
Kochał antyk i nowoczesność, żył sztuką
na co dzień; chodził na wystawy i kupował
obrazy współczesnych malarzy i grafików;
w nowowybudowanym dzięki jego stara-
niom gmachu (przy alei Krasińskiego), do
którego PWM przeniósł się w 1952 roku,
„urzędował” w urządzonym z wielkim
smakiem gabinecie; jego też dziełem był
rozpoznawalny w świecie nowoczesny
wizerunek Wydawnictwa – począwszy od
wyróżniającego się, szlachetnego kroju
czcionek nutowych po bogatą szatę graficzną
edycji i charakterystyczne logo. Był twórcą
i redaktorem serii „Florilegium Musicae
Antiquae”, założył  zespół «Con moto ma
cantabile», wykonując z nim nieznane lub
zapomniane utwory dawnych kompozyto-
rów polskich. W 1965 roku przeszedł na
emeryturę, zmarł 10 lat później w Warszawie.
Swoim następcom przekazał ugruntowaną
tradycję wydawniczą i styl pracy naznaczony
miłością do sztuki, a zwłaszcza do muzyki.
Za Bohdanem Pociejem śmiało można
powiedzieć, że „cała historia naszej kultury
muzycznej od roku 1945 nierozerwalnie
wiąże się z Polskim Wydawnictwem Muzy-
cznym, które zrodziło się niegdyś dzięki
pasji, natchnieniu, sile, energii jednego
właściwie człowieka – Tadeusza Ochlew-
skiego”. 
Od 2003 roku PWM organizuje Konkurs
młodych kompozytorów im. Tadeusza
Ochlewskiego, w ten sposób zaznaczając
pamięć o tej wybitnej postaci polskiego
świata muzycznego XX wieku. 

Elżbieta Widłak

filled needs in the area of didactics, the
amateur movement and professional con-
cert life in the country. There were more
and more titles, promotional concerts
were held, performance materials were
prepared for philharmonic orchestras and
operas. On 1 September 1945, the 1st Fes-
tival of Polish Music was inaugurated in
Kraków. New works were written, not
infrequently on the inspiration or even
commission of Director Ochlewski – gifted
with intuition as a talent ‘hunter’ and edi-
tor who understood his role as that of
a sponsor and promoter of young artists.
He loved antiquity and modernity, he lived
art on an everyday basis, he went to exhi-
bitions and bought paintings by contem-
porary artists and printmakers; in the
newly-built, edifice on aleja Krasińskiego,
to which PWM moved in 1952, he was
‘open for business’ in an office furnished
with great taste; also his doing was
PWM’s modern image, recognized all over
the world – from its distinctive, refined
music fonts, to the rich graphic format of
the editions and its characteristic logo. He
was the creator and editor of the
Florilegium Musicae Antiquae series; he
founded the «Con moto ma cantabile»
ensemble, performing unknown or forgot-
ten works of early Polish composers. In
1965, he retired, and died 10 years later in
Warsaw. To his successors, he passed on
a well-grounded publishing tradition and
work style marked by a love for art, and
especially for music. Citing Bohdan Pociej,
we can state boldly that “the entire histo-
ry of our musical culture since 1945 is
linked inseparably with PWM Edition,
which was born once upon a time thanks
to the passion, inspiration, strength and
energy of, actually, one person – Tadeusz
Ochlewski.”
Since 2003, PWM has organized the
Tadeusz Ochlewski Competition for young
composers, in this way honoring the
memory of this distinguished figure from
the Polish musical world of the 20th century.

Elżbieta Widłak
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Robert
Kosek 

Urodził się w 1982 w Ostrołęce. Ukończył tam
Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im.
Z. Noskowskiego w klasie akordeonu P. Gaw-
rońskiego. Obecnie jest studentem wydziału
Kompozycji i Teorii Muzyki w Akademii
Muzycznej w Gdańsku w klasie kompozycji
E. Głowskiego. 
Brał udział w warsztatach kompozytorskich
organizowanych przez macierzystą uczelnię
z udziałem m.in. A. Dziadka, W. Westerlincka
oraz J. Dawe’a. Poza muzyką współczesną
interesuje się również jazzem, muzyką
elektroniczną i filmową. 

• Utwór Hejnał na trąbkę solo otrzymał wyróż-
nienie w czwartej edycji Konkursu Kompo-
zytorskiego im. Tadeusza Ochlewskiego,
Kraków 2006.

Hejnał jest konstrukcją o charakterze sygnału,
z typowymi dla trąbki środkami techniki
wykonawczej. Prosta, przejrzysta i wyko-
rzystująca współczesny język muzyczny
forma w pewnym stopniu nawiązuje też
do tradycyjnej postaci hejnału. Charakter
muzyczny hejnału podkreślony jest przez
silny związek z trąbką – specyficznym dla
niego instrumentem.

Robert Kosek

Born in 1982 in Ostrołęka, where he grad-
uated from the Z. Noskowski State Primary
and Secondary Music School in the accor-
dion class of P. Gawroński. At present he
is a student in the Faculty of Composition
and Theory of Music at the Academy of
Music in Gdańsk in the composition class
of E. Głowski. 
He has taken part in composition courses
organized by the Academy of Music in
Gdańsk involving the participation of A. Dzia-
dek, W. Westerlinck and J. Dawe. Apart from
contemporary music, he is also interested
in jazz, electronic music and film music.

• The work Bugle Call for solo trumpet
received distinction at the fourth edition
of the Tadeusz Ochlewski Composers’
Competition, Kraków 2006.

Bugle Call is in the nature of a signal, the
performance style typical of the trumpet.
The form – simple, transparent and thor-
oughly contemporary in its musical lan-
guage – also draws to a certain extent on
the traditional shape of the bugle call;
moreover, because of its character, it empha-
sizes the strong link between the military
signal and the trumpet, the instrument to
which it is peculiar.

Robert Kosek
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Alina
Błońska

Urodziła się w 1974 w Cieszynie. W latach
1997–2002 studiowała kompozycję na
Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie
G. Pstrokońskiej-Nawratil uzyskując dyplom
z wyróżnieniem. Jest również absolwentką
iberystyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jej kompozycje były wykonywane w Polsce
(Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współ-
czesnej „Warszawska Jesień”, Międzynaro-

Born 1974 in Cieszyn. In 1997–2002, studied
composition at Academy of Music in Wroc-
ław in studio of G. Pstrokońska-Nawratil,
gaining a diploma with honors. She also
holds a degree in Iberian Studies from
University of Wrocław.
Her compositions have been performed in
Poland (‘Warsaw Autumn’ International
Festival of Contemporary Music, Interna-

Utwór Psikus na saksofon altowy solo
otrzymał wyróżnienie w trzeciej edycji
Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza
Ochlewskiego, Kraków 2005.

Psikus na saksofon altowy solo jest utworem
o bardzo żartobliwym charakterze. Stanowi
on pewne humorystyczne potraktowanie
ciężkości i wyniosłości wirtuozowskiej,
z jaką traktuje się utwory na instrument
solo. Jego prosta i lekka forma wzbogacona
specyficzną artykulacją i dynamiką w pełni
oddają radosny charakter wypływający
z tytułu kompozycji. Formalnie jest to dwu-
segmentowa konstrukcja wynikająca z kilku
pomysłów traktowanych ewolucyjno-waria-
cyjnie. Jest to mój pierwszy utwór, który
zdobył nagrodę na konkursie kompozytor-
skim.

Robert Kosek

The work Prank for solo alto saxophone
received distinction at the third edition of
the Tadeusz Ochlewski Composers’ Com-
petition, Kraków 2005.

Prank for solo alto saxophone is a work of
a highly jocular character. It involves the
humorous hand-ling of an overbearing,
high-handed virtuosity, which is exploited
in works for solo instruments. Its light and
simple form, enriched with a characteristic
articulation and dynamics, fully renders
that happy character suggested by the title
of the composition. Formally it is a two-
segment structure resulting from the tre-
atment of a number of ideas in an evolu-
tionary-variational way. It is my first work
to win a prize in a composition competition.

Robert Kosek
(Tr. by E. Cholewka)
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dowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakow-
skich, Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów
Bałtyckich „Probaltica” 2006, Festiwal
Polskiej Muzyki Współczesnej „Musica
Polonica Nova”, Festiwal „New Music New
Faces”) oraz we Francji, Belgii (Forum
Violoncello 2005), Szwecji (International
Association of Music Information Centres),
Hiszpanii (Encuentro de Composición
2001–2002, Festival Joven de Música Clásica,
V Convención Internacional de Percusión)
i w Meksyku (Foro Internacional de Música
Nueva Manuel Enríquez). Jej muzyka była
pisana na zamówienie i wykonywana między
innymi przez Ensemble New Flore, Signos
Ensemble, Ensemble Gageego!, Ensemble
de Percussió de Palma de Mallorca, solistów
Joven Orquesta Nacional de Espana i Polskiej
Orkiestry Kameralnej „Jeunesses Musicales”,
Orkiestrę kameralną Wratislavia, Tech-No
Orchestra, Trio Karasiuk, Trio Soli Sono,
Armando Lorente, Artura Pachlewskiego
i A. Pstrokońską.
Twórczość A. Błońskiej obejmuje muzykę
kameralną, chóralną, na instrumenty solo
i orkiestrę oraz elektronikę. W 2001 i 2004
była stypendystką Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, w 2002 Samorządu
Miasta Wrocławia, a w 2007 ZAIKS. 

• Utwór Wołanie w ciszę na klarnet solo
otrzymał wyróżnienie w pierwszej edycji
Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza
Ochlewskiego, Kraków 2003.

Wołanie w ciszę na klarnet solo to utwór
skomponowany w roku 2000. Był wykony-
wany podczas Ogólnopolskiej Konferencji
„Teatr w muzyce, muzyka w teatrze” w Poz-
naniu oraz na koncercie PWM w ramach
46. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Współczesnej „Warszawska Jesień” (2006).

Alina Błońska

tional Days of Kraków Composers’ Music,
‘Probaltica’ Festival of Music and Art of
the Baltic Countries 2006, ‘Musica Polonia
Nova’ Festival of Polish Contemporary
Music, ‘New Music New Faces’ Festival);
as well as in France, Belgium (Forum
Violoncello 2005), Sweden (International
Association of Music Information Centres),
Spain (Encuentro de Composición 2001–2002,
Festival Joven de Música Clásica, Convención
Internacional de Percusión) and Mexico
(Foro Internacional de Música Nueva
‘Manuel Enríquez’). Her music has been
commissioned and performed by musicians
including Ensemble New Flore, Signos
Ensemble, Ensemble Gageego!, Ensemble
de Percussió de Palma de Mallorca, soloists
of the Joven Orquesta Nacional de Espańa
and the Polish Chamber Orchestra Jeunes-
ses Musicales, Wratislavia Chamber
Orchestra, Tech-No Orchestra, Karasiuk
Trio, Soli Sono Trio, A. Lorente, A. Pachlewski
and A. Pstrokońska.
A. Błońska’s oeuvre encompasses music
for chamber ensemble, choir, solo instru-
ments and orchestra, as well as electronics.
In 2001 and 2004 she received scholarships
from the Minister of Culture and National
Heritage; in 2002, from the Local Govern-
ment of the City of Wrocław; and in 2007,
from ZAiKS Artists’ Association.

• The work Invocation into Silence for solo
clarinet received distinction at the first
edition of the Tadeusz Ochlewski
Composers’ Competition, Kraków 2003.

Invocation into Silence for solo clarinet is
a work composed in 2000. It has been
performed during the ‘Theater in Music,
Music in Theater’ Nationwide Conference
in Poznań, as well as at the PWM Edition
concert as part of the 46th Warsaw Autumn
International Festival of Contemporary
Music.

Alina Błońska
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Barbara
Kaszuba

Urodziła się w 1983 w Poznaniu, gdzie
ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzy-
czną II st. im. H. Wieniawskiego w klasie
skrzypiec M. Bocka (2002) i Państwową
Szkołę Muzyczną II st. im. F. Chopina w kla-
sie fortepianu B. Jarantowskiej (2003).
W 2007 uzyskała dyplom Akademii Muzy-
cznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
w klasie kompozycji G. Pstrokońskiej-Naw-
ratil. W 2005 była na stypendium w Hoch-
schule für Musik und Theater w Dreźnie
studiując kompozycję u W. Kraetschmara.
Obecnie przebywa na stypendium UNESCO
w Kalifornii i jest studentką Akademii Muzy-
cznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
w klasie skrzypiec M. Baranowskiego. 
Brała udział w licznych konkursach kompo-
zytorskich zdobywając nagrody i wyróżnienia
(Kraków 1995, Bielsko-Biała 1997 i 2002,
Katowice 1998, Tarnów 1998 – Grand Prix,
Nowy York – Ragusa 1999, Sanok 2003,
Warszawa ZKP 2004 i 2006, Wrocław
2005). Jej utwory wykonywane były w Niem-
czech, Rosji, Wielkiej Brytanii, Holandii,
Danii, na Litwie i Ukrainie, a w Polsce m.in.
podczas Poznańskiej Wiosny Muzycznej,
Festiwalu „Musica Polonica Nova” we
Wrocławiu, „Warszawskiej Jesieni” (koncert
Koła Młodych ZKP). 
Odnosi również sukcesy jako skrzypaczka
i kameralistka. Jest finalistką Konkursu
Muzyki XX wieku dla Młodych Wykonawców

Born in 1983 in Poznań, where she gradu-
ated from the H. Wieniawski Grammar
and Secondary Music School in Poznań in
the violin class of  M. Bocek (2002) and
the F. Chopin State Secondary Music School
in the piano class of B. Jarantowska (2003).
In 2007 she received a diploma from the
I.J. Paderewski Academy of Music in
Poznań, from the composition studio of
G. Pstrokońska-Nawratil. In 2005 she studied
composition with W. Kraetschmar on
a scholarship at the Hochschule für Musik
und Theater in Dresden. Presently on
a UNESCO scholarship in California, she is
a student of violin performance in the studio
of M. Baranowski at the F. Nowowiejski
Academy of Music in Bydgoszcz.
She has taken part in numerous composers’
competitions, winning prizes and distinc-
tions (Kraków 1995, Bielsko-Biała 1997 and
2002, Katowice 1998, Tarnów 1998 (Grand
Prix), New York-Ragusa 1999, Sanok 2003,
Warsaw (Polish Composers’ Union) 2004
and 2006, Wrocław 2005). Her music has
already been performed at many festivals,
including the ‘Poznań Music Spring,’ the
‘Warsaw Autumn’ International Festival of
Contemporary Music and the ‘Musica Polo-
nica Nova’ Festival of Polish Contemporary
Music in Wrocław, and concerts in Poland
and abroad (Germany, Russia, Great Britain,
the Netherlands, Lithuania and Ukraine). 
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(Radziejowice 1999, 2001), międzynarodo-
wego konkursu zespołów kameralnych
w Castelfidardo (Włochy 2001) i w Klingen-
thal (Niemcy 2002), nagrody specjalnej
European Union of Competition for Youth
(EMCY Art for Music Prize, Poprad 2003). 
W 2005 w ramach programu stypendialnego
Młoda Polska, wydała autorską płytę My
music (Acte Préalable). Jej utwory publiko-
wane są przez wydawnictwa: Astra w Łodzi,
Fonola w Warszawie, Chiola Music Press
we Włoszech i PWM.

• Utwór Fantazja na gitarę solo otrzymał
wyróżnienie w drugiej edycji Konkursu
Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlew-
skiego, Kraków 2004.

Fantazja na gitarę solo jest moim pierwszym
utworem na ten instrument; do zaintere-
sowania się gitarą namawiali mnie od lat
moi koledzy gitarzyści – wspaniali wyko-
nawcy, tacy jak Łukasz Pietrzak, Krzysztof
Meisinger, Łukasz Kuropaczewski.
Forma utworu jest swobodna, wykorzystuje
charakterystyczne środki techniki gitarowej.
Może stanowić zarówno techniczny, jak
i muzyczny popis dla wykonawcy. Mam na-
dzieję, że Fantazja poszerzy współczesny
repertuar gitarowy.

Barbara Kaszuba

She is also successful as a violinist and
chamber musician. A finalist in the 20th-
century Music Competition for Young
Performers (Radziejowice 1999, 2001), and
the international chamber music ensemble
competition in Castelfidardo (Italy 2001),
and Klingenthal (Germany, 2002), she was
also awarded a special European Union of
Music Competition for Youth (EMCY) Art
for Music Prize in Poprad (2003). 
In 2005, as part of the Young Poland
scholarship program, she released a recor-
ding of her works entitled My Music (Acte
Préalable). Her works are published by
Astra in Łódź, Fonola in Warsaw, Chiola
Music Press in Italy and PWM Edition.

• The work Fantasia for solo guitar received
distinction at the second edition of the
Tadeusz Ochlewski Composers’ Competition,
Kraków 2004.

Fantasia for solo guitar is my first work for
this instrument. I have been persuaded for
years to become interested in guitar by
my guitarist-friends – the splendid perfor-
mers Łukasz Pietrzak, Krzysztof  Meisinger
and Łukasz Kuropaczewski.
The form of the work is free, using charac-
teristic means of guitar technique. It can
provide both a technical and musical dis-
play for the performer. I hope that Fantasia
will broaden the contemporary guitar
repertory.

Barbara Kaszuba
(Tr. by E. Cholewka)
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Łukasz
Godyla 

Urodził się w 1985 w miejscowości Mikstat
(woj. Wielkopolskie). W 2006 ukończył
Zespół Szkół Muzycznych im. K. Komedy-
Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
w klasie fortepianu i fakultatywnie – kom-
pozycji. Obecnie jest studentem Akademii
Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy w klasie kompozycji Z. Bargiel-
skiego. 
W 2006 został laureatem I nagrody na
ogólnopolskim konkursie kompozytorskim
organizowanym w Gliwicach z okazji 85.
rocznicy urodzin poety T. Różewicza za
utwór Zostawcie nas na głos męski, skrzypce
i fortepian. W bieżącym roku otrzymał
Stypendium im. Jana Pawła II, przyznawane
przez biskupa diecezji w Kaliszu. 

• Utwór Cyrkulacje na puzon solo otrzymał
wyróżnienie w piątej edycji Konkursu
Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlew-
skiego, Kraków 2007. 

Cyrkulacje zbudowane są z siedmiu seg-
mentów opartych na strukturach interwa-
łowych, użytych od najmniejszego do
największego interwału. Wstęp i zakończe-
nie bazuje na fragmencie ciągu alikwotów
(utwór rozpoczyna się od dźwięku F i zmie-
rza do możliwie najwyższego dźwięku, aby

Born 1985 in the town of Mikstat (Wielko-
polska Province). In 2006 he graduated
from the K. Komenda-Trzciński Music
School Group in Ostrów Wielkopolski, with
a major in piano performance and a minor
in composition. Presently a student at the
Academy of Music in Bydgoszcz, in the
composition studio of Z. Bargielski. In 2006
he won First Prize at a nationwide compo-
sition competition organized in Gliwice to
honor the 85th birthday of poet T. Różewicz,
for the work Leave Us, for male voice, violin
and piano. This year, he received the John
Paul II Scholarship granted by the bishop
of the Diocese of Kalisz.

• The work Circulations for solo trombone
received distinction at the fifth edition of
the Tadeusz Ochlewski Composers’ Com-
petition, Kraków 2007.

Circulations is built of seven segments
based on the intervallic structures used,
from the smallest to the largest interval.
The introduction and finale are based on
a fragment of the harmonic series (the
work begins from the note F, and aims
toward the highest possible note, thence
to return in the final fragment to the initial
note F).
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w końcowym fragmencie powrócić do
dźwięku wyjściowego – F). 
Forma (przejście przez poszczególne inter-
wały w segmentach oraz wstęp i jego
lustrzane odbicie w zakończeniu) nadaje
utworowi schemat kołowy i stąd tytuł utworu. 

Łukasz Godyla 

Urodził się w 1984 w Łodzi, gdzie ukończył
Liceum Muzyczne im. H. Wieniawskiego
w klasie wiolonczeli R. Fendera. W 2003
otrzymał II nagrodę na Uczniowskim Forum
Muzycznym w Warszawie za utwór Dwie
Arabeski na orkiestrę kameralną. Przez rok
studiował muzykologię na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Obecnie jest studentem
wydziału Kompozycji Akademii Muzycznej
w Krakowie w klasie K. Moszumańskiej-
Nazar. 
W 2006 przebywał na stypendium z pro-
gramu Socrates Erazmus w Birmingham
(Anglia), gdzie swoją technikę kompozy-
torską doskonalił u J. Cutlera i E. Roxburgha.
Ponadto brał udział w warsztatach prowa-
dzonych przez E. Wallena, L. Bradforda
i H. Skemptona. W 2007 jego trio smyczkowe
Fabric otrzymało pierwszą nagrodę na kon-
kursie organizowanym przez Birmingham
Chamber Music Society.

Born in 1984 in Łódź, where he graduated
from the H. Wieniawski Music Lyceum (a com-
bined grammar and secondary music school)
in the cello class of R. Fender. In 2003 he was
awarded 2nd prize at the Pupils’ Music
Forum in Warsaw for his Two Arabesques
for chamber orchestra. He studied musico-
logy at the Jagiellonian University for a year.
At present he is a student at the Composition
Faculty of the Academy of Music in Kraków
in the class of K. Moszumańska-Nazar. 
In 2006 he studied on a scholarship from
the Socrates-Erasmus program in Birmingham
(England), where he honed his compositional
technique in the studios of J. Cutler and
E. Rox-burgh. Beyond this, he has taken
part in work-shops led by E. Wallen, L. Brad-
ford and H. Skempton. In 2007, his Fabric
string trio received first prize at a competi-
tion organized by the Birmingham Chamber
Music Society.

The form (progression through the individual
intervals in the segments, as well as the
introduction and its mirror image in the
finale) give the work a circular pattern, thus
the work’s name.

Łukasz Godyla

Jarosław
Płonka
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Kompozytor i organista; urodził się w 1984
w Koninie. Tam też w 2003 ukończył
z wyróżnieniem Szkołę Muzyczną II st. im.
I.J. Paderewskiego. Obecnie jest studentem
kompozycji w klasie M. Błażewicza i orga-
nów w klasie A. Chorosińskiego w Akademii
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. 
W 2006 przebywał na stypendium w Hoch-
schule für Musik w Kolonii pracując pod
kierunkiem Y. Höllera (kompozycja) i J. Gef-
ferta (organy). W tym samym roku otrzymał
Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa

A composer and organist born in 1984 in
Konin. He graduated (2003) with honors
from the I.J. Paderewski Secondary Music
School in the same town. At present he is
a student in the composition class of
M. Błażewicz and the organ class of A. Choro-
siński at the F. Chopin Academy of Music
in Warsaw. 
In 2006 he studied on scholarship at the
Hochschule für Musik in Cologne, working
under the direction of Y. Höller (composition)
and J. Geffert (organ). In the same year he

Dariusz
Przybylski

• Utwór Konstrukcja w metalu na trąbkę
solo otrzymał I nagrodę w czwartej edycji
Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza
Ochlewskiego, Kraków 2006.

Konstrukcja w metalu (Katarzyna Kobro in
memoriam) na trąbkę solo powstała w roku
2006. Impulsem do napisania utworu było
zetknięcie się z twórczością artystki Katarzyny
Kobro, która swoimi pracami w dwudziesto-
leciu międzywojennym zrewolucjonizowała
myślenie o rzeźbie. Forma kompozycji nie
posiada ścisłych inspiracji pozamuzycznych,
jest jedynie obrazem moich skojarzeń
z dziełami autorki. 

Jarosław Płonka

• The work Structure in Metal for solo trum-
pet received 1st Prize at the fourth edition
of the Tadeusz Ochlewski Composers’ Com-
petition, Kraków 2006.

Structure in Metal (Katarzyna Kobro in
memoriam) for solo trumpet was composed
in 2006. I was stimulated to write the
piece by the output of Katarzyna Kobro,
an artist, who – in the twenty-year interwar
period – revolutionized thinking about
sculpture with her works. The form of the
composition has no strict extra-musical
inspirations, being only a reflection of my
associations with the artist’s works.

Jarosław Płonka
(Tr. by E. Cholewka)
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Narodowego oraz brał udział w międzyna-
rodowym projekcie kompozytorskim
„Mozart Pyramid” (Wielka Brytania) i pro-
jekcie „60 zamówień na 60-lecie Związku
Kompozytorów Polskich”. Uczestniczy w Pro-
gramie Promocji 13 Kompozytorów Europej-
skiego Centrum Muzyki K. Pendereckiego
(Lusławice, 2007-2011).
Brał udział w kursach kompozycji (P. Edlin,
D. Muldowney, R. Watkins, Ph. Wilby)
i w kursach mistrzowskich prowadzonych
przez wybitnych europejskich organistów.
Był stypendystą Ministra Kultury (2003,
2006, „Młoda Polska” 2007), Fundacji ZE
PAK „Młode Talenty” (2003), Keimyung
Research Foundation (2006), Fundacji Ban-
kowej im. L. Kronenberga (2005). 
Koncertuje w kraju i za granicą. W jego
repertuarze szczególne miejsce zajmuje
muzyka nowa; ma na swoim koncie liczne
prawykonania. W 2005 otrzymał Główną
Nagrodę na Konkursie Muzyki XX i XXI
wieku dla Młodych Wykonawców w War-
szawie. 
Jest laureatem 14 konkursów kompozytor-
skich, m. in. I nagrody na Międzynarodowym
Konkursie Kompozytorskim Miasta Wiedeń
(2005), I nagrody na Konkursie Młodych
Kompozytorów im. T. Bairda w Warszawie
(2006), III nagrody na Międzynarodowym
Konkursie Kompozytorskim Franz Josef
Reinl-Stiftung w Wiedniu (2006). 
Jego muzyka wykonywana była w Austrii,
Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii,
a w Polsce m.in. na Festiwalu „Musica Polo-
nica Nova” we Wrocławiu, „Warszawskiej
Jesieni” (koncert Koła Młodych ZKP), Między-
narodowych Dniach Muzyki Kompozytorów
Krakowskich, Festiwalu „New Music New
Faces” w Krakowie. 
Utwory Przybylskiego zarejestrowane są
na czterech płytach kompaktowych (DUX,
Megavox) i publikowane przez PWM.

• Utwór Konstrukcja na saksofon altowy
solo otrzymał I nagrodę w trzeciej edycji
Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza
Ochlewskiego, Kraków 2005.

received the Minister of Culture and National
Heritage Prize, while also taking part in the
‘Mozart Pyramid’ (Great Britain) composition
project and the ‘60 commissions for 60 years
of the Polish Composers’ Union’ project. He
participates in the K. Penderecki European
Music Center’s Program for Promotion of
13 Composers (Lusławice, 2007–2011).
He has taken part in many composition
courses (P. Edlin, D. Muldowney, R. Watkins,
P. Wilby) and master classes led by distin-
guished European organists, and received
scholarships from the Minister of Culture
(2003, 2006, Young Poland 2007), the ZE
PAK Foundation (Young Talents 2003), the
Keimyung Research Foundation (2006) and
the L. Kronenberg Bank Foundation (2005).
He gives concerts in Poland and abroad.
New music occupies a special place in his
repertoire: he has played many works by
contemporary composers for the first time.
In 2005 he won the Grand Prize in the 20th
and 21st-Century Music Competition for Young
Musicians, which took place in Warsaw. 
He has won prizes in 14 composers’ com-
petitions, including: 1st Prize at City of
Vienna International Composers’ Competi-
tion (2005), 1st Prize at the Baird Composi-
tion-Competition for Young Composers in
Warsaw (2006), 3rd Prize at the Franz Josef
Reinl-Stiftung International Composers’
Competition in Vienna (2006).
His music has been performed in Austria,
Holland, Germany and Great Britain; and
in Poland at, among others, the ‘Musica
Polonia Nova’ Festival of Polish Contempo-
rary Music in Wrocław, the Warsaw Autumn’
International Festival of Contemporary
Music (concert of Polish Composers’ Union
Youth Circle), International Days of Kraków
Composers’ Music, and the ‘New Music
New Faces’ Festival in Kraków. 
Przybylski’s works have been recorded on
four CDs (DUX, Megavox) and published by
PWM Edition.

• The work Structure for solo alto saxo-
phone received 1st Prize at the third edi-
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Konstrukcja według ogólnie przyjętej defi-
nicji to układ elementów jakiejś całości,
sposób ich powiązania. Jednoczęściowy
utwór na saksofon altowy solo został
również pomyślany jako elementy połączone
ze sobą, a jednocześnie na tyle różniące
się, aby zaprezentować interesujące barwy
i techniki tego instrumentu. Wykonawca
również konstruuje przebieg napięciowy
utworu, łączy w całość poszczególne odcinki,
to od niego zależy, czy konstrukcja będzie
solidna czy chwiejna, przy czym chwiejna
nie znaczy gorsza.

Dariusz Przybylski

tion of the Tadeusz Ochlewski Composers’
Competition, Kraków 2005.

According to a generally accepted defini-
tion, a structure is an arrangement of the
elements of a whole, the way in which
they are connected with each other. The one
– movement piece for solo alto saxophone
has also been conceived in the form of
elements connected with each other and
at the same time differing enough to throw
the interesting colours and techniques of
this instrument into relief. The performer
also builds the course of the tensions of
the work, combining its separate sections
into one whole; it is up to him whether
the structure will be stable or otherwise,
and unstable does not mean worse.

Dariusz Przybylski
(Tr. by E. Cholewka)

Paula 
Ptach

Urodziła się w 1974 w Ustce. W 1992 ukoń-
czyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II
stopnia im. I.J. Paderewskiego w Słupsku
w klasie fortepianu B. Żydzianowskiej (dyplom
w klasie L. Kassianienko w Inowrocławiu).
W roku 1999 ukończyła edukację muzyczną
na wydziale Pedagogiki i Psychologii
Akademii Pedagogicznej w Bydgoszczy.
W l. 1995-97 była studentką Poznańskiego

Born in 1974 in Ustka. In 1992 she graduated
from the I. J. Paderewski state primary and
secondary music schools in Słupsk, where
she studied piano with B. Żydzianowska
(gaining a diploma in L. Kassianienko’s
class in Inowrocław). In 1999 she graduated
in music education from the faculty of
Pedagogy and Psychology of the Pedago-
gical Academy of Bydgoszcz. Between
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Papieskiego Wydziału Teologicznego w filii
w Bydgoszczy. W 2004 ukończyła kompozy-
cję w klasie J. Bauera oraz teorię muzyki
w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewi-
czów w Łodzi. 
Jest laureatką I nagrody Concours Européen
de Composition pour Choeurs et Maîtrises
de Cathédrales w Amiens (Francja, 2001).
W trakcie studiów przebywała na stypen-
dium w Hochschule für Musik „Franz Liszt”
w Weimarze w klasie kompozycji M. Obsta. 
Obecnie jest nauczycielem przedmiotów
teoretycznych w Państwowej Szkole Muzycz-
nej II st. im. I.J. Paderewskiego w Słupsku
i pracuje jako organista w Kościele p.w. Św.
Jadwigi Królowej w Gdyni.

• Utwór Wariacje na temat pewnego odro-
dzenia na klarnet solo otrzymał I nagrodę
w pierwszej edycji Konkursu Kompozytor-
skiego im. Tadeusza Ochlewskiego, Kraków
2003.

Wariacje na temat pewnego odrodzenia
powstały w lutym 2003 roku, napisane
zostały specjalnie na konkurs im. T. Och-
lewskiego. Istotnym elementem kształtu-
jącym formę całej kompozycji jest temat. 

Paula Ptach

1995–97 she studied at the Bydgoszcz branch
of the Poznań Papal Faculty of Theology.
At present she is a student of composition
in the class of J. Bauer and theory of music
at the G. and K. Bacewicz Academy of
Music in Łódź. 
During studies, she received a scholarship
to study composition with M. Obst at
Hochschule für Musik F. Liszt in Weimar.
She won 1st Prize at Concours Européen
de Composition pour Choeurs et Maîtrises
de Cathédrales in Amiens (France, 2001). 
She presently teaches theoretical courses
at the I. J. Paderewski State Music School
in Słupsk, and works as an organist at
St Jadwiga’s Church in Gdynia. 

• The work Variations on a Theme of a Certain
Renaissance for solo clarinet received 1st
Prize at the first edition of the Tadeusz
Ochlewski Composers’ Competition, Kra-
ków 2005.

The Variations on the Theme of a Certain
Renaissance were written in February 2003,
specially for the T. Ochlewski competition.
An essential element shaping the form of
the entire composition is the theme.

Paula Ptach
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Jakub
Polaczyk

Urodził się w 1983 w Krakowie, gdzie ukoń-
czył z wyróżnieniem Szkołę Muzyczną II st.
im. W. Żeleńskiego w klasie fortepianu I. Ro-
lanowskiej. Obecnie studiuje kompozycję
u M. Chyrzyńskiego w Akademii Muzycznej
w Krakowie oraz muzykologię na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim. 
Jego utwory były wykonywane m.in. na
Konkursie „Crescendo” w Tarnowie (2004),
Festiwalu „New Music New Faces” w Kra-
kowie (2006), Festiwalu im. Adama Didura
w Sanoku (2006) i forach kompozytorskich
organizowanych przez Akademię Muzyczną
w Krakowie oraz podczas Dni Muzyki Kompo-
zytorów Krakowskich (2007). 
Jest laureatem kilku konkursów kompozy-
torskich: w roku 2004 otrzymał III nagrodę
za DSCH na wibrafon, kontrabas, fortepian
i flet na Konkursie Kompozytorskim „Cres-
cendo” w Tarnowie, w 2006 II nagrodę (I nie
przyznano) za utwór Księga antyczna na
głos i fortepian na Konkursie Kompozy-
torskim im. Adama Didura w Sanoku oraz
wyróżnienie za ApokElipsis na orkiestrę
kameralną na Konkursie Kompozytorskim
„Patri Patriae” w Katowicach. W roku aka-
demickim 2005/2006 był stypendystą fun-
dacji Sapere Auso. 

Born in 1983 in Kraków, where he graduated
with honors from the piano performance
studio of I. Rolanowska at the W. Żeleński
Level II Music School. Presently studies
composition with M. Chyrzyński at the
Academy of Music in Kraków, as well as
musicology at the Jagiellonian University. 
His works have been performed at the
Crescendo Competition in Tarnów (2004),
the New Music New Faces Festival in
Kraków (2006), the Adam Didur Festival
in Sanok (2006), and composers’ forums
organized by the Academy of Music in
Kraków, as well as during the Music Days
of Kraków Composers (2007). 
He has won prizes in several composers’
competitions: in 2004, he received 3rd
Prize for DSCH for vibraphone, double
bass, piano and flute at the Crescendo
Composers’ Competition in Tarnów; in
2006, 2nd Prize (1st Prize not awarded)
for the work Book of Antiquity for voice
and piano at the A. Didur Composers’
Competition in Sanok; as well as honorable
mention for ApokElipsis for chamber
orchestra at the Patri Patriae Composers’
Competition in Katowice. In the 2005/2006
academic year, he received a Sapere Auso
Foundation scholarship.
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• Utwór Kombinacje na Olimpie na puzon
solo otrzymał I nagrodę w piątej edycji
Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza
Ochlewskiego, Kraków 2007. 

Utwór KKombinacje na Olimpie powstał
pod wpływem inspiracji mitologią grecką.
Składa się on z czterech części opartych
na formach starożytnych używanych w:
inwokacji, pieśni, tańcu i epitafium. Aż do
epitafium są one nieustannie przerywane
współczesnym sposobem narracji, który
niejako wdziera się w ład starożytny.
W ten oto sposób wywiązuje się dialog
pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. 
Pomimo występowania elementów rytual-
nych, nie pragnę tutaj zawrzeć jakiegoś
podtekstu religijnego. Jest to jedynie kolejna
próba oddania świata, który istnieje w na-
szej wyobraźni.

Jakub Polaczyk

Gitarzysta i kompozytor; urodził się w 1980
w Zamościu. W 2005 z wyróżnieniem ukoń-
czył Akademię Muzyczną im. K. Lipińskiego
we Wrocławiu w klasie gitary P. Zaleskiego.
W l. 2005-2007 doskonalił swój warsztat
na studiach podyplomowych w Royal Scottish
Academy of Music, które ukończył z wyróż-
nieniem. Obecnie studiuje w tej uczelni
kompozycję w klasie D. Fennesy. 

A guitarist and composer, born in 1980 in
Zamość. In 2005, graduated with distinction
from the guitar performance studio of
P. Zaleski at the K. Lipiński Academy of Music
in Wrocław. In 2005–2007 he perfected his
technique in post-graduate study and mas-
ter classes at the Royal Scottish Academy
of Music, from which he graduated with
honors. He is presently studying composi-

• The work Combinations on Olympus for
solo trombone received 1st Prize at the
fifth edition of the Tadeusz Ochlewski
Compo-sers’ Competition, Kraków 2007.

Combinations on Olympus was written
under the influence of inspiration from
Greek mythology. It is comprised of four
movements based on ancient forms used
in: invocation, song, dance and epitaph.
Up until the epitaph, they are constantly
interrupted by a modern manner of narra-
tion which, as it were, bursts into the
ancient order. In this manner, a dialog
ensues between past and present.
Despite the occurrence of ritual elements,
I do not wish to include here any religious
subtext. This is just another attempt to
convey the world which exists in our
imagination.

Jakub Polaczyk

Marek
Pasieczny 
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Jest laureatem wielu konkursów gitarowych
oraz kompozytorskich, m.in. I nagród
w Chanterelle Guitar Competition (2005)
i Dundee Guitar Competition (2006)
w Wielkiej Brytanii. Był stypendystą Ministra
Kultury „Młoda Polska” (2005), Rządu Szkocji
(2006), oraz w Wielkiej Brytanii stypendystą
John Mather Trust (2006), Jack Mamond
Guitar Scholarship (2006–07) i Leverhulm
Scholarship (2006–07). 
Komponuje od piętnastego roku życia. Ma
na swoim koncie ponad 100 kompozycji,
aranżacji oraz transkrypcji na instrumenty
solowe, zespoły kameralne, orkiestrowe,
a także chóralne. Jego utwory wykonywane
były w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Republice
Południowej Afryki, Czechach, Francji.
W 2004 jego kompozycja Motion Picture
Score Concerto na gitarę i orkiestrę zainau-
gurowała Międzynarodowy Festiwal „Śląska
Jesień Gitarowa”. 
Jako gitarzysta występuje na koncertach
autorskich oraz bierze udział w festiwalach
krajowych i zagranicznych, współpracując
z takimi orkiestrami jak Scottish Ballet
Orchestra, BBC Scottish Orchestra, Royal
Scottish National Orchestra, Orkiestra
Kameralna „Aukso”. 
W 2002 współpracował z gitarzystą jazzo-
wym P. Metheny oraz z wokalistką A.M. Jo-
pek. Obecnie pracuje nad koncertem na
tubę i orkiestrę dla znanego tubisty J. Gour-
lay’a; brytyjska premiera zaplanowana jest
na wiosnę 2008 roku. Jego utwory publiko-
wane są przez wydawnictwa Euterpe i PWM.

• Utwór Homenaje a Manuel de Falla na
gitarę solo otrzymał I nagrodę w drugiej
edycji Konkursu Kompozytorskiego im.
Tadeusza Ochlewskiego, Kraków 2004. 

Homenaje a Manuel de Falla na gitarę solo
skomponowałem w listopadzie 2003 roku
na zamówienie gitarzysty Tomasza Kandul-
skiego. W głównej mierze inspiracją do
napisania utworu poświęconego właśnie
de Falli był jego cykl pieśni hiszpańskich
na sopran i fortepian (w transkrypcji na

tion in the studio of D. Fennesy at the
same institution. 
He has won prizes at many guitar and
composition competitions, including First
Prize at the Chanterelle Guitar Competition
(2005) and the Dundee Guitar Competition
(2006) in Great Britain. He received the
Young Poland scholarship from the Minister
of Culture (Young Poland 2005), a Scottish
government scholarship (2006) and, in
Great Britain, a John Mather Trust scholar-
ship (2006), a Jack Mamond Guitar Scho-
larship (2006–07) and the Leverhulm
Scholarship (2006–2007).
He has been composing since the age of
fifteen, and has to his credit over 100
compositions, arrangements and transcrip-
tions for solo instruments, chamber
ensembles, orchestra and choir. His works
have been performed in Canada, Great
Britain,  the Republic of South Africa, the
Czech Republic, and France. In 2004, his
Motion Picture Score Concerto composition
inaugurated the International Silesian
Guitar Autumn Festival.
As a guitarist, he performs concerts of his
own works, as well as taking part in festi-
vals in Poland and abroad, collaborating
with such orchestras as: the Scottish
Ballet Orchestra, the BBC Scottish Orchestra,
the Royal Scottish National Orchestra and
the Aukso Chamber Orchestra. 
In 2002 he collaborated with jazz guitarist
P. Metheny and vocalist A.M. Jopek.
Presently, he is working on a concerto for
tuba and orchestra for well-known tubist
J. Gourlay, the British première of which is
planned for Spring 2008. His works are
published by Euterpe and PWM Edition.

• The work Homenaje a Manuel de Falla for
solo guitar received 1st Prize at the second
edition of the Tadeusz Ochlewski Compo-
sers’ Competition, Kraków 2004.

I composed Homenaje a Manuel de Falla
for solo guitar in November 2003 in
response to a commission from the gui-
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sopran i gitarę), który wtedy wykonywałem
oraz traumatyczne przeżycia, jakie towarzy-
szyły mnie i mojej rodzinie podczas tam-
tych dni.
Utwór składa się z dwóch części: Część
pierwsza – Lamento – to bardzo ekspresyjny
i pełen smutku wstęp prowadzący do
wyciszonej części II, przypominający swego
rodzaju „śpiew-lament”, tak charakterysty-
czny i zawsze obecny w rdzennie hiszpań-
skiej muzyce ludowej – flamenco. Część
druga, kontrastowa do Lamento, to Can-
cion (Pieśń) w charakterze spokojna, kon-
templacyjna, oparta na motywie powtarza-
jącej się tercji małej. 
Mam nadzieję, że prosty technicznie utwór
sprawi dużą muzyczną przyjemność wyko-
nującym go gitarzystom.

Marek Pasieczny

tarist Tomasz Kandulski. In writing a work
dedicated to de Falla I was largely inspired
by his cycle of Spanish songs for soprano
and piano (transcribed for soprano and gui-
tar), which I was then performing, as well
as the traumatic experiences that my family
and I went through at that time.
The piece consists of two sections: the first
one Lamento (Lament) is a very expressive
introduction, overflowing with sadness,
leading to the more muted second section
and is reminiscent of a kind of “song-lament”,
so characteristic and ever present in the fla-
menco – the authentic folk music of Spain.
The second section is a contrasting Cancion
(Song), peaceful and contemplative in nature,
based on the motif of a repeated minor third.
I hope that this technically simple work will
give much enjoyment to the guitarists who
perform it.

Marek Pasieczny
(Tr. by E. Cholewka)

Paweł
Cieślak 

Puzonista, urodził się w 1981 w Katowicach.
W 2005 z wyróżnieniem ukończył Akade-
mię Muzyczną w Krakowie w klasie puzonu
Z. Stolarczyka. 
W sezonie 2002/2003 pracował w Narodo-
wej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach, a od 2003 jest pierwszym
puzonistą Filharmonii im. K. Szymanowskiego

Trombonist, born 1981 in Katowice. In 2005,
graduated with distinction from trombone
studio of Z. Stolarczyk at Academy of Music
in Kraków.
In 2002/2003 season, worked in National
Polish Radio Symphony Orchestra in Kato-
wice; and since 2003, has been principal
trombonist at K. Szymanowski Philharmonic
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w Krakowie. Jest także współzałożycielem
Krakowskiego Kwartetu Puzonowego oraz
Cracow Brass Quintet, z tym ostatnim zespo-
łem zdobył II nagrodę na Ogólnopolskim
Konkursie Zespołów Kameralnych w War-
szawie (2005). 
Współpracował ponadto z Kwartetem
Puzonowym NOSPR w Katowicach oraz
orkiestrami takimi jak: Sinfonietta Cracovia,
Capella Cracoviensis, Radiowa Orkiestra
Symfoniczna w Krakowie, Polska Orkiestra
Radiowa w Warszawie. Jako solista wystę-
pował z orkiestrą Filharmonii w Krakowie
i Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie. 
W 2004 otrzymał stypendium Ministra
Kultury i Sztuki RP.

in Kraków. Is also co-founder of the Kraków
Trombone Quartet, as well as the Cracow
Brass Quintet, with which ensemble he won
2nd Prize at the Nationwide Chamber
Ensemble Competition in Warsaw (2005).
Beyond this, has collaborated with the
National Polish Radio Symphony Orchestra
Trombone Quartet, as well as the Sinfonietta
Cracovia, Capella Cracoviensis, Radio Sym-
phony Orchestra in Kraków, Polish Radio
Orchestra in Warsaw. As a soloist, has per-
formed with the Kraków Philharmonic
orchestra and the Polish Radio Orchestra in
Warsaw. 
In 2004, received a scholarship from the
Republic of Poland’s Minister of Culture
and Art.

Trębacz, urodził się w 1982 w Warszawie.
Naukę gry na trąbce rozpoczął w wieku
ośmiu lat pod kierunkiem swojego dziadka
W 2006 ukończył Akademię Muzyczną
w Warszawie w klasie W. Woźnickiego.
Laureat licznych nagród i wyróżnień na
ogólnopolskich konkursach dla instrumen-
talistów, a także stypendysta Ministra
Kultury (2001). Jest współzałożycielem
i członkiem zespołu Warsaw Brass Trio,
z którym to zdobył III nagrodę na Między-
narodowym Konkursie Współczesnej
Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego
w Krakowie (2003).

Trumpeter, born 1982 in Warsaw. Began
instruction in trumpet playing at age eight
under the direction of his grandfather.
In 2006, graduated from studio of W. Woź-
nicki at Academy of Music in Warsaw.
Winner of numerous prizes and distinctions
at nationwide competitions for instrumen-
talists, as well as recipient of a scholarship
from the Minister of Culture (2001).
Co-founder and member of Warsaw Brass
Trio, with which he won 3rd Prize at the
K. Penderecki International Competition of
Contemporary Chamber Music in Kraków.

Lubomir
Jarosz  
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Krzysztof
Meisinger

Gitarzysta, urodził się w 1984. Obecnie
studiuje w Akademii Muzycznej im. F. Nowo-
wiejskiego w Bydgoszczy w klasie K. Pełecha,
a także w Musikschule w Koblenz w klasie
mistrzowskiej A. Desiderio. 
Zwycięzca wielu konkursów, m.in: Ogólno-
polskiego Konkursu Gitary Klasycznej
w Kielcach (1998), Ogólnopolskiego Konkursu
Gitary Klasycznej w Koninie (1999), Między-
narodowego Konkursu „Ghitaralia” w Prze-
myślu (2001), Międzynarodowego Konkursu
Gitary Klasycznej im. C.Atillano w Łodzi
(2006). Jest stypendystą Ministra Kultury
(„Młoda Polska”), Fundacji KGHM „Polska
Miedź”. 
Pobierał lekcje mistrzowskie u takich wirtu-
ozów swego instrumentu jak: C. Marchione
(Włochy), J. Clerch (Kuba), A. Swete (Austria),
A. Desiderio (Włochy). Uczestniczył także
w specjalnej prywatnej lekcji mistrzowskiej

Guitarist, born 1984. Presently studies in
the studio of K. Pełech at the F. Nowowiejski
Academy of Music, as well as in the master
class of A. Desiderio at the Musikschule in
Koblenz.
Has won many competitions, among oth-
ers: Nationwide Classical Guitar Competition
in Kielce (1998), Nationwide Classical Guitar
Competition in Konin (1999), Ghitaralia
International Competition in Przemyśl
(2001), C. Atillano International Classical
Guitar Competition in Łódź (2006).
Recipient of scholarship from Minister
of Culture (Young Poland), as well as from
KGHM ‘Polish Copper’ Foundation.
Has taken master classes with such virtu-
osos of his instrument as: C. Marchione
(Italy), J. Clerch (Cuba), A. Swete (Austria),
A. Desiderio (Italy). Has also taken part in
a special private master class with

Ważne miejsce w jego działalności artys-
tycznej zajmuje współpraca z orkiestrami
takimi jak: Sinfonia Varsovia, Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Narodowej, Polska
Orkiestra Radiowa, Orkiestra Teatru Wielkiego
w Warszawie, Zespół Instrumentalny War-
szawskiej Opery Kameralnej. Artysta był
też solistą dwóch nagrań – Partita D. Przy-
bylskiego oraz Missa Solemnis S. Moryto
– które zostały wydane na płytach (DUX).

Important place in artistic activity is occupied
by collaboration with such orchestras as:
Sinfonia Varsovia, Warsaw Philharmonic
Orchestra, Polish Radio Orchestra, Teatr
Wielki – Polish National Opera  Orchestra
in Warsaw, Warsaw Chamber Opera Instru-
mental Ensemble. Artist has also made
two recordings as a soloist – D. Przybylski’s
Partita, as well as S. Moryto’s Missa Solemnis
– which were released on disk (DUX).
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u P. Zieglera, pianisty kwintetu A. Piazzolli.
W 2002 został zaproszony przez W. Malic-
kiego do grania w Quinteto Tango Nuevo,
zespole wzorowanym na kwintecie A. Piaz-
zolli.
Należy do ścisłej czołówki polskich gitarzys-
tów klasycznych młodego pokolenia. Wystę-
puje w kraju i za granicą (USA, Niemcy,
Francja, Anglia, Serbia, Austria, Hiszpania).
Ma w swoim dorobku trzy płyty kompaktowe.

P. Ziegler, pianist of the A. Piazzolla Quintet.
In 2002, was invited by W. Malicki to play
in the Quinteto Tango Nuevo, an ensemble
modeled on the A. Piazzolla Quintet.
Among the very top Polish classical guitarists
of the young generation, he performs in
Poland and abroad (USA, Germany, France,
England, Serbia, Austria, Spain). He has to
his credit three CD recordings.

Sebastian
Oroń
Saxophonist. Graduated from studio of
A. Rzymkowski at Academy of Music in
Kraków (diploma with distinction, 2005).
Has participated in master classes led by
J. M. Londeix as well as G. Preisner. In duet
with pianist M. Dziadek, won 1st Prize and
Grand Prix at theK. Penderecki International
Competition of Contemporary Chamber
Music in Kraków (2002), as well as 1st Prize
at Concorsi di Musica della Val Tidone in
Italy (2003). 
Received scholarships from, among others,
the President of the Council of Ministers
(1998), Minister of Culture (2003) and Mayor
of Kraków (2004). 
Has to his credit numerous premières of
works by contemporary composers. Has
participated in many international festivals,
among others: ‘From Chopin to Górecki’ in
Warsaw, Laboratory of Contemporary Music
in Warsaw, Chanterelle Festival, Musica

Saksofonista. Absolwent Akademii Muzycznej
w Krakowie w klasie A. Rzymkowskiego
(dyplom z wyróżnieniem, 2005). Uczestniczył
w kursach mistrzowskich prowadzonych
przez J. M. Londeixa oraz G. Priesnera.
W duecie z pianistą M. Dziadkiem zdobył
I nagrodę i Grand Prix na Międzynarodowym
Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej
im. K. Pendereckiego w Krakowie (2002)
oraz I nagrodę w Concorsi di Musica della
Val Tidone – Premio „Anguissola Scotti”
we Włoszech (2003). 
Był stypendystą m.in. Prezesa Rady Minis-
trów (1998), Ministra Kultury (2003), Pre-
zydenta Miasta Krakowa (2004). 
Ma na swym koncie liczne prawykonania
utworów kompozytorów współczesnych.
Uczestniczył w wielu międzynarodowych
festiwalach m.in. „From Chopin to Górecki”
w Warszawie, Laboratorium Muzyki
Współczesnej w Warszawie, Chanterelle
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Festival, Musica Polonica Nova we Wroc-
ławiu, Cenobio di San Vittore w Bolonii;
koncertuje w kraju i za granicą (Czechy,
Holandia, Niemcy, Włochy).

Polonica Nova in Wrocław, Cenobio di San
Vittore in Bologna; concertizes in Poland
and abroad (Czech Republic, Germany, Hol-
land, Italy).

Roman
Widaszek

Klarnecista, ukończył Akademię Muzyczną
w Katowicach w klasie H. Kierskiego,
otrzymując dyplom z wyróżnieniem (1996).
Swoje umiejętności kształcił na wielu
kursach mistrzowskich prowadzonych m.in.
przez G. Deplusa i M. Arrignona.
Otrzymał II nagrodę na Ogólnopolskim
Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybu-
nalskim (1995) i III nagrodę na Ogólnopol-
skim Konkursie Kompozytorskim w Biel-
sku-Białej (1990); był stypendystą Ministra
Kultury i Sztuki. Obecnie jest pierwszym
klarnecistą Capelli Cracoviensis, członkiem
Kwintetu Dętego Capelli Cracoviensis
i Krakowskiego Tria Stroikowego.
Prowadzi ożywioną działalność artystyczną.
Współpracował z takimi artystami jak:
Sh. Kam, W. Malicki, zespół Kwartetu
Śląskiego. Jako solista występował na kon-
certach i festiwalach w kraju i za granicą
(Czechy, Niemcy, Korea Pd., Japonia). Dokonał
wielu nagrań płytowych z muzyką kameralną.
Jest jednym z nielicznych klarnecistów
grających na basethornie (altowa odmiana
klarnetu). Wykłada w Akademii Muzycznej
im K. Szymanowskiego w Katowicach.

Clarinetist, graduated from studio of H. Kierski
at Academy of Music in Katowice, receiving
diploma with distinction (1996). Has honed
skills at many master classes led by, among
others, G. Deplus and M. Arrignon.
Received 2nd Prize at the Nationwide Clarinet
Festival in Piotrków Trybunalski (1995) and
3rd Prize at Nationwide Composers’ Com-
petition in Bielsko-Biała (1990); Minister
of Culture and Art scholarship recipient.
Presently principal clarinet of Capella Craco-
viensis, member of Capella Cracoviensis
Wind Quintet and Kraków Reed Trio.
Engaged in intense artistic activity. Has
collaborated with such artists as S. Kam,
W. Malicki, and the Silesian Quartet. As
a soloist, has performed in concerts and
at festivals in Poland and abroad (Czech
Republic, Germany, South Korea, Japan).
Has made many disk recordings of cham-
ber music. One of the few clarinetists to
play the basset horn (alto variety of clar-
inet). Teaches at the K. Szymanowski
Academy of Music in Katowice.
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7.11.2007
środa, godz. 12.00 / Wednesday, 12:00 p.m.
DOM POLONII / POLONIA HOUSE

AKADEMIA FESTIWALOWA / FESTIVAL ACADEMY
Spotkanie z Martą Ptaszyńską / Meeting with Marta Ptaszyńska
Prowadzi / Moderator – Jadwiga Paja-Stach 

środa, godz. 17.00 / Wednesday, 5:00 p.m.
COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO /
COLLEGIUM NOVUM OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY 

Zygmunt Noskowski – II Kwartet smyczkowy E-dur / String
Quartet No. 2 in E major (1879-83), 40’
- Allegro serioso
- Allegretto vivace
- Andante doloroso 
- Allegro gioioso
Mikołaj Górecki – Dyspersje na kwartet smyczkowy / Dispersions
for String Quartet (2006), 7’* 

* * *
Karol Szymanowski – I Kwartet smyczkowy C-dur op. 37 / String
Quartet No. 1 in C major, Op. 37 (1917), 17’
- Lento assai. Allegro moderato 
- Andantino semplice. In modo d’una canzone
- Vivace
Marta Ptaszyńska – Mozaiki na kwartet smyczkowy / Mosaics for
String Quartet (2002), 15’

Kwartet Śląski / Silesian Quartet:
Szymon Krzeszowiec, Arkadiusz Kubica, Łukasz Syrnicki, 
Piotr Janosik 

* prawykonanie światowe / world première 
Utwór zamówiony przez Festiwal Muzyki Polskiej / The Festival 
of Polish Music Commision

Koncert nagrywany przez Program 2 Polskiego Radia / Concert recorded
by Channel 2 of Polish Radio



Karol Szymanowski, uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 12 grudnia 1930, aula Collegium Novum /
Karol Szymanowski, award ceremony for honorary doctorate from
Jagiellonian University, 12 December 1930, Collegium Novum auditorium



73

7
.1

1

Kompozytor, pedagog, dyrygent i publicy-
sta. Urodził się w 1846 w Warszawie, zmarł
w 1909 tamże. Był uczniem A. Kątskiego
(skrzypce), S. Moniuszki (harmonia), F. Ciaf-
feiego (śpiew) oraz F. Kiela i R. Würsta
(kompozycja) w Berlinie. 
Początkowo występował jako skrzypek,
śpiewak i pianista. W 1870 roku rozpoczął
w „Kurierze Warszawskim” działalność
sprawozdawcy i krytyka muzycznego,
prowadził też prelekcje o muzyce. Jako
kompozytor zadebiutował podczas kon-
certu monograficznego zorganizowanego
przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne,
którego był dyrektorem w późniejszych
latach (1881–1902). Działał jako dyrygent
opery i drugi dyrygent Filharmonii Warszaw-
skiej. Od 1886 roku prowadził klasę kom-
pozycji w Instytucie Muzycznym w Warsza-
wie, wychowując całą plejadę muzyków
i kompozytorów, takich jak: H. Melcer,
L. M. Rogowski, P. Rytel, A. Szeluto, G. Fitelberg,
M. Karłowicz, K. Szymanowski,  L. Różycki. 
Pisał z niezwykłą łatwością, chętnie przys-
wajał nowe zdobycze techniki i stylu muzycz-
nego. Wśród jego kompozycji szczególne
miejsce zajmują utwory dramatyczne oraz
wokalno-instrumentalne, liczne są również
dzieła kameralne i symfoniczne. Skompono-
wał pierwszy polski poemat symfoniczny
zatytułowany Step. Jego kompozycje często
wykonywano na koncertach kompozytor-

Composer, pedagogue, conductor and
essayist, was born in 1846 in Warsaw, and
died there in 1909. He was a student of
A. Kątski (violin), S. Moniuszko (harmony),
F. Ciaffei (voice), as well as F. Kiel and R. Würst
(composition) in Berlin.
Initially, he performed as a violinist, singer
and pianist. In 1870, he became active at
the Kurier Warszawski as a music reporter;
he also gave lectures on music and was
involved in music criticism. As a composer,
he debuted during a monographic concert
organized by the Warsaw Musical Society,
of which he was the director in later years
(1881–1902). He was active as an opera
conductor and as the associate conductor
of the Warsaw Philharmonic. From 1886
onward, he taught a composition class at
the Institute of Music in Warsaw, educating
an entire pleiad of musicians and com-
posers such as: H. Melcer, L. M. Rogowski,
P. Rytel, A. Szeluto, G. Fitelberg, M. Karło-
wicz, K. Szymanowski, L. Różycki. 
He wrote with unusual ease, willingly
adopting innovations in technique and
musical style. Among his compositions,
a special place is occupied by dramatic as
well as vocal-instrumental pieces; also
numerous are his chamber and symphonic
works. He composed the first Polish sym-
phonic poem, entitled The Steppe. His com-
positions were often performed at com-

Zygmunt
Noskowski 
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skich w Warszawie, Krakowie, Lwowie i do
dziś stanowią stałą pozycję repertuarową
polskich filharmonii.

Przedstawiany obecnie Kwartet smyczkowy
E-dur można zaliczyć do tych niesłusznie
zapomnianych utworów Zygmunta Noskow-
skiego. Skomponowany między rokiem 1879
a 1883, został wykonany w Krakowie 16 stycz-
nia 1883 i tego samego roku w Warszawie.
Po tej drugiej prezentacji utworu w „Kurierze
Porannym” ukazała się recenzja. Oto jej
fragment: „Ponieważ sprawozdawca nasz,
zajęty pilnemi sprawami pedagogicznymi,
zmuszony był opuścić ten koncert, przeto
z konieczności musimy przytoczyć słowa
najbardziej świadomego zalet tej kompozycji
– samego jej autora. Oto ten poważny pro-
fesor kompozycji, dzierżący obecnie pióro
sprawozdawcze, pisze o swym dziele:
„O kwartecie moim, który pp. Barcewicz,
Stiller, Jankowski i Cink wykonali na począt-
ku koncertu wczorajszego, mogę tylko tyle
powiedzieć, że składa się z trzech cząstek,
zatytułowanych: Allegro serioso, Andante
doloroso i Allegro gioioso. Stosując się do
tych nazw, zapewniam czytelników, iż byłem
z początku usposobiony serioso, lecz gdy
artyści cudownie odegrali Andante doloroso,
wtedy stałem się cały gioioso, za co ser-
deczne składam wykonawcom dzięki”.
Zarówno w cytowanej recenzji, jak i na
afiszu koncertu w Krakowie, kwartet jest
utworem trzyczęściowym. W głosach, które
zachowały się w Bibliotece Warszawskiego
Towarzystwa Muzycznego, część Allegretto
vivace jest przekreślona grubą niebieską
kredką, którą skreślony jest również dopisek
„nie gra się tego numeru” zanotowany
ręką kompozytora. Dlaczego omijana była
ta część? Nie wiadomo, występuje w niej
przecież tak lubiany przez Noskowskiego
krakowiak. W oryginalnej partyturze ta
część oczywiście jest […]  

Andrzej Wróbel
(Komentarz do wydania partytury w serii „Polska
Muzyka Kameralna”, PWM, Kraków 2003)

poser’s concerts in Warsaw, Kraków and
Lvov [present-day Lviv], and to this day,
they represent a permanent item in the
philharmonic repertoire.

The String Quartet in E major published
here may be included amongst those unjustly
forgotten works. Composed between 1879
and 1883, it was premiered in Cracow on 16
January 1883 and in Warsaw the same year.
The second performance was followed by
a review in Kurier Poranny. Here is an excerpt:
“Because our reviewer, busy with urgent
didactic matters, had to leave this concert,
we must of necessity quote the words of
the composer himself, who is most aware
of the values of this composition. Here is
what the serious professor of composition,
holding at present the pen  of the reviewer,
writes about his work:  “Of my quartet,
which was performed by Messrs. Barcewicz,
Stiller, Jankowski and Cink at the beginning
of yesterday’s concert, I can only say that it
consists of three little movements entitled
Allegro serioso, Andante doloroso and Allegro
gioioso. Complying with these names, I can
assure the readers that at the beginning
I was in a serioso mood, but when the artists
performed Andante doloroso in a wonderful
way, I became all gioioso, for which I wish to
extend my heartfelt thanks to the performers.”
Both in the quoted review and in the poster
of the concert in Cracow, the quartet is
described as a three-movement work. In
the parts preserved in the Library of the
Warsaw Music Society, the Allegretto vivace
movement is crossed out in a thick blue
pencil with the words added in the compos-
er’s hand: “this number is not to be played”.
Why was this movement omitted? We do
not know: after all, it contains a krakowiak,
Noskowski’s favourite dance. In the original
score this movement is, of course, present […]

Andrzej Wróbel
(commentary on score published in ‘Polish Chamber
Music’ series, PWM Edition, Kraków 2003)
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Urodził się w 1971 w Katowicach. W 1995
ukończył z wyróżnieniem studia kompozy-
torskie w Akademii Muzycznej w Katowicach
pod kierunkiem ojca, H. M. Góreckiego.
Rok później otrzymał dwa stypendia z The
Banff Centre for the Arts w Kanadzie.
W 2000 otrzymał doktorat z kompozycji
w Indiana University w Bloomington w Sta-
nach Zjednoczonych. W l. 2001–2002
wykładał na Uniwersytecie McGill w Montre-
alu. Obecnie mieszka i pracuje w Stanach
Zjednoczonych.
W 1988 uzyskał pierwszą nagrodę na I Kon-
kursie dla Młodych Kompozytorów w Biel-
sku-Białej za Preludia na fortepian, a w 1994
– trzecią nagrodę na II Forum Młodych
Kompozytorów w Krakowie za Sonatę na
klarnet i fortepian. Jego utwory są wykony-
wane w kraju i za granicą m.in.: w Lincoln
Center, Avery Fisher Hall w Nowym Jorku,
Montrealu, Edmonton, De Ijsbreker Center
w Amsterdamie, podczas „Śląskich Dni
Muzyki Współczesnej”, festiwalu „Musica
Polonica Nova” we Wrocławiu, Festiwalu
Prawykonań w Katowicach oraz ISCM
Światowych Dni Muzyki w Słowenii.
Wykonawcami jego utworów są m.in.:
K. Danczowska, J. Kotnowska, A. Duczmal,
G. Chmura, Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestra

Mikołaj Górecki was born in Katowice in
1971. In 1995 he graduated with distinction
from the studio of his father, H. M. Górecki,
in the composition department at the
Academy of Music in Katowice. A year later,
he received two scholarships from The
Banff Centre for the Arts in Canada. In 2000
he obtained a PhD title of Bloomington
University USA, and between 2000–2001
he also lectured at McGill University of
Montreal. Presently, he lives and works in
the United States.
In 1988 he was awarded first prize in the
1st Young Composers Competition at
Bielsko-Biała for his Preludes for piano,
and in 1994 - third prize of the Chapter
of Critics at the 2nd Forum of Young Com-
posers in Cracow for his Sonata for clarinet
and piano. His works are performed in
Poland and other places, including: New
York (Avery Fisher Hall at Lincoln Center),
Montreal, Edmonton, Amsterdam (De Ijs-
breker Center), Wrocław (‘Musica Polonica
Nova’ Polish Contemporary Music Festivals),
Katowice (Silesian Days of Contemporary
Music, Polish Modern Music – Festival of
Premières) and Slovenia (ISCM World
Music Days). His works are performed by,
among others: K. Danczowska, J. Kotnowska,
A. Duczmal, G. Chmura, National Polish

Mikołaj
Górecki  
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Kameralna „Amadeus”, Brooklyn Philhar-
monic Orchestra w Nowym Jorku.

Dyspersje na kwartet smyczkowy zostały
napisane w 2006 roku i trwają około
7 minut. Tytuł nawiązuje do faktury utworu:
skupionej lub rozproszonej.

Mikołaj Górecki

Nota o kompozytorze znajduje się przy
koncercie z dnia 5 listopada, godz. 19.30.

Szymanowski skomponował II Kwartet
smyczkowy jesienią 1917 roku w Elizawet-
gradzie. Układ części w zachowanym ręko-
pisie wskazuje, że początkowo planował
napisać cykl 4-częściowy. Ostatecznie
zrezygnował z pisania finalnej fugi i przes-
tawił kolejność części. Utwór zadedykowany
został redaktorowi „La Revue Musicale”,
Henri Prunières’owi. W 1922 roku kompozy-
tor otrzymał za niego pierwszą nagrodę na
konkursie Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego. Po raz pierwszy
został wykonany przez Kwartet Filharmonii
Warszawskiej 10 marca 1924 roku na kon-
cercie w sali Konserwatorium. W tym
samym roku został opublikowany przez
Wiener Philharmonischer Verlag. 

Tadeusz A. Zieliński napisał o I Kwartecie:
„należy do najgłębszych i najbardziej nat-
chnionych dzieł Szymanowskiego. Podobnie
jak III Sonata, stanowi on próbę godzenia
rozbieżnych dróg stylistycznych, ale w spo-
sób znacznie bardziej finezyjny, kunsztowny,
artystycznie wyrafinowany. W przeciwień-
stwie też do wybujałego patosu i dosadności
brzmienia Sonaty, oferuje muzykę dość

For information about composer see notes
under the 5 November 7:30 p.m. concert.

Szymanowski composed his String Quartet
No. 1 in the Fall of 1917 in Elizavetgrad.
The arrangement of the movements in the
surviving manuscript indicates that initially,
he had planned to write a four-movement
cycle. In the end, he abandoned the writ-
ing of a final fugue and rearranged the
order of the movements. The work was
dedicated to the editor of La Revue Musi-
cale, Henri Prunières. In 1922, the composer
received First Prize for it at a competition
of the Ministry of Religious Confessions
and Public Enlightenment. It was performed
for the first time by the Warsaw Philhar-
monic Quartet on 10 March 1924 at a con-
cert in the Conservatory hall. In the same
year, it was published by the Wiener
Philharmonischer Verlag.

Tadeusz A. Zieliński wrote about Quartet
No. 1: “It is among the deepest and most
inspired of Szymanowski’s works. Just like
the Sonata No. 3, it represents an attempt
to reconcile divergent stylistic paths, but
with much more finesse, skill, artistic
refinement. In contrast, also, to the unbri-
dled pathos and bluntness of sound in the

Radio Symphony Orchestra in Katowice,
Amadeus Chamber Orchestra, Brooklyn
Philharmonic Orchestra in New York.

Dispersions for string quartet were written
in 2006 and lasts approximately 7 minutes.
The title refers to the consolidated or dis-
persed/scattered texture of the piece.

Mikołaj Górecki 

Karol
Szymanowski
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Kompozytorka, perkusistka, teoretyk muzyki,
pedagog; urodziła się w Warszawie w 1943.
Studiowała kompozycję, teorię muzyki
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej
w Warszawie oraz grę na instrumentach
perkusyjnych w PWSM w Poznaniu, uzysku-
jąc trzykrotny tytuł magistra sztuki w dzie-
dzinie kompozycji, teorii muzyki i perkusji.
W ramach stypendium rządu francuskiego
odbyła w Paryżu uzupełniające studia
kompozytorskie u N. Boulanger (1969–70),
uczęszczała również na zajęcia prowadzone
przez O. Messiaena w Conservatoire National
Supérier oraz studiowała muzykę konkretną
i elektroniczną w Groupe de Recherches
Musicales. W 1972 roku na zaproszenie
Cleveland Institute of Music wyjechała do
Stanów Zjednoczonych na studia w zakresie
perkusji, uzyskując w 1974 roku Artist
Diploma Degree. Niemal od początku swego

Composer, percussionist, music theorist,
pedagogue, born in Warsaw in 1943.
Studied composition and music theory at
State Music College in Warsaw, as well as
percussion performance at State Music
College in Poznań, receiving Master of Arts
degrees in three fields: composition, music
theory and percussion. On French govern-
ment stipend, completed supplementary
studies in composition with N. Boulanger
(1969–70); also took courses led by O. Mes-
siaen at the Conservatoire National Supér-
ier and studied musique concrète, as well
as electronic music, in Groupe de Recher-
ches Musicales. In 1972, at invitation of
Cleveland Institute of Music, went to United
States for percussion studies, receiving
Artist Diploma in 1974. Almost from very
beginning of stay in USA, was engaged in
teaching work. In 1997, became full pro-

Marta
Ptaszyńska

powściągliwą w tonie, poruszającą bardziej
wewnętrzną, intymną poezją niż zewnę-
trznymi gestami, muzykę subtelną, kame-
ralną nie tylko w środkach, ale i w duchu.
Język harmoniczny jest, wyjąwszy finał,
raczej łagodny, a część I przynosi w nie-
których miejscach nowe u Szymanowskiego
rysy wyszukanej prostoty, dające przed-
smak jego stylu w nadchodzącym okresie”. 

Sonata, it offers a music quite self-con-
trolled in tone, moving rather with internal,
intimate poetry than with external gestures
– a music subtle, private not only in means,
but also in spirit. Its harmonic language is,
except in the finale, rather mild; and the
first movement brings in some places con-
tours of a sophisticated simplicity that is
new for Szymanowski, giving a foretaste
of his style in the period to come.”
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pobytu w USA podjęła pracę pedagogiczną.
W 1997 roku uzyskała tytuł profesora
zwyczajnego w Indiana University School
of Music w Bloomington, a w 1998 roku
otrzymała dożywotnią profesurę w Univer-
sity of Chicago.
Większość utworów orkiestrowych Ptaszyń-
skiej powstało na zamówienie amerykań-
skich i polskich orkiestr symfonicznych
oraz wybitnych muzyków, jak E. Glennie,
i prestiżowych instytucji, m.in. BBC i Chicago
Symphony Orchestra.
Za całokształt pracy kompozytorskiej otrzy-
mała nagrodę im. Alfreda Jurzykowskiego
w Nowym Jorku (1997). Została odznaczona
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski (1995), uhonorowana Dyplomem
Ministra Spraw Zagranicznych za zasługi
dla kultury polskiej (2000), medalem
Związku Kompozytorów Polskich, a także
prestiżową nagrodą Benjamin Danks Crea-
tive Music Award przyznawaną przez Ame-
rican Academy of Arts and Letters (2006). 
Nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycz-
nego ukazała się książka pt. Muzyka to
język najdoskonalszy. Rozmowy z Martą
Ptaszyńską, przedstawiająca sylwetkę
i twórczość kompozytorki. 

Mozaiki, utwór na kwartet smyczkowy
został napisany w 2002 roku na zamówienie
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego
Caramoor (Caramoor International Music
Festival) w stanie New York dla kwartetu
„Pacifica”. 
Inspiracją do utworu był kwartet Beetho-
vena op. 133 Grosse Fuge. Kwartet ten
zrobił na mnie kolosalne wrażenie jeszcze
w dzieciństwie i uważałam wówczas, ze
jest on najbardziej rewolucyjnym utworem
muzycznym. Jakże wielkie było moje zdu-
mienie, kiedy dowiedziałam się, że Igor
Strawiński powiedział, że „muzyka współ-
czesna zaczęła się od Grosse Fuge”(!).
Analogie z kwartetem Beethovena widoczne
są w wielu aspektach, nie tylko poprzez
dwukrotne cytowanie beethovenowskiego
tematu, ale głównie poprzez zastosowanie

fessor at Indiana University School of Music
in Bloomington; and in 1998, received
tenured professorship at University of
Chicago.
Most of Ptaszyńska’s orchestral works
were written on commission from American
and Polish symphony orchestras, as well
as from distinguished musicians, e.g.
E. Glennie, and prestigious institutions –
among others, the BBC and the Chicago
Symphony Orchestra.
For oeuvre as a whole, received Alfred Ju-
rzykowski Prize in New York (1997), also
awarded Officer’s Cross of Order of Polonia
Restituta (1995), as well as honored with
Diploma of Minister of Foreign Affairs for
meritorious contributions to Polish culture
(2000), Polish Composers’ Union medal,
and prestigious Benjamin Danks Creative
Music Award given by American Academy
of Arts and Letters (2006).
PWM Editions has published a book enti-
tled Muzyka to język najdoskonalszy.
Rozmowy z Martą Ptaszyńską [Music Is the
Most Perfect Language: Conversations with
Marta Ptaszyńska], presenting the com-
poser’s life and oeuvre.

Mosaics, a work for string quartet, was
written in 2002 on commission from the
Caramoor International Music Festival in
New York State, for the Pacifica Quartet.
The inspiration for the work was
Beethoven’s Quartet op. 133 Grosse Fuge.
This quartet made a colossal impression
on me when I was yet a child, and I figured
at the time that it was the most revolutio-
nary musical work. How great was my sur-
prise when I found out that Igor Stravinsky
said that “contemporary music began from
the Grosse Fuge” (!).
Analogies with Beethoven’s quartet are
visible in many aspects, not only through
the twice-cited Beethoven theme, but
chiefly through application of triple and
quadruple counterpoint. But the introduc-
tion of elements from Beethoven’s fugue
in my quartet represents only one of the
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potrójnego i poczwórnego kontrapunktu.
Ale wprowadzenie elementów fugi Beetho-
vena w moim kwartecie stanowi tylko
jedną z wielorakich warstw Mozaik. Jak
sugeruje tytuł, liczne warstwy muzyki
ulegają ciągłym zmianom i transformacjom
i tworzą obraz dźwiękowy pełen bądź to
delikatnych, bądź śmiałych kolorów i eks-
presywnych gestów. Dlatego też określenie
appassionato odpowiada najpełniej aurze
i charakterowi mojej muzyki.

Marta Ptaszyńska

diverse layers of Mosaics. As the title sug-
gests, the numerous layers of the music
are subject to constant changes and
transformations, and create a sound pic-
ture full of here delicate, there bold colors
and expressive gestures. For this reason
as well, the expression appassionato most
fully corresponds to the aura and charac-
ter of my music.

Marta Ptaszyńska

Kwartet
Śląski

The Silesian
Quartet

Zespół powstał w 1978. Jego członkowie
wywodzą się z Akademii Muzycznej
im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
Doskonalił swe umiejętności na kursach
mistrzowskich prowadzonych przez członków
Kwartetów LaSalle, Amadeus, Juilliard, Sme-
tana, Berg. Jego repertuar obejmuje ponad
300 pozycji literatury kameralnej, z czego
ok. 200 to literatura XX wieku. Dokonał
około 70 prawykonań kwartetów smycz-

The Silesian Quartet was founded in 1978
by the graduates of the K. Szymanowski
Academy of Music in Katowice. It honed
its skills at the master classes conducted
by the members of such quartets as the
LaSalle, Amadeus, Juilliard, Smetana and
Berg. The Quartet’s repertoire includes over
300 pieces of chamber literature, of which
almost 200 are by 20th-century compo-
sers. The Silesian Quartet premiered over
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kowych kompozytorów polskich i obcych,
z czego część jest im dedykowana.
W czasie 29-letniej kariery Kwartet Śląski
dał ponad 1000 koncertów w większości
krajów europejskich oraz USA, Kanadzie,
Meksyku, Japonii, Hongkongu i Korei
Południowej. Zespół występował na takich
festiwalach muzycznych jak: Warszawska
Jesień, Festiwal Krzysztofa Pendereckiego
w Lusławicach, Berliner Musiktage, Time
of Music Viitasaari, Kuhmo Chamber Music
Festival, Inventionen Berlin, Musicorama
-Hong Kong, Festival de Saint-Denis w Pa-
ryżu, Festiwal Melos-Etos w Bratysławie,
Wien Modern, Romaeuropa Festival w Rzy-
mie, Festival Musique et Amitié w Bienne
(Szwajcaria), Bornholms Musikfestival,
MUSIKHO/ST w Odense, Musik-Biennale
Berlin, West Cork Chamber Music Festival
(Irlandia), Tongyeong International Music
Festival (Korea). 
Kwartet Śląski stale nagrywa dla różnych
stacji radiowych i telewizyjnych. Wydał 30
płyt kompaktowych dla różnych wytwórni,
w tym komplet kwartetów smyczkowych
I. Strawińskiego i K. Szymanowskiego
(Partrige), A. Panufnika oraz A. Tansmana
(Etcetera). Trzykrotnie otrzymał Nagrodę
ZPAV „Fryderyk” (1996, 1998, 2005) za
nagrania dzieł H.M. Góreckiego, W. Lutosław-
skiego, K. Szymanowskiego i E. Chaussona. 
Od 1993 roku zespół jest organizatorem
Festiwalu Muzyki Kameralnej „Kwartet
Śląski i jego goście”. Jedenaście jego edycji
odbyło się w Pałacu w Rybnej; od roku
2004 – w Radiu Katowice. Od 2005 roku
mecenasem Kwartetu Śląskiego jest
Samorząd Miasta Gliwice, zaś Gliwicki
Teatr Muzyczny – partnerem wspólnych
projektów.

70 works by Polish and foreign composers,
many of which have been dedicated to the
Quartet. 
In its 25-year-long career the Silesian
Quartet has given over 1000 concerts,
attracting enthusiastic critical response in
many European countries, as well as in the
United States, Canada, Mexico, Japan and
Hong Kong. The ensemble has performed
at numerous prestigious festivals, includ-
ing: Berliner Musiktage, Time of Music in
Viitasaari, Kuhmo Chamber Music Festival,
Inventionen in Berlin, Musicorama in Hong
Kong, Festival de Saint-Denis in Paris,
Contemporary Music Festival Melos-Etos
in Bratislava, Wien Modern, Romaeuropa
Festival in Rome, Musique et Amitié Festival
in Bienne, Bornholms Musikfestival, MUSIK-
HO/ST in Odense, Musik-Biennale Berlin,
West Cork Chamber Music Festival
(Ireland), Tongyeong International Music
Festival (Korea), Warsaw Autumn,
Penderecki Festival in Lusławice). 
The Silesian Quartet regularly records for
radio stations and TV. It has recorded, for
various labels, the complete string quartets
by I. Stravinsky (Partrige), K. Szymanowski
(Partrige), A. Panufnik and A. Tansman
(Etcetera). In 1996, 1998, 2005 the ensem-
ble received the Polish “Fryderyk” Awards
for CDs featuring works by H.M. Górecki,
W. Lutosławski, K. Szymanowski and
E. Chausson.
In 1993, the Silesian Quartet launched an
annual chamber music festival in Palace
Rybna (since 2004 in Radio Katowice) held
under the motto “Silesian Quartet and its
guests”. Since 2005, the Self-Government
of Gliwice has become the patron of The
Silesian String Quartet and the Music
Theatre of Gliwice has become its partner. 
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środa, godz. 20.00 / Wednesday, 8:00 p.m.
KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA / CORPUS CHRISTI CHURCH

Franciszek Lessel – Kantata do św. Cecylii, patronki muzyki na
chór mieszany i orkiestrę kameralną / Cantata to St Cecilia,
Patroness of Music for Mixed Choir and Chamber Orchestra,
(1812), 8’

Krzysztof Meyer – Msza op. 68 na chór mieszany i orkiestrę /
Mass for Mixed Chorus and Orchestra Op. 68 (1996), 26’
- Kyrie
- Gloria 
- Credo
- Sanctus
- Agnus Dei

Stanisław Moniuszko – Msza Des-dur / Mass in D flat major
(1870), 35’
- Kyrie 
- Gloria 
- Graduale
- Credo 
- Offertorium 
- Sanctus 
- Benedictus 
- Agnus Dei 

Rena Fujii1 (Japonia / Japan) – sopran / soprano
Kristina Kapustynska (Ukraina / Ukraine) – mezzosopran /
mezzo-soprano
Peter Berger (Słowacja / Slovakia) – tenor / tenor
Azamat Zheltyrguzov2 (Kazachstan / Kazakhstan) – baryton /
baritone
Dariusz Bąkowski-Kois – organy / organ
Chór Polskiego Radia w Krakowie / Polish Radio Choir in Kraków
Włodzimierz Siedlik – chórmistrz / choirmaster
Polska Orkiestra Radiowa / Polish Radio Symphony Orchestra
Łukasz Borowicz – dyrygent / conductor
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1 Nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Muzyki Polskiej przyznana decyzją
Jury XII Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu (2007) / Prize
funded by the Polish Music Association, awarded by jury decision at the 12th
A. Sari International Vocal Art Competition in Nowy Sącz (2007)

2 Nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Muzyki Polskiej przyznana decyzją
Jury VI Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie (2007) /
Prize funded by the Polish Music Association, awarded by jury decision at the 6th
Stanisław Moniuszko Vocal Competition in Warsaw (2007)

Koncert nagrywany przez Program 2 Polskiego Radia / Concert recorded
by Channel 2 of Polish Radio
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Kompozytor i pianista, urodził się ok. 1780
w Warszawie, zmarł w 1838 w Piotrkowie
Trybunalskim. Pierwsze lekcje muzyki
pobierał u swojego ojca, Wincentego Fer-
dynanda – kompozytora, pianisty i pedagoga
czeskiego pochodzenia. Pod koniec 1799
wyjechał do Wiednia, gdzie podjął studia
kompozytorskie u J. Haydna i kontynuował
je do śmierci swego mistrza w 1809. Podczas
studiów w Wiedniu wielokrotnie przyjeżdżał
do Polski i na dworze Lubomirskich w Łań-
cucie pracował jako nadworny muzyk.
Po powrocie do kraju na stałe występował
jako pianista, wykonując zawsze własne
utwory (m.in. w Krakowie, w Teatrze Naro-
dowym w Warszawie). Grał także na popu-
larnej wówczas harmonijce szklanej oraz
udzielał lekcji muzyki. Przez resztę życia
pracował w zawodach niemuzycznych, nie
zaniechał jednak komponowania. 
Jego twórczość jest najpełniejszym przeja-
wem recepcji stylu klasycznego na gruncie
muzyki polskiej. Świadczy o tym dobór
gatunków (symfonie, uwertury, wariacje,
kwartety, sonaty, msze), układ cyklicznych
utworów, sposób operowania harmoniką,
instrumentacją, a także budową formy.
W swoich dziełach szeroko wykorzystywał
także polifonię w sposób analogiczny jak
u Haydna (finały w formie fugi). Wpływ
muzyki polskiej przejawia się w twórczości

Composer and pianist, born c. 1780 in
Warsaw, died 1838 in Piotrków Trybunalski.
His first music lessons were taken from
his father, Wincenty Ferdynand – a com-
poser, pianist and pedagogue of Czech
origin. At the end of 1799, he left for Vienna,
where he took up compositional studies
with J. Haydn and continued them until the
master’s death in 1809.
During his studies in Vienna, he often vis-
ited Poland and worked as a court musician
at the Lubomirski court in Łańcut. After
returning to Poland permanently, he per-
formed as a pianist, always performing his
own works (in Kraków and at the National
Theatre in Warsaw, among other venues).
He also played the glass harmonica, popu-
lar at that time, and gave music lessons.
For the rest of his life, he worked in non-
musical professions; however, he did not
stop composing.
His work is the most complete expression
of the classical style in Polish music, as
evinced in his choice of genres (symphonies,
overtures, variations, quartets, sonatas,
masses), the arrangement of cyclic works,
harmonic practice, instrumentation and
forms. He also used counterpoint exten-
sively, in a similar way to Haydn (e.g. finales
in fugual form). The influence of Polish
music manifests itself in Lessel’s creative

Franciszek
Lessel
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Lessla przede wszystkim w wykorzystywaniu
elementów metrorytmicznych tańców pol-
skich oraz w wykorzystaniu ludowych lub
popularnych melodii jako tematów utworów.
Większość utworów Franciszka Lessla
(szczególnie wokalno-instrumentalne dzieła
religijne, orkiestrowe i kameralne) pozostała
w rękopisach, wiele zaginęło. W XIX w. wy-
dawano je wyłącznie za życia kompozytora
w Austrii, Niemczech, niekiedy również
w Anglii, Francji. Wykonywane były także
wyłącznie za życia kompozytora, przede
wszystkim w Polsce, i cieszyły się uznaniem
krytyki.

Kantata ku czci świętej Cecylii Franciszka
Lessla powstała nie tylko ku uczczeniu
świętej, lecz – jak wolno domniemywać na
podstawie jego życiorysu – pod wpływem
uczucia miłości, jakie żywił kompozytor do
Cecylii Beydale, wychowanki Marii z Czarto-
ryskich ks. Wirtemberskiej. Nie znamy
dokładnej daty powstania Kantaty, wiado-
mo tylko, że po raz pierwszy wykonana
została w Warszawie 21 listopada 1812 roku
w kościele OO. Augustianów. Jej rękopis
(głosy), zatytułowany Kantata do świętej
Cecylii, zachował się wśród kilku innych
utworów tego kompozytora w Bibliotece
OO. Paulinów na Jasnej Górze w Częstocho-
wie. W notatce prasowej o warszawskim
wykonaniu w 1812 r. nazwano kantatę
„oratorium wokalnym”, którą to nazwę
znajdujemy później w literaturze muzycznej.
[…] 
Wspomnieć warto, że Kantata Lessla nie
jest jedynym w twórczości tego kompozy-
tora utworem napisanym ku czci św. Cecylii.
Najwcześniejszy spis jego utworów wymienia
6 mszy, wśród nich Mszę na dzień św. Cecylii,
natomiast utwór o nazwie kantata ewen-
tualnie oratorium w tym spisie nie figuruje.
[…]
Rok 1812 przypada na ten okres twórczości
Lessla kiedy to w 3 lata po powrocie 
z Wiednia – gdzie studiował u Haydna –
kompozytor tworzy wiele utworów.
Narastające ożywienie życia muzycznego

output first of all in the exploitation of
metrorhytmic elements of Polish dances,
as well as in the use of folk and popular
melodies as themes for larger works.
Most of Lessel’s works, especially the
vocal-instrumental, orchestral and cham-
ber ones, have been preserved in manu-
scripts, although some have been lost.
In the nineteenth century they were pub-
lished exclusively during the composer’s
lifetime in Austria, Germany, and some-
times also in England and France. They
were also performed exclusively during
the composer’s lifetime, first of all in
Poland, where they were highly regarded
by the critics. 

Franciszek Lessel’s Cantata to St. Cecilia
was written not only to honor the saint,
but also – as we may infer on the basis of
his curriculum vitae – under the influence
of the love the composer felt for Cecilia
Beydale, the foster child of Maria, Duchess
of Württemberg (née Czartoryska). We do
not know the exact date when the cantata
was written; all we know is that it was
performed for the first time in Warsaw on
21 November 1812 at the Church of the
Augustinian Fathers. Its manuscript (part
books), entitled Kantata do świętej Cecylii,
has been preserved along with a few other
works by this composer at the Library of
the Pauline Fathers at Jasna Góra in
Częstochowa. In a press notice on the
Warsaw performance in 1812, the cantata
was called a ‘vocal oratorio’, which name
we find later in the music literature. […]
It is worth mentioning that Lessel’s Cantata
is not the only work in this composer’s
oeuvre written to honor St. Cecilia. The
earliest list of his works mentions six
masses, among them a Mass for St. Cecilia
Day; however, no work with the name of
cantata or oratorio figures in this list. […]
The year 1812 falls during a period in Lessel’s
oeuvre when, three years after returning
from Vienna (where he studied with Haydn),
the composer created many works. The
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w Warszawie wpływa na jego inwencję
kompozytorską. Ówczesna prasa warszaw-
ska sugerowała, że jako uczeń „sławnego
Haydna nie tylko grunt kompozytorski
nauczyciela swego przejął, ale i w guście
dla potomności zupełnie stał się naślado-
wcą”. Wszelako dziś, mimo niewątpliwych
powiązań stylistycznych muzyki Lessla
z Haydnem, uznajemy go za przedstawiciela
wczesnego romantyzmu. 
Tekst do Kantaty Lessla napisał Bonawen-
tura Kudlicz (na karcie tytułowej zachowa-
nego utworu błąd: J. Kudlicz). Był to znany
w Warszawie aktor, śpiewak (bas), a także
autor librett operowych, m. in. tekstu do
melodramatu Elsnera Ofiara Abrahama.
Wierszowany tekst Kudlicza, pod względem
artystycznym niewysokiego lotu, jest
nieregularny, dzieli się na 7 zwrotek o różnej
ilości wersów […]. Pierwsze 3 zwrotki
stanowią pieśń pochwalną muzyki, opiewają
jej dobroczynny wpływ: przynosi człowie-
kowi ukojenie, a zarazem budzi zapał
wznosząc duszę ku niebu. Słowa czterech
dalszych zwrotek skierowane są do św.
Cecylii, która poniosła śmierć męczeńską
za wiarę i teraz śpiewa w niebie z aniołami,
chwaląc potęgę Pana. 

Alina Nowak-Romanowicz
(Komentarz do wydania partytury, PWM, 
Kraków 1987)

growing revival of musical life in Warsaw
contributed to his compositional invention.
The Warsaw press of the time suggested
that as a student ‘of the great Haydn, he
not only took over the compositional
ground of his teacher, but also, to the lik-
ing of posterity, completely became his
imitator.’ Nevertheless, today, despite the
indubitable stylistic links of Lessel’s music
with Haydn, we consider him to be a rep-
resentative of early Romanticism.
The text to Lessel’s Cantata was written
by Bonawentura Kudlicz (on the title folio
of the preserved work, listed erroneously
as J. Kudlicz).  This was an actor well-known
in Warsaw, a singer (bass), as well as author
of opera libretti – among others, the text
to Elsner’s melodrama Abraham’s Sacrifice.
Kudlicz’s versified text, in artistic terms
not of high caliber, is irregular – divided
into seven stanzas of differing number of
verses […]. The first three stanzas represent
a song in praise of music, extolling its
benevolent influence: it brings comfort to
humanity, and at the same time awakens
zeal, raising the soul towards heaven. The
words of the four subsequent stanzas are
addressed to St. Cecilia, who died a martyr’s
death for her faith and is now singing in
heaven with the angels, glorifying the power
of the Lord.

Alina Nowak-Romanowicz
(commentary on score, PWM Edition, 
Kraków 1987)
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Kompozytor, pianista, pedagog; urodził się
w 1943 w Krakowie. Studiował kompozycję
w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole
Muzycznej: początkowo w klasie S. Wiecho-
wicza, a po jego śmierci u K. Pendereckiego.
Już po trzech latach, w 1965 ukończył stu-
dia, otrzymując dyplom z wyróżnieniem,
zaś w roku następnym z takim samym
rezultatem ukończył teorię muzyki. Studia
w dziedzinie kompozycji i gry na fortepia-
nie uzupełniał w Paryżu pod kierunkiem
N. Boulanger (1964, 1966 i 1968). W l. 1966–
68 współpracował jako pianista z Zespołem
MW2, koncertując w Polsce i większości
krajów europejskich. Do dzisiaj uprawia
pianistykę jako solista i kameralista, dając
koncerty lub nagrywając płyty, i to nie tylko
z własną muzyką. Natychmiast po ukończe-
niu studiów podjął działalność pedago-
giczną. Od 1987 jest profesorem kompozycji
w Hochschule für Musik w Kolonii. Na
temat muzyki współczesnej wykładał w wielu
krajach (Austria, Brazylia, Francja, Niemcy,
Szwajcaria, Wenezuela, były Związek Ra-
dziecki). W sezonie 1991/92 był composer-
in-residence w Filharmonii Kolońskiej,
a w 1996 – na festiwalu w Seattle. Obok gry
na fortepianie i pedagogiki Krzysztof Meyer
zajmuje się również pisarstwem muzycz-
nym. Jest autorem monografii Dymitra
Szostakowicza (nowe wydanie: Paryż 1994,
Bergisch Gladbach 1995, Amsterdam 1996,
Madryt 1997, Sankt Petersburg 1998,
Warszawa 1999), Witolda Lutosławskiego

Krzysztof Meyer is a composer and pianist,
who also writes about music (the author
of a book on Shostakovitch and Lutosław-
ski). He studied in Kraków with S. Wiechowicz
and K. Penderecki as well as in Paris with
N. Boulanger. A winner of many prizes, and
a musical life organizer, he has performed
important public functions (a vice-rector of
the Academy of Music in Cracow between
1972–75, since 1987 a professor in Hochs-
chule für Musik in Cologne, between
1985–89 the president of the Polish
Composers’ Union). A composer with a rich
and varied creative output, his work is
characterized by exceptional ease of narra-
tion and a sense of form; his musical idiom
has evolved in the direction of abstract
thinking, atonal harmonies, attaining (in
the most recent string quartets) concen-
tration and expressive transparency. His
music is available on records (Muza, Olympia,
Koch Schwann, Classicord, ISPV, Erato).

I noted down my first sketches for the
Mass at the beginning of the 1980s, fin-
ishing it only in 1987; but even so – as it
turned out – only to conclude that it
deserves exclusively to be forgotten. Thus,
I destroyed the score and returned to this
genre for the second time five years later,
retaining, however, faithfulness to the pre-
vious scoring: mixed choir and organ. This
version was even performed in January

Krzysztof
Meyer
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(razem z D. Gwizdalanką, Kraków 2003
i 2004), jak również kilkudziesięciu artykułów,
głównie poświęconych muzyce współczesnej,
a publikowanych w Polsce i za granicą.
Krzysztof Meyer za swoje utwory otrzymał
wiele krajowych i międzynarodowych
nagród: m.in. Nagrodę Ministra Kultury
i Sztuki (1973, 1975), Złoty Krzyż Zasługi
(1974), Nagrodę im. Herdera (1984), Nagrodę
Związku Kompozytorów Polskich (1992),
nagrodę Fundacji im. A. Jurzykowskiego
(1993), Nagrodę im. Stamitza (1996), Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1997)
oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski (2003).

Pierwsze szkice do Mszy zanotowałem na
początku lat osiemdziesiątych, kończąc ją
dopiero w 1987, a i tak – jak się okazało –
tylko po to, by dojść do wniosku, że zasłu-
guje wyłącznie na zapomnienie. Partyturę
zatem zniszczyłem i po raz drugi powróciłem
do tego gatunku pięć lat później, zachowując
jednak wierność poprzedniej obsadzie:
chór mieszany i organy. Wersja ta została
nawet wykonana w styczniu 1993 podczas
niedzielnego nabożeństwa w jednym z ko-
lońskich kościołów, ale i ją uznałem za
niedostatecznie udaną. Po raz trzeci powró-
ciłem do utworu latem 1995, tym razem
decydując się również na powiększenie
obsady instrumentalnej do orkiestry sym-
fonicznej.
Msza została skomponowana według tra-
dycyjnego schematu liturgicznego i składa
się z pięciu części. Przeznaczona jest jednak
do wykonania koncertowego. Jej forma
w sposób zasadniczy różni się od innych
utworów tego gatunku, bowiem części
połączone są attacca, tworząc dwa symfo-
niczne łuki ekspresyjne: Kyrie przechodzi
w Gloria, Credo łączy się z Sanctus, a jedynie
Agnus Dei zachowuje samodzielność.

Krzysztof Meyer

Prawykonanie Mszy odbyło się 13 grudnia 1996
roku w Krakowie przez Chór i Orkiestrę Filharmonii
Krakowskiej pod dyrekcją Vladimira Ponkina.

1993 during a Sunday service at a church
in Cologne; but it, too, I adjudged as insuf-
ficiently well done. For a third time, I returned
to the work in the summer of 1995, this
time also deciding to increase the size of
the instrumental ensemble to a symphony
orchestra.
The Mass was composed according to the
traditional liturgical pattern and is com-
prised of five movements. However, it is
intended for concert performance. Its form
differs fundamentally from that of other
works in this genre, for the movements
are connected ‘attacca’, creating two sym-
phonic expressive arcs: the Kyrie flows into
the Gloria, the Credo is linked with the
Sanctus, and only the Agnus Dei retains
independence.

Krzysztof Meyer

Mass was premièred on 13 December 1996 in
Kraków by the Choir and Orchestra of the Kraków
Philharmonic, under the direction 
of Vladimir Ponkin.
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Stanisław
Moniuszko

Kompozytor, dyrygent oper, orkiestr sym-
fonicznych i chórów oraz pedagog. 
Urodzony 5 maja 1819 w majątku Ubiel
k. Mińska, zmarł 4 czerwca 1872 w War-
szawie. Po krótkim okresie nauki domowej
pod kierunkiem matki Elżbiety, kształcił
się w grze na fortepianie w Warszawie
i w Mińsku. W 1837 wyjechał na studia do
Berlina, gdzie uczył się prywatnie harmonii,
kontrapunktu, instrumentacji i dyrygentury
pod kierunkiem Carla Friedricha Rungenha-
gena, dyrektora Towarzystwa Muzycznego
„Singakademie”. Odbywał także praktykę,
prowadząc chóry i akompaniując śpiewa-
kom, poznawał wielki repertuar operowy,
oratoryjny i symfoniczny. W 1840 powrócił
do kraju i zamieszkał w Wilnie, gdzie
został prywatnym nauczycielem gry na
fortepianie oraz objął stanowisko organisty
w tamtejszym kościele św. Jana. Jego dzia-
łalność przyczyniła się wybitnie do ożywienia
muzycznego środowiska wileńskiego. Odby-
wał także podróże artystyczne do Peters-
burga. W czasie podróży nawiązał bliską
znajomość z wybitnymi muzykami rosyjski-
mi, m.in. Michaiłem Glinką, Cezarem Cui. 
Moniuszko uważany jest za ojca polskiej
opery narodowej. W 1848 w Wilnie poprowa-
dził prawykonanie pierwszej, dwuaktowej
wersji opery Halka. Po triumfie, jaki odniosła
1 stycznia 1858 warszawska premiera nowej,
czteroaktowej wersji Halki, odbył podróż

Stanisław Moniuszko was composer, con-
ductor of operas, symphony orchestras
and choirs, as well as pedagogue. Born 5
May 1819 on the landed property of Ubiel,
near Mińsk, died 4 June 1872 in Warsaw.
After a short period of home schooling
under the direction of his mother Elżbieta,
he was educated in piano playing in Warsaw
and Mińsk. In 1837, he left to study in
Berlin, where he learned harmony, coun-
terpoint, orchestration and conducting pri-
vately under the direction of Carl Friedrich
Rungenhagen, director of the Singakademie
Music Society. He also completed a prac-
ticum in choir directing and vocal accom-
paniment, as well as becoming acquainted
with the great opera, oratorio and sym-
phonic repertoire. In 1840 Moniuszko
returned to his home country, took up res-
idence in Wilno [now Vilnius], where he
became a private piano teacher, as well as
taking the post of organist at St. John’s
Church. His activity made a distinguished
contribution to reviving the Wilno musical
community. He also went on artistic tours
to St. Petersburg. During these tours, he
made close acquaintance with distinguished
Russian musicians, among them Mikhail
Glinka, Cesar Cui.
He is considered to be the father of Polish
national opera. In 1848 in Wilno, he led the
premiere of the first, two-act version of
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artystyczną do Niemiec i Francji. Po powro-
cie został powołany na stanowisko pier-
wszego dyrygenta Opery Polskiej w Teatrze
Wielkim w Warszawie, gdzie przygotował
i wystawił kolejno wszystkie swoje opery.
Okres Powstania Styczniowego zahamował
prace kompozytora. W 1865 premiera kolej-
nej opery – Straszny Dwór – wywołała
entuzjazm, odnosząc sukces podobny do
Halki. Prócz oper skomponował również
pieśni na głos z fortepianem zebrane
w Śpiewnik domowy, kwartety smyczkowe,
liczne utwory chóralne w tym Msze, utwory
symfoniczne. Muzyka Moniuszki zyskała
szerokie uznanie w społeczeństwie polskim.
Uważa się ją powszechnie za wzór muzyki
„słowiańskiej”.

Msza Des-dur
Moniuszko znany jest przede wszystkim
jako twórca polskiej opery narodowej,
natomiast nurt jego muzyki religijnej –
pisanej przez całe życie – traktowany jest
niemal jako działalność uboczna. Tymczasem
dla kompozytora był to nurt ważny. W liście
do F. Zawadzkiego pisał: „Kościelna muzyka
nasza wszak potrzebuje kogoś, kto by dla
chwały Bożej (jeśli nie dla ludzkiego słuchu)
uporządkował ją cokolwiek”. Tak więc
Moniuszko podjął dzieło wzbogacenia
i zreformowania polskiego repertuaru koś-
cielnego. Oddał się temu zadaniu z całym
poświęceniem, pisząc pieśni religijne,
opracowania pieśni kościelnych, liczne
utwory chóralne, a także dzieła oratoryjno-
kantatowe oraz siedem mszy. 
Wykonaniami tych utworów dyrygował
sam, mając do dyspozycji zespół złożony
z amatorów. O trudnościach, które przy-
chodziło mu pokonywać, pisał w listach,
niekiedy pełnych gorzkiego humoru: „Fagotu
ani zapachu, oboi jeden, a drugi (secundo)
klarnet tak sfałszowany, że wolałbym
raczej, aby wcale nie egzystował. […] Kotły
są doskonałe, ale kotlisty nie mamy”.
Swym dziełom religijnym kompozytor
pragnął nadać funkcję użytkową, toteż
brak odpowiednich środków wykonawczych

the opera Halka. After the triumph on 1
January 1858 of the Warsaw premiere of
the new, four-act version of Halka, he went
on an artistic tour of Germany and France.
After his return, he was hired for the post
of chief conductor of the Polish Opera at
the Wielki Theater in Warsaw, where he
prepared and presented in succession all
of his operas. The January Uprising period
put a brake on the composer’s work. In
1865, however, the presentation of the
opera The Haunted Manor engendered
enthusiasm. The new opera enjoyed a suc-
cess similar to that of Halka. Aside from
operas, he also composed songs for voice
and piano, compiled into the Home Song-
book, string quartets, numerous choral
works (including Masses), symphonic works.
Moniuszko’s music has gained widespread
recognition in Polish society. It is univer-
sally considered to be a model of ‘Slavic’
music.

Mass in D flat major 
Moniuszko is known, above all, as the cre-
ator of Polish national opera; the thread
of his religious music – which he wrote
throughout his lifetime – is treated as an
almost incidental activity. But for the com-
poser, it was an important thread. In a let-
ter to F. Zawadzki, he wrote: “After all, our
church music needs someone who would,
for God’s glory (if not for the human ear),
bring a bit of order to it.” Thus, Moniuszko
undertook the work of enriching and
reforming the Polish church repertoire.
He gave himself this task with complete
devotion, writing religious songs, arrange-
ments of church hymns, numerous choral
works, as well as oratorio-cantata works
and seven masses.
He conducted performances of these works
himself, having at his disposal an ensem-
ble comprised of amateurs. About the dif-
ficulties with which it was his lot to do
battle, he wrote in his letters, not infre-
quently full of bitter humor: “Not even the
whiff of a bassoon, one oboe, and a second
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w dużej mierze zaważył na obsadzie: więk-
szość z nich przeznaczona jest na niewielki
skład orkiestry. Wśród mszy przeważają
utwory z akompaniamentem organów.
Msza Des-dur powstała pod koniec życia
kompozytora, w roku 1870. Wydana została
pośmiertnie po roku 1873, nakładem wy-
dawnictwa F. Hösicka w Warszawie w wersji
na głosy solowe, chór i organy. Druga
wersja – z obsadą wzbogaconą o smyczki
– zachowała się jedynie w niekompletnym
rękopisie, w archiwum Warszawskiego
Towarzystwa Muzycznego. Do tej pory
nieliczne wykonania opierały się na party-
turze Hösicka; obecne, ze zrekonstruowaną
partią instrumentów smyczkowych, jest
światową prapremierą. 
Msza Moniuszki do tekstu liturgicznego
posiada dwie części wykraczające poza
przyjęty kanon ordinarium missae: Graduale,
będące wydzielonym odcinkiem Glorii
(tenor solo i chór) oraz Offertorium (duet
sopranu i altu). Kyrie rozpoczyna tenor
solo, który swoją prostą, śpiewną melodią,
podjętą następnie przez chór, wprowadza
w nastrój modlitewnego skupienia. Frazy
układają się w symetryczne, ośmiotaktowe
odcinki, a płynne pasaże w smyczkach
i organach podkreślają „seraficką” harmonię.
Do lirycznych fragmentów należą także
Graduale o melodii według Jachimeckiego
„serdecznie rzewnej”, „tkliwej” oraz Offer-
torium. Jednocześnie utwór zawiera odcinki
o charakterze dramatycznym (Et resurrexit
w Credo), niekiedy silnie schromatyzowane,
z których najbardziej zaskakujący wydaje
się początek Sanctus: na przestrzeni 8 tak-
tów kompozytor przeprowadza modulację
z gis-moll do As-dur! W całym utworze
przeważa faktura akordowa, sprzyjająca
czytelności tekstu słownego, polifonizacje
pojawiają się zazwyczaj w miejscach prze-
znaczonych do wykonania przez zespół
głosów solowych (Et incarnatus w Credo,
czy Qui tollis w Agnus Dei). Częstym
zabiegiem jest użycie w organach długo
trwającej nuty pedałowej, która przypomi-
na o kościelnym przeznaczeniu utworu.  

clarinet so out of tune that I would prefer
for it not to exist at all.  […] The tympani
are perfect, but we have no tympanist.”
The composer’s desire was to give his reli-
gious works a useful function; thus, the
lack of appropriate performance resources
in large measure influenced the ensemble
used: the majority of them are scored for
small orchestra. Among the masses, what
predominates are works with organ
accompaniment.
The Mass in D flat major was written at the
end of the composer’s life, in 1870. It was
published posthumously (after 1873) by the
F. Hösick publishing house in Warsaw, in
a version for solo voices, choir and organ.
Another version – with scoring enhanced
by strings – has survived only in an incom-
plete manuscript, in the archives of the
Warsaw Music Society. Up until now, its
few performances have been based on the
Hösick score; the present performance,
with reconstructed string parts, is a world
première.
Moniuszko’s Mass to the liturgical text
possesses two movements which go
beyond the accepted canon of the ordinar-
ium missae: a Graduale, which represents
a separate segment of the Gloria (tenor
solo and choir), as well as an Offertorium
(soprano and alto duet). The Kyrie is begun
by a tenor solo which, with its simple, lyric
melody, taken up subsequently by the choir,
introduces a mood of prayerful contempla-
tion. The phrases are arranged in symmet-
rical, eight-measure segments, and fluent
arpeggi in the strings and organ emphasize
the ‘seraphic’ harmony. Also among its
lyric fragments are the Graduale, with
a melody that is (according to Jachimecki)
‘truly moving’ and ‘tender’, as well as the
Offertorium. At the same time, the work
contains segments of dramatic character
(‘Et resurrexit’ in the Credo) – not infre-
quently strongly chromatic – of which the
most shocking seems to be the beginning
of the Sanctus: in the space of eight meas-
ures, the composer carries out a modula-
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Moniuszko, mając na celu „wznowienie
ducha modlących się” – jak pisał w No-
tatce o muzyce kościelnej – starał się
nadać swojej muzyce religijnej charakter
poważny. Niemniej nie do końca ustrzegł
się przed pokusą zastosowania środków
zdobytych na gruncie muzyki świeckiej.
Echa operowych doświadczeń kompozytora
pobrzmiewają nawet w Mszy Des-dur.

Magdalena Chrenkoff

Sopran, urodziła się w 1981 w Yokohamie
(Japonia). W l. 2000-2004 studiowała na
Narodowym Uniwersytecie Sztuk Pięknych
i Muzyki w Tokio, a następnie w Hochschule
für Musik und Theater w Lipsku (2005)
oraz w Universität für Musik und Darstel-
lende Kunst w Wiedniu (2005–2006).
Kształciła się pod kierunkiem takich peda-
gogów, jak: E. Blahová, T. Naono, A. Mori,
W. Moore, M. Samurai i R. Werner-Dietrich. 

Soprano, born 1981 in Yokohama (Japan).
In 2000–2004, studied at Tokyo National
University of Fine Arts and Music, and
then at Hochschule für Musik und Theater
in Leipzig (2005), as well as at Universität
für Musik und Darstellende Kunst in
Vienna (2005–2006). Educated under the
direction of such pedagogues as: E. Blahová,
T. Naono, A. Mori, W. Moore, M. Samurai
and R. Werner-Dietrich.

tion from G sharp minor to A flat major!
In the work as a whole, the predominant
texture is a chordal one conducive to the
clarity of the words; polyphonizations nor-
mally appear in places intended for per-
formance by an ensemble of solo voices
(‘Et incarnatus’ in the Credo, ‘Qui tollis’ in
the Agnus Dei). A frequent tactic is the use
of a pedal note of long duration in the
organ, which recalls the ecclesiastical pur-
pose of the work.
Moniuszko, whose aim was “to renew the
spirit of those praying” (as he wrote in his
Note on Church Music), strove to give his
religious music a serious character. However,
he did not entirely avoid the temptation to
apply means acquired secular music.
Echoes of the composer’s operatic experi-
ences are to be heard even in the Mass in
D flat major.

Magdalena Chrenkoff

Rena 
Fujii 
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W 2004 zadebiutowała na scenie Teatru
w Erfurcie w operze Jaś i Małgosia E. Humper-
dincka. Od tego czasu występuje na scenach
operowych oraz koncertowych, głównie
w Niemczech i Słowacji. Wykonuje partię
Królowej Nocy w operze Czarodziejski flet
na scenie Narodowego Teatru w Koszycach.
Brała udział w Festiwalu Muzycznym
„Musica Nobilis” w Kežmarok.
Jest laureatką I nagrody na Międzynarodo-
wym Konkursie Wokalnym im. M. Schneidera
Trnavský’ego w Trnawie (2004), I nagrody
na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym
im. A. Dvořáka w Karlovych Varach (2006)
i III nagrody oraz nagród specjalnych
(w tym za wykonanie pieśni polskiej) na
Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wo-
kalnej im. A. Sari w Nowym Sączu (2007).

In 2004, debuted on the stage of Theater
Erfurt in E. Humperdinck’s opera Hansel
and Gretel. Since then, has performed on
opera and concert stages, chiefly in Germany
and Slovakia. Performs the role of Queen
of the Night in Magic Flute on the stage of
the State Theater of Košice. Has taken part
in the Musica Nobilis Festival in Kežmarok.
Winner of 1st Prize at M. Schneider-Trnavský
International Voice Competition in Trnava
(2004), 1st Prize at A. Dvořák International
Voice Competition in Karlovy Vary (2006),
and 3rd Prize as well as several special
prizes (including one for performance of
Polish song) at A. Sari International Vocal
Art Competition in Nowy Sącz (2007).

Kristina
Kapustynska

Mezzosopran. Urodziła się w 1980. W latach
1996–2000 uczyła się śpiewu w Państwo-
wej Wyższej Szkole Muzycznej im. R. Gliera
w Kijowie. Naukę kontynuowała w Ukraiń-
skiej Akademii Muzycznej im. P. Czajkow-
skiego w klasie śpiewu D. Petrynenko.
Od 2001 występowała na deskach opery
„Młodej Opery” w Kijowie m.in. w partiach:
Carmen w operze Bizeta, Magdaleny
w Rigoletcie Verdiego, Duniaszy w Carskiej
Narzeczonej Rimskiego-Korsakowa, Starej

Mezzo-soprano. Born 1980. In 1996–2000
studied singing with I. Polivoda at R. Glier
State Music College in Kyiv. Continued
studies in studio of D. Petrynenko at
P. Tchaikovsky Music Academy of Ukraine.
Since 2001, has performed on the stage of
the ‘Young Opera’ in Kyiv, appearing in,
among other roles: the title role in Bizet’s
Carmen, Magdalena in Verdi’s Rigoletto,
Dunyasha in Rimsky-Korsakov’s The Tsar’s
Bride, the Old Gypsy Woman in Rachmani-
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Peter 
Berger 

Tenor. Studiował w klasie śpiewu J. Somorjai
w Konserwatorium w Koszycach. Następnie
doskonalił swoje umiejętności na wokalnych
kursach mistrzowskich u P. Dvorský’ego
i E. Blahovej. 
W 2006 zwyciężył w Międzynarodowym
Konkursie Wokalnym im. M. Schneidera-
Trnavský’ego w Trnavie. W roku następnym
zdobył I nagrodę w Konkursie Anglo-Czecho-
slovak Trust w Londynie.
Jeszcze podczas studiów został solistą opery
Państwowego Teatru w Koszycach (Słowac-
ja). Do jego najbardziej udanych ról należą:
Nemorino w Napoju Miłosnym, Faust w ope-
rze Gounoda, Książę w Rusałce Dvořáka,
Alfred w Traviacie, Vašek w Sprzedanej
Narzeczonej, Don Ottavio w Don Giovannim
oraz Ernesto w Don Pasquale.
Obok repertuaru operowego artysta

Tenor. Studied singing in studio of J. So-
morjai at Košice Conservatory, then
completed master classes in voice with
P. Dvorský and E. Blahová.
In 2006, won M. Schneider-Trnavský
International Voice Competition in Trnava;
in 2007, was awarded 1st Prize at Anglo-
Czechoslovak Trust Competition in London. 
While still a conservatory student, became
a soloist at the Opera of Košice State
Theater. Among his most successful roles
are Nemorino in L’Elisir d’Amore, the title
role in C. Gounod’s Faust, the Prince in
Dvořák’s Rusalka, Alfred in La Traviata,
Vašek in The Bartered Bride, Don Ottavio
in Don Giovanni and Ernesto in Don Pas-
quale.
In addition to opera, also performs oratorio
repertoire. Concertizes both at home and

Cyganki w operze Aleco Rachmaninowa.
W bieżącym roku została solistką Teatru
Maryjskiego w Petersburgu, na scenie
którego zadebiutowała partią Smeraldiny
w operze Miłości do trzech pomarańczy
Prokofiewa.
Jest laureatką III nagrody na Międzynarodo-
wym Konkursie Wokalnym im. M. Rimskiego-
Korsakowa (2006) i II nagrody na Między-
narodowym Konkursie Wokalnym im.
S. Moniuszki w Warszawie (2007).

nov’s opera Aleco. This year, she became
a soloist at the Mariinsky Theater in
St. Petersburg, on the stage of which she
debuted in the role of Smeraldina in
Prokofiev’s Love for Three Oranges.
Winner of 3rd Prize at N. Rimsky-Korsakov
International Voice Competition (2006)
and 2nd Prize at S. Moniuszko Internatio-
nal Voice Competition in Warsaw (2007).
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wykonuje repertuar oratoryjny. Koncertuje
w kraju i za granicą, jest częstym gościem
na Festiwalu „Viva il Canto” w Cieszynie
Polskim oraz na Festiwalu Międzynarodo-
wym w Sopron (Węgry).
Do jego najważniejszych występów kon-
certowych należy koncert galowy z udziałem
J. Obrazcowej i P. Dvorský’ego. W sezonie
2007/2008 wystąpi w partii Pinkertona
w Madama Butterfly na scenie Słowackiego
Teatru Narodowego w Bratysławie.

Baryton, urodził się w 1986 w mieście
Tałdykorgan w Kazachstanie. Jest studentem
III roku Kazachskiej Narodowej Akademii
Muzycznej w Astanie w klasie śpiewu
solowego. Od 2006 jest solistą Filharmonii
Państwowej w Astanie, a od 2007 także
Narodowego Teatru Opery i Baletu im.
K. Bajsentowa. 

Laureat wielu konkursów wokalnych orga-
nizowanych w Kazachstanie, w tym w trzech
konkursach o zasięgu międzynarodowym
(m.in. I nagrody na Międzynarodowym
Konkursie „Szabyt” w Astanie, 2006).
W 2007 otrzymał nagrodę specjalną na
Międzynarodowym Konkursie Wokalnym
im. S. Moniuszki w Warszawie.

Baritone, born 1986 in Taldykorgan
(Kazakhstan). Third-year solo voice student
at Kazakh National Academy of Music in
Astana. Since 2006, has been soloist of
Astana State Philharmonic; and since 2007,
also of K. Bajseitova National Opera and
Ballet Theater.
Prizewinner in many voice competitions
organized in Kazakhstan, including three
of international scope (among others, 1st
Prize at Shabyt International Competition
in Astana, 2006). In 2007, received special
prize at S. Moniuszko International Voice
Competition in Warsaw.

abroad, and is a frequent guest at the Viva
il Canto Festival in Cieszyn (Poland) and
the International Festival in Sopron
(Hungary).
Among his most important concert per-
formances is a gala concert with E. Obraz-
tsova and P. Dvorský. In the upcoming sea-
son (2007/2008), he will appear at the
Slovak National Theater in Bratislava as
Pinkerton in Madama Butterfly.

Azamat
Zheltyrguzov



95

7
.1

1

Został założony w 1948 przez Jerzego
Gerta. Od początku istnienia do 1994
Chór stanowił integralną część zespołu
Orkiestry i Chóru Polskiego Radia i Tele-
wizji. W 1995 rozpoczął samodzielną
działalność w strukturach Polskiego Radia
SA. Dyrektorem i kierownikiem artysty-
cznym zespołu jest Włodzimierz Siedlik. 
Na repertuar chóru składa się zarówno
muzyka a cappella, jak i formy wokalno-
instrumentalne, dzieła reprezentujące
wszystkie style i epoki ze szczególnym
uwzględnieniem muzyki polskiej. Chór
często brał udział w prawykonaniach
utworów polskich kompozytorów, m.in.
W. Lutosławskiego, K. Pendereckiego
czy H. M. Góreckiego. 
Występuje na prestiżowych festiwalach
muzycznych, m.in.: „Wratislavia Cantans”,
„Warszawska Jesień”, Poznańska Wiosna
Muzyczna, Festiwal Chopinowski w Dusz-
nikach, Rossini Opera Festival, Settimana
di Monreale, Le Festival de la Musique
Contemporaine Centre Pompidou, Oratorio
und Cantata Festival Ratzeburg. 

Polish Radio Choir in Kraków was founded
in 1948 by Jerzy Gert. From the beginning
of its existence until 1994, the choir repre-
sented an integral part of the Polish Radio
and Television Orchestra and Choir. In 1995,
it began independent activity within the
structures of Polskie Radio SA. The Director
and Artistic Manager of the ensemble is
Włodzimierz Siedlik. 
The choir’s repertoire is comprised of both
a cappella music and vocal-instrumental
forms, works representing all styles and
eras, with particular attention to Polish
music. The choir has often participated in
premières of works by Polish composers,
among others, W. Lutosławski, K. Penderecki
or H. M. Górecki. 
It performs at prestigious music festivals,
among others: Wratislavia Cantans, Warsaw
Autumn, Poznań Spring of Music, Chopin
Festival in Duszniki, Rossini Opera Festival,
Settimana di Monreale, Le Festival de la
Musique Contemporaine Centre Pompidou,
Oratorio und Cantata Festival Ratzeburg. 
The choir is one of the few which performs

Chór Polskiego
Radia 
w Krakowie

Polish Radio
Choir 
in Kraków
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Jako jeden z nielicznych zespołów Chór
wykonuje operę Mojżesz i Aaron A. Schön-
berga. W 1998 został zaproszony przez
Staatstheater Darmstadt do scenicznego
wystawienia tego dzieła. W latach nastę-
pnych gościł w Teatrze Massimo w Palermo,
Staatstheater Stuttgart i w Staatsoper
Hamburg. 
Poza działalnością koncertową Chór dokonał
licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego
Radia i Telewizji, a także wielu nagrań
płytowych dla polskich i zagranicznych firm
fonograficznych.

Chórmistrz. Absolwent Akademii Muzycznej
w Krakowie (dyplom z najwyższym wyróż-
nieniem), Instytutu Liturgicznego Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie (dyplom
z wyróżnieniem) oraz Studium Emisji Głosu
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (dyplom
z wyróżnieniem). W marcu 1990 został
laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Dyry-
gentów Chórów w Poznaniu. 
Kierował Centrum Paderewskiego i Zespołem
Państwowych Szkół Muzycznych w Tarnowie;
powołał do życia Tarnowską Orkiestrę Kame-
ralną. Od 1994 pracuje na stanowisku adiun-
kta w Instytucie Liturgicznym Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie. 
Podczas pracy dyrygenckiej z chórami:

Choirmaster. Graduate of the Academy of
Music in Kraków (diploma with highest
honors), the Liturgical Institute of the
Pontifical Academy of Theology (PAT) in
Kraków (diploma with honors), as well as
Post-Graduate Studies in Voice Production
at the Academy of Music in Bydgoszcz
(diploma with honors). In March 1990, prize
winner in the Nationwide Choir Directors’
Competition in Poznań. 
Has directed the Paderewski Center and
the Complex of State Schools of Music in
Tarnów. During this time, founded the
Tarnów Chamber Orchestra. Since 1994,
has worked as a lecturer at the Pontifical
Academy of Theology in Kraków. During

A. Schönberg’s opera Moses und Aron.
In 1998, it was invited by Staatstheater
Darmstadt to present this work on stage.
In subsequent years, it has been hosted
by Teatro Massimo in Palermo, Staatsthe-
ater Stuttgart and Staatsoper Hamburg. 
Aside from its concert activity, the Choir
has made numerous archival recordings
for Polish Radio and Television, as well as
many analog and compact disk recordings
for Polish and foreign record firms.

Włodzimierz
Siedlik 
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Założona została w 1945 przez skrzypka
i dyrygenta Stefana Rachonia. Na początku
istnienia zespół głównie dokonywał nagrań
archiwalnych dla Polskiego Radia i Telewizji,
występował na uroczystych koncertach
i festiwalach. Od połowy l. 70. kolejni dyry-
genci (W. Kamirski, J. Pruszak, M. Nowakow-
ski, T. Strugała) przez wprowadzenie nowego
repertuaru dążyli do przekształcenia zespołu
w orkiestrę symfoniczną, dzięki czemu
uzyskali nowy profil artystyczny orkiestry.
Zmiana siedziby zespołu i przeniesienie się
do Studia Koncertowego Polskiego Radia
im. W. Lutosławskiego zaowocowała
znakomitymi koncertami i nagraniami.

The Polish Radio Orchestra was founded in
1945 by violinist and conductor Stefan
Rachoń. At the beginning of its existence,
the ensemble chiefly made archival
recordings for Polish Radio and Television,
performed at ceremonial concerts and fes-
tivals. Since the mid 1970s, successive
conductors (W. Kamirski, J. Pruszak, M. No-
wakowski, T. Strugała), by introducing new
repertoire, aimed to transform the ensem-
ble into a symphony orchestra, thanks to
which it acquired a new artistic profile.
A change in the ensemble’s headquarters
and a move to the Polish Radio’s W. Luto-
sławski Concert Studio bore fruit in superb

Cantus, Psalmodia PAT, Chórem Męskim
UJ, otrzymał wiele nagród oraz wyróżnień
polskich i zagranicznych (Złoty Krzyż Zasługi,
Nagroda im. Jerzego Kurczewskiego, medal
„Gloria Artis”). Od 1995 pełni funkcję Dyrek-
tora i Kierownika Artystycznego Chóru
Polskiego Radia w Krakowie.

his conducting work with the following
choirs: Cantus, Psalmodia (PAT), Jagiello-
nian University Men’s Choir, has received
many prizes and distinctions in Poland
and abroad (Gold Cross of Merit, Jerzy
Kurczewski Prize). Since 1995, has been
executive and artistic director of the Polish
Radio Choir in Kraków.

Polska
Orkiestra
Radiowa 

The Polish
Radio
Orchestra 
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W l. 1993–2007 szefem artystycznym Orkiestry
był Wojciech Rajski, który odnowił zespół
i zaangażował wielu młodych, pełnych entu-
zjazmu muzyków. 
Orkiestra brała udział w licznych zagranicznych
podróżach artystycznych wszędzie spotykając
się z gorącym przyjęciem publiczności i uz-
naniem krytyków muzycznych. W 2005
zespół wystąpił w Théâtre Royal de la Monnaie
w Brukseli, gdzie pod dyrekcją Wojciecha
Rajskiego brał udział w koncercie galowym
„Dziękujemy Europie” podsumowującym
obchody 25-lecia powstania „Solidarności”. 
Zespół występuje w renomowanych salach
koncertowych Europy. Repertuar Polskiej
Orkiestry Radiowej wciąż rozszerza się, co
znajduje odzwierciedlenie w wydawnictwach
płytowych Polskiego Radia oraz tak znanych
firm, jak EMI Classic, KOCH i Olympia.
Orkiestra nagrywa również muzykę filmową;
koncertowała pod dyrekcją M. Jarre’a, M. Ka-
mena, E. Morricone i M. Legranda, wykonując
ich kompozycje. 

concerts and recordings. In 1993–2007 the
artistic leader of the ensemble was Woj-
ciech Rajski, who has renewed the ensem-
ble and engaged many young and enthusi-
astic musicians. 
The orchestra has taken part in numerous
artistic tours abroad, always meeting with
a warm reception from audiences and acclaim
from music critics. In 2005, the ensemble
performed at the Théâtre Royal de la Monnaie
in Brussels, where it took part in a gala con-
cert entitled ‘We Thank Europe’, to sum up
the celebrations of Solidarity’s 25th birthday. 
The ensemble performs in distinguished,
renowned European concert halls. The Polish
Radio Orchestra’s repertoire is constantly
expanding, which fact is reflected in CD
publications by the Polish Radio, as well as
by such well-known firms as EMI Classic,
KOCH and Olympia. The Orchestra also records
film music, and has concertized under the
direction of M. Jarre, M. Kamen, E. Morricone
and M. Legrand, performing their composi-
tions.

Łukasz
Borowicz 

Dyrygent, urodził się w 1977 w Warszawie.
Pełnił funkcję asystenta K. Korda w Teatrze
Wielkim – Operze Narodowej (2005–2006),
asystenta A. Wita w Filharmonii Narodowej
(2002–2005) i asystenta I. Fischera przy
Budapest Festival Orchestra (2000/2001).
Jest absolwentem Akademii Muzycznej im.

Conductor, born in 1977 in Warsaw. He was
an assistant to K. Kord at the Teatr Wielki
– Polish National Opera (2005–2006), assis-
tant to A. Wit at the National Philharmonic
(2002–2005), and was assistant conductor
to Iván Fischer at the Budapest Festival
Orchestra (2000–2001). 
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F. Chopina w Warszawie, gdzie studiował
dyrygenturę w klasie B. Madeya (dyplom
z wyróżnieniem i medal „Magna cum Laude”).
Był dwukrotnym stypendystą Accademia
Musicale Chigiana w Sienie, gdzie studiował
w klasie mistrzowskiej G. Gelmettiego (1999,
2000) i wielokrotnym stypendystą Minis-
terstwa Kultury.
Jest laureatem czterech konkursów dyry-
genckich: Międzynarodowego Konkursu
Dyrygentów im. Antonia Pedrottiego w Trento
(II nagroda, 1999), Międzynarodowego Kon-
kursu Dyrygentów im. Dimitrisa Mitropoulosa
w Atenach (IV nagroda, 2000), Międzynaro-
dowego Konkursu Dyrygentów „Maestro
Silva Pereira” w Porto (II nagroda, 2002),
Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów
im. Mahlera w Bambergu (nagroda specjalna
Fundacji Alice Rosner, 2004).
Dyrygował m.in. Bamberger Symphoniker,
Narodową Filharmoniczną Orkiestrą Rosji,
Orkiestrą Symfoniczną Radia Duńskiego,
Orkiestrą Filharmonii Narodowej Białorusi,
Orkiestrą Filharmonii Narodowej Ukrainy,
Narodową Orkiestrą Cypru, Orchestra Haydn
Bolzano e Trento, Festival Orchestra di Sofia,
Orquestra de Cadaques, Orchestra of Colours
(Ateny), Erdödy Chamber Orchestra (Budapeszt),
Matáv Symphony Orchestra (Budapeszt) oraz
większością polskich orkiestr symfonicznych. 
Jego nagrania muzyki Lessla i Kurpińskiego
(Acte Préalable) nominowano do „Fryderyka
2000”, muzyki Karłowicza, Bacewicz, Weinera
i Orbana (Dux) – do „Fryderyka 2003” oraz
nagrodzono przez węgierski magazyn
Gramofon; nagranie muzyki Beethovena
(Polskie Radio) – do „Fryderyka 2004”.
W marcu 2007 został powołany na stanowisko
dyrektora artystycznego Polskiej Orkiestry
Radiowej.

He is a graduate of the F. Chopin Academy
of Music in Warsaw in the class of B. Madey
(graduating with honours and receiving
a Magna Cum Laude medal). He received
two scholarships from the Accademia
Musicale Chigiana in Siena, where he studied
in the master class of G. Gelmetti (1999,
2000). 
He has received several scholarships from
the Ministry of Culture, and has been
a prize winner of four conducting competi-
tions: at the Antonio Pedrotti International
Conducting Competition in Trento (2nd
prize, 1999), at the Dimitris Mitropoulos
International Conducting Competition in
Athens (4th prize, 2000), at the Maestro
Silva Pereira International Conducting
Competition in Porto (2nd prize, 2002),
and at the Mahler International Conducting
Competition in Bamberg (special prize of
the Alice Rosner Foundation, 2004).
He has conducted such orchestras as the
Bamberger Symphoniker, Russian National
Philharmonic Orchestra, Danish Radio
Symphony Orchestra, Belarusian National
Philharmonic Orchestra, Ukrainian National
Philharmonic Orchestra, National Orchestra
of Cyprus, Orchestra Haydn Bolzano e Tren-
to, Festival Orchestra di Sofia, Orquestra
de Cadaques, Orchestra of Colours (Athens),
Erdödy Chamber Orchestra (Budapest),
Matáv Symphony Orchestra (Budapest) as
well as most Polish symphony orchestras. 
His recording of music by Lessel and
Kurpiński for Acte Préalable was nominated
for a Fryderyk 2000 award. His recording
of Karłowicz, Bacewicz, Weiner and Orban
for Dux was nominated for the Fryderyk
2003 and was awarded by the Hungarian
magazine Gramofon. His recording of
Beethoven for Polish Radio was nominated
for the Fryderyk 2004. He was appointed
artistic director of the Polish Radio Orchestra
in March 2007.
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8.11.2007
czwartek, godz. 12.00 / Thursday, 12:00 p.m.
DOM POLONII / POLONIA HOUSE

AKADEMIA FESTIWALOWA / FESTIVAL ACADEMY
Spotkanie z Pawłem Mykietynem / Meeting with Paweł Mykietyn
Prowadzi / Moderator – Daniel Cichy 

czwartek, godz. 19.30 / Thursday, 7:30 p.m.
TEATR GROTESKA / GROTESKA THEATER

Wokół Szekspira / About Shakespeare

Roxanna Panufnik – Olivia na chór chłopięcy i kwartet smyczkowy /
Olivia for String Quartet and Children’s Choir (1996), 16’**

Paweł Mykietyn – Sonety Szekspira na sopran męski i fortepian /
Shakespeare’s Sonnets for Male Soprano and Piano, (2000), 22’
- Let me not to the marriage of true minds… / Zdrady są               

w związku dusz wiernych nie znane…1

- Why didst thou promise such a beauteous day… / Czemu tak 
piękny dzień mi obiecałeś… 

- Music to hear, why hear’st thou music thou music sadly? 
/ Muzyką słuchać cię, czemuż z żałością słuchasz muzyki?

- My love is as a fever, longing still… / Jest miłość moja gorączką, 
stęsknioną…

- Whoever hath her wish, thou hast thy will… / Cóż, co kto woli; ty 
masz swego Willa…

- Tir’d with all these, for restful death I cry… / Dość tego mając, 
wołam o śmierć cichą…

* * *
Andrzej Czajkowski – Siedem sonetów Szekspira na sopran
i fortepian / 7 Shakespeare Sonnets for Voice and Piano (1966), 25’
- To me, fair friend, you never can be old… / Starym nie wydasz mi 

się nigdy, miły… 
- So are you to my thoughts as food to life… / Jesteś dla myśli jak 

dla życia jadło…
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- Against that time (if ever that time come)… / Przeciw tej chwili, 
jeżeli nadejdzie…

- Is it thy will thy image should keep open… / Czy z twojej woli 
wśród nocy znużone…  

- Say that thou didst forsake me for some fault… / Mów, że mnie 
rzucasz, gdyż wady mam znaczne…  

- Then hate me when thou wilt, if ever, now… / Więc gardź mną 
dzisiaj, jeśli gardzić pragniesz…

- Poor soul, the center of my sinful earth… / Środku mej ziemi 
grzesznej, biedna duszo...  

Tadeusz Baird – Cztery sonety miłosne na baryton, klawesyn i smyczki /
4 Love Sonnets for Baritone, Harpsichord and Strings (1969), 11’
- Spójrz, co tu ciche serce wypisało… / O, learn to read what silent 

love hath writ…
- Drwię, mając ciebie, z całej ludzkiej pychy… / Having thee, of all 

men’s pride I toast…
- Słodka miłości… / Sweet love…
- Jakże podobna zimie jest rozłąka… / How like a winter hath my 

absence been…

Urszula Kryger – mezzosopran / mezzo-soprano
Arno Raunig (Austria) – sopran męski / male soprano
Matjaž Robavs (Słowenia / Slovenia) – baryton / baritone
Elżbieta Malinowska – klawesyn
Maciej Grzybowski – fortepian / piano
Elżbieta Malinowska – klawesyn / harpsichord
Chór Chłopięcy Filharmonii im. Karola Szymanowskiego
w Krakowie / Boys’ Choir of the Karol Szymanowski
Philharmonic in Kraków
Lidia Matynian – chórmistrz / choirmaster
Kwartet smyczkowy studentów Akademii Muzycznej w Krakowie /
String Quartet of Students at the Academy of Music in Kraków:
Marta Bielawska, Katarzyna Mazur, Błażej Micha, 
Kinga Staniszewska
Brytyjska orkiestra smyczkowa / British String Orchestra
William Carslake (Wielka Brytania / Great Britain ) – dyrygent /
conductor

** prawykonanie polskie / Polish première
Koncert nagrywany przez Program 2 Polskiego Radia / Concert recorded
by Channel 2 of Polish Radio
1 Przekład incipitów / Translation of incipits: Maciej Słomczyński
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Roxanna
Panufnik

Kompozytorka brytyjska pochodzenia pol-
skiego, córka A. Panufnika. Urodziła się
w 1968. Studiowała kompozycję i grę na
harfie w Royal Academy of Music. Od
ukończenia studiów skomponowała wiele
utworów w różnych gatunkach (opera,
balet, teatr muzyczny, utwory chóralne
i kameralne, muzyka filmowa), które wykony-
wane były na całym świecie.
Największy rozgłos przyniosła jej Westminster
Mass (1997) na chór i orkiestrę, napisana
na zamówienie chóru westminsterskiej
katedry z okazji 75. urodzin kardynała
Hume’a, i nagrana na płycie CD. Innymi
ważnymi jej osiągnięciami są: opera The
Music Programme (1999) zamówiona i wys-
tawiona w Teatrze Wielkim w Warszawie,
zaprezentowana także podczas festiwalu
w Covent Garden w Londynie oraz Beastly
Tales na głosy solowe i orkiestrę (2001–2005)
do tekstu V. Setha, z których pierwszą
część zamówiła rozgłośnia BBC dla P. Rozario
i zespołu City of London Sinfonia.
Do najnowszych dzieł R. Panufnik należą
koncert na harfę Powers & Dominions (2001),
który zebrał pochlebne opinie krytyków,
Letters from Burma na obój i kwartet smycz-
kowy (2004), balet Leda (2003) zamówiony
przez zespół English National Ballet i Fes-
tiwal Wratislavia Cantans oraz koncert
skrzypcowy Abraham (2004) zamówiony

British composer of Polish origin, daughter
of A. Panufnik. Born in 1968. Studied com-
position and harp performance at Royal
Academy of Music and, since then, has
written a wide range of pieces – opera,
ballet, music theatre, choral works, chamber
compositions, and music for film – which
have been performed all over the world.
Has received the greatest acclaim for her
Westminster Mass (1997), commissioned
for Westminster Cathedral Choir on the
occasion of Cardinal Hume’s 75th birthday
and recorded on CD. Among her other
important achievements are: The Music
Programme (1999), commissioned by and
performed at the Polish National Opera,
also presented at the BOC Covent Garden
Festival; and Beastly Tales for solo voices
and orchestra (2001–2005) to texts by
V. Seth, the first of which was commissioned
by the BBC for Patricia Rozario and City of
London Sinfonia.
Recent compositions by R. Panufnik include
the critically acclaimed harp concerto
Powers & Dominions (2001); Letters from
Burma for oboe and string quartet (2004);
the ballet Leda (2003), commissioned by
English National Ballet and the Wratislavia
Cantans Festival; and Abraham (2004),
a concerto commissioned by Savannah
Music Festival for violinist D. Hope.
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przez Savannah Music Festival dla skrzypka
D. Hope’a.
Otrzymuje wiele zamówień kompozytorskich
z Wielkiej Brytanii, Polski i Stanów Zjedno-
czonych. W ostatnich latach wydano trzy
płyty CD z jej muzyką.

Z wierzbowych witek splótłbym szałas,
czuwał
Z nim przez twym progiem, wzywał cię
wołaniem,
Składał piosenki o wiernej, wzgardzonej
Miłości, śpiewał je w głos w środku nocy;
Powierzał twoje imię stokom wzgórz,
Tak aby Echo, ta nimfa-plotkarka,
Zdwajała okrzyk: „Oliwio! Oliwio!”
O, nie zaznałabyś chwili spoczynku
W objęciu ziemi i powietrza, póki
Nie zlitowałabyś się.
William Shakespeare 
„Wieczór Trzech Króli” Akt I, scena V. 
Przekład Stanisława Barańczaka

Scenariusz: Viola, przebrana za służącego,
została wysłana przez Orsina, żeby zalecać
się do Olivii za pomocą niezgrabnego prze-
mówienia, które Olivia natychmiast odrzuca.
Jest ona o wiele bardziej zainteresowana
Violą (którą uważa za mężczyznę), podczas
gdy Viola, będąca kobietą, jest zakochana
w Orsinie… (bez wzajemności, ponieważ
Orsino również uważa ją za mężczyznę).
Olivia pyta Violę, w jaki sposób by się do
niej on/ona zalecał.

Była to szkolne przedstawienie Wieczoru
Trzech Króli, jakieś kilka lat temu, kiedy ten
właśnie fragment zainspirował mnie do
muzycznej interpretacji – nie poprzez same
słowa, lecz przez pobudzenie struny, która
objęła zaskakujące bogactwo emocji
zawartych w tych dziewięciu wersach.
Kiedy otrzymałam zamówienie na kwartet
smyczkowy pomyślałam, że zestaw instru-
mentów kwartetu będzie doskonałym
środkiem dla ich wyrażenia. Później prośba
o dodatkową partię dla chóru dziecięcego
dostarczyła mi jeszcze więcej okazji do

Receives many compositional commis-
sions from the UK, Poland and United
States. Three CDs with her music have
been released in recent years.

Make me a willow cabin at your gate,
And Call upon my soul within the house;
Write loyal cantons of contemned love,
And sing them loud even in the dead of night,
Halloo your name to the reverberate hills,
An make the babbling gossip of the air
Cry out, ‘Olivia’! O, you should not rest
Between the elements of air and earth,
But you should pity me!
William Shakespeare
“Twelfth Night” Act I, Scene V. 

Scenario: Viola, dressed as a man servant,
has been sent by Orsino to woo Olivia
with a clumsy speech which Olivia promptly
dismisses. She is far more interested in
Viola (whom she believes to be male),
while Viola, as a female, is in love with
Orsino… (unrequitedly), as Orsino also
believes her to be male). Olivia asks Viola
how s/he would woo her. 

It was a school production of Twelfth Night,
a couple of years ago, that inspired me in
this musical interpretation of the passage
– not with the given words, but with strings,
which can cover the amazing wealth of
emotions that these nine lines convey.
When this string quartet was commissioned,
I thought that these would be the ideal
vehicle. Then the request for an additional
optional part for children’s choir provided
an extra opportunity for expression, although,
still, I’ve used very little of the text.

Roxanna Panufnik

The work Olivia was premièred on 12 May 1996 in
London by the Maggini String Quartet.
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wyrażenia ekspresji, aczkolwiek nadal uży-
wałam bardzo niewiele tekstu. 

Roxanna Panufnik

Utwór Olivia prawykonany został 12 maja 1996
w Londynie przez Maggini String Quartet.

Kompozytor, klarnecista, urodził się w 1971
w Oławie. Studiował w warszawskiej
Akademii Muzycznej w klasie profesora
W. Kotońskiego. Brał udział w Międzynaro-
dowych Letnich Kursach w Kazimierzu nad
Wisłą (1991, 1992, 1993) oraz Gaudeamus
Music Week w Amsterdamie (1992).
Uczestniczył w wykładach W. Lutosławskiego,
K. Pendereckiego, H.M. Góreckiego,
M. Lindberga,  L. Andriessena, M. Nymanna. 
W wieku 22 lat zadebiutował na festiwalu
„Warszawska Jesień” utworem La Strada.
W 1995 utwór 3 for 13 – zamówienie Pol-
skiego Radia – zdobył pierwsze miejsce na
Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów
UNESCO w Paryżu w kategorii młodych
kompozytorów. Jego utwór Epifora, zamó-
wiony przez Studio Eksperymentalne Pol-
skiego Radia, zdobył I miejsce na IV Między-
narodowej Trybunie Muzyki Elektroakusty-
cznej UNESCO w Amsterdamie w kategorii

Composer, clarinetist, born in 1971 in
Oława. Studied at Warsaw Academy of
Music, in the studio of Professor W. Kotoński.
Took part in International Summer Courses
in Kazimierz nad Wisłą (1991, 1992, 1993),
as well as in Gaudeamus Music Week in
Amsterdam (1992). Has taken part in lec-
tures by W. Lutosławski, K. Penderecki,
H. M. Górecki, M. Lindberg, L. Andriessen,
M. Nyman. 
At the age of 22, debuted at Warsaw Autumn
festival with work entitled La Strada. In
1995, work entitled 3 for 13 – commissioned
by Polish Radio – won first place at UNESCO
IMC International Rostrum of Composers,
in young composers category. His work
Epifora – commissioned by Experimental
Studio of Polish Radio – won first place
at UNESCO IMC International Rostrum
of Electroacoustic Music in Amsterdam,
in young composers category (1996). 

Paweł
Mykietyn
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młodych kompozytorów (1996). 
Komponował dla takich solistów: jak E. Choj-
nacka, E. Pobłocka, A. Bauer, M. Grzybowski.
Współpracował z dyrygentami, m.in. A. Ducz-
mal, J. Kaspszykiem, J. Maksymiukiem,
W. Michniewskim. Pisał muzykę na zamó-
wienia festiwalu „Warszawska Jesień”,
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej i dla
zespołów: Belcea Quartett, Icebreaker,
Ereprijs. 
Jest laureatem wielu nagród: otrzymał
Paszport Polityki (2000) oraz Nagrodę
Kulturalną Śląska Kraju Związkowego Dolnej
Saksonii (2002). Jego utwory często są
wykonywane na „Warszawskiej Jesieni”
oraz innych festiwalach muzyki współczesnej.
Kompozycja 3 for 13 była prezentowana na
Midem Classique w Cannes (2000), ostat-
nio na „Ultraschall” w Berlinie (2006).
Jako klarnecista zdobył I miejsce w konkur-
sie „Młodzi Wykonawcy Muzyki XX wieku”
Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczes-
nej (1993). Jest założycielem zespołu
Nonstrom. Komponuje muzykę teatralną
i filmową; od 1996 roku współpracuje
z reżyserem K. Warlikowskim, a także m.in.
z G. Jarzyną i A. Woronem. Jest autorem
muzyki do filmów Egoiści M. Trelińskiego
i Ono M. Szumowskiej.

Sonety Szekspira Pawła Mykietyna zaliczane
są do najlepszych utworów tego artysty
i wraz z trzema pieśniami do słów Georga
Trakla (2002) Pawła Szymańskiego wytyczają
szczyty polskiej liryki wokalnej po Witoldzie
Lutosławskim.
Przystępując do muzycznego opracowania
wyboru Sonetów, Mykietyn chciał zachować
coś z „hermafrodytycznej” aury literackiego
pierwowzoru. Uczynił to za sprawą doboru
głosu: preferowany przez niego sopran
męski w wysokich rejestrach brzmi przecież
bardzo kobieco, w przeciwieństwie do
rejestrów niskich, gdzie pod względem
barwy zbliża się do głosu mężczyzny. […]
Sonety Szekspira-Mykietyna pod względem
treści nie tworzą zwartej historii. Dzięki

Has composed for such soloists as E. Choj-
nacka, E. Pobłocka, A. Bauer and M. Grzy-
bowski. Has worked with conductors inclu-
ding A. Duczmal, J. Kaspszyk, J. Maksymiuk
and W. Michniewski. Has written music on
commission from the Warsaw Autumn fes-
tival, the Polish National Opera, and the
following ensembles: Belcea Quartett, Ice-
breaker, Ereprijs. 
Has won many prizes: received ‘Polityka
Passport’ (2000), as well as Silesian Culture
Prize of Bundesland Niedersachsen (2002).
His works are often performed at Warsaw
Autumn, as well as at other contemporary
music festivals. The composition 3 for 13
was presented on Midem Classique in
Cannes (2000); and recently, at Ultraschall
in Berlin (2006). 
As a clarinetist, won first place in Polish
Society for Contemporary Music’s Compe-
tition of 20th-century Music for Young
Performers (1993). Founder of Nonstrom
ensemble. Composes music for theater
and film; since 1996, has collaborated with
stage director K. Warlikowski, as well as,
among others, G. Jarzyna and A. Woron.
Author of music for the following films:
Egoists by M. Treliński and Stranger by
M. Szumowska.

Shakespeare’s Sonnets by Paweł Mykietyn
are thought to be some of the composer’s
best works. This composition, along with
Paweł Szymański’s three songs to words
by Georg Trakl (2002), constitute the great-
est achievements in Polish vocal lyric com-
position since Witold Lutosławski.
In undertaking the task of setting selected
sonnets by Shakespeare to music, Mykietyn
wanted to retain something of the “her-
maphroditic” aura of the literary original
in his composition. He did it through an
appropriate selection of human voice: the
male soprano he requires sounds, after all,
very like a woman in its high register, in
contrast with its low register which resem-
bles a man’s voice […]
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temu polski kompozytor mógł sobie pozwolić
na luksus rezygnacji z dążenia do ujedno-
licania przebiegu dramaturgicznego przez
łączenie ze sobą niektórych numerów czy
stosowania motywów przewodnich.
Jednocześnie – i to tajemnica tego dzieła –
artysta stworzył utwór nader spójny, którego
sześć ogniw, często ostro ze sobą skontras-
towanych, łączy się w nadrzędną całość.
Być może sedno tej tajemnicy tkwi w kom-
pozytorskim idiomie Pawła Mykietyna,
rozpoznawalnym równie łatwo, jak styl
Adésa, Pärta, Góreckiego, Pendereckiego
czy Szymańskiego. Poczucie stylistycznej
jedności w wielości zapewnia Sonetom
Mykietyna silniejsza niż w jakiejkolwiek
innej kompozycji tego muzyka (nie wyłączając
o kilka miesięcy późniejszej opery kameral-
nej Ignorant i szaleniec wg dramatu Thomasa
Bernharda) skłonność do sięgania po auto-
cytat. Chwilami można wręcz odnieść
wrażenie – mówiąc oczywiście nie do końca
serio – jakby niespełna trzydziestoletni
kompozytor, stając u progu życia małżeń-
skiego, chciał się Sonetami definitywnie
rozliczyć (pożegnać?) z własnymi dokona-
niami okresu kawalerskiego... 

Marcin Gmys
(Komentarz do wydania partytury w serii „Muzyka
Współczesna”, PWM, Kraków 2007)

Prawykonanie Sonetów Szekspira odbyło się 20
września 2000 roku podczas 43. Festiwalu Muzyki
Współczesnej „Warszawska Jesień”. Wykonawcami
byli Jacek Laszczykowski i Maciej Grzybowski.

With regard to their content, the Sonnets
by Shakespeare-Mykietyn do not form
a well-structured story. Thanks to this the
Polish composer could afford the luxury of
giving up all attempts to make the work’s
dramatic progress uniform by linking
some numbers together or by using leit-
motifs. At the same time – quite mysteri-
ously – the form of the composition is
highly compact, its six elements, often in
sharp contrast with one another, forming
a self-contained whole. 
It is quite possible that the secret lies in
Paweł Mykietyn’s compositional idiom
which can be recognized as easily as
those of Adés, Pärt, Górecki, Penderecki
or Szymański. A sense of stylistic unity in
diversity is provided here by the compos-
er’s tendency to use self-quotation much
more so than in any other of his composi-
tions (including his chamber opera, written
a few months later, The Ignoramus and the
Lunatic, after Thomas Bernhard’s drama).
Perhaps it is fanciful, but it is as if the
composer, then still not thirty and only
just married, wanted to review critically
(or else part from?) the artistic achieve-
ments of his bachelor years... […]

Marcin Gmys
(tr. by Ewa Gabryś)
(commentary on score published in ‘Contemporary
Music’ series, PWM Edition, Kraków 2007)

The première of Shakespeare’s Sonnets took place
on 20 September 2000 during the 43rd Warsaw
Autumn Festival of Contemporary Music. 
The performers were Jacek Laszczykowski and
Maciej Grzybowski.
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Andrzej
Czajkowski

Pianista i kompozytor, urodził się w 1935
w Warszawie, zmarł w 1982 w Oksfordzie.

W l. 1945-48 uczył się w Państwowej Śred-
niej Szkole Muzycznej w Łodzi w klasie
fortepianu E. Altberg. W latach 1948–50
studiował grę na fortepianie w Paryżu
u L. Lévy’ego w Conservatoire National
Supérier, które ukończył z pierwszą lokatą.
Po powrocie do kraju (1950) kontynuował
studia pianistyczne w Państwowej Wyższej
Szkole Muzycznej w Sopocie u O. Iliwickiej-
Dąbrowskiej i w Państwowej Wyższej Szkole
Muzycznej w Warszawie u S. Szpinalskiego.
Jednocześnie w warszawskiej uczelni stu-
diował kompozycję u K. Sikorskiego (1951–
1956). W 1957 przez krótki czas uczęszczał
na lekcje kompozycji prowadzone w Fon-
tainebleau pod Paryżem przez N. Boulanger.

W 1955 uzyskał VIII nagrodę oraz nagrodę
specjalną dla najmłodszego polskiego lau-
reata 5. Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego Im. Fryderyka Chopina. Po
tym sukcesie wyjechał do Brukseli na stu-
dia pianistyczne u S. Askenasego. Efektem
tej współpracy był jego udział w Konkursie
Pianistycznym im. Królowej Elżbiety w Brukseli,
podczas którego zdobył III nagrodę (1956). 

Koncertował w Europie, Stanach Zjednoczo-
nych i Nowej Zelandii z najlepszymi orkies-

Pianist and composer, born 1935 in Warsaw,
died 1982 in Oxford. In 1945–1948, studied
in E. Altberg’s piano studio at the State
Music Secondary School in Łódź. In 1948–
1950, studied piano performance in Paris
with L. Lévy at the Conservatoire National
Supérier, where he graduated at the top of
his class. After returning to Poland (1950),
continued piano studies at the State
Music College in Sopot with O. Iliwicka-
Dąbrowska and at the State Music College
in Warsaw with S. Szpinalski. Simultaneou-
sly, studied composition with K. Sikorski at
the Warsaw institution (1951–1956). In 1957,
for a short time, took lessons in composi-
tion given at Fontainebleau, near Paris, by
N. Boulanger.

In 1955, won 8th Prize as well as a special
prize for the youngest Polish winner at 5th
F. Chopin International Piano Competition.
After this success, left for Brussels to study
piano with S. Askenasy. The effect of this
collaboration was his participation in the
Queen Elisabeth Piano Competition in
Brussels, during which he won 3rd Prize
(1956). 

Concertized in Europe, United States and
New Zealand with the world’s best orches-
tras and conductors. By the end of the
1950s, had given 500 piano recitals, enjoy-
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trami i dyrygentami świata. Na przełomie
lat 50. i 60. dał 500 recitali fortepianowych,
odnosząc oszałamiające sukcesy. W później-
szych latach zaczął stopniowo ograniczać
liczbę koncertów na rzecz kompozycji.
W 1960 zamieszkał w Londynie, gdzie kon-
sultował swoją twórczość z H. Kellerem.

Siedem sonetów Szekspira

W jednym z listów Andrzej Czajkowski
pisał: „Ja rzeczywiście lubię grać na
fortepianie, tak jak po dwudziestu latach
współżycia można jeszcze lubić żonę –
z domieszką rezygnacji i cierpliwości.
Natomiast kompozycja pożera mnie po
prostu, jak największa miłość”. Ten obecnie
zapomniany twórca w spuściźnie kompo-
zytorskiej pozostawił 7 opusów wydanych.
Są to głównie dzieła kameralne i solowe
oraz Koncert fortepianowy, który – prawyko-
nany przez Radu Lupu w Royal Festival Hall
w Londynie w 1975 roku – został przez
krytyków okrzyknięty największym koncer-
tem fortepianowym od czasów Béli Bartóka. 

Czajkowski pozostawił także szereg ręko-
pisów nieopublikowanych. Do nich należy
Siedem Sonetów Szekspira na głos i forte-
pian. Kompozytor nie opatrzył ich szczegó-
łową datą powstania. Najprawdopodobniej
były wykonane w Londynie w 1968 roku. 

Wydaje się, że twórczość tego największego
dramaturga wszechczasów szczególnie
bliska była kompozytorowi, który w 1969
roku napisał Ariela na mezzosopran i kame-
ralny zespół instrumentów towarzyszących
(flet, obój, klarnet, fagot, róg, fortepian,
dwie wiolonczele i harfę), wykorzystujący
fragment tekstu z Burzy, a przez ostatnich
czternaście lat życia pracował nad operą
do dramatu Kupiec wenecki. Ukończone
fragmenty wokalne opery zostały wydane
jako opus 7, ostatni, przedwcześnie zmar-
łego Andrzeja Czajkowskiego.

ing fantastic successes. In later years,
began to gradually limit the number of
concerts, in favor of composition. In 1960,
took up residence in London, where he
consulted his artistic work with H. Keller.

7 Shakespeare Sonnets

In one of his letters, Andrzej Czajkowski
wrote: “I really do like playing the piano –
just like after twenty years of living
together, one can still like one’s wife: with
a touch of resignation and patience. On
the other hand, composition simply con-
sumes me, like the greatest of loves.” This
presently forgotten artist left a composi-
tional legacy of 7 published opuses. These
are mostly chamber and solo works, as
well as a Piano Concerto which was pre-
miéred by R. Lupu at Royal Festival Hall in
London in 1975, and acclaimed by critics
as the greatest piano concerto since the
times of Béla Bartók.

Czajkowski also left an array of unpub-
lished manuscripts. Among them are
Seven Sonnets of Shakespeare for voice
and piano. The composer did not provide
them with a detailed date of composition;
most probably, they were performed in
London in 1968.

It seems that the oeuvre of this greatest
dramaturge of all time was particularly
close to the heart of the composer, who,
in 1969, wrote Ariel for mezzo-soprano
and chamber ensemble of accompanying
instruments (flute, oboe, clarinet, bassoon,
horn, piano, two ’celli and harp), utilizing
a fragment of text from The Tempest; and
for the last fourteen years of his life, he
worked on an opera to the drama The
Merchant of Venice. Finished vocal frag-
ments of the opera were published as
opus 7 – the last of the prematurely
deceased Andrzej Czajkowski.
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Tadeusz
Baird

Kompozytor urodził się w 1928 w Grodzisku
Mazowieckim, zmarł w 1981 w Warszawie.
Podczas wojny studiował kompozycję
u B. Woytowicza i K. Sikorskiego, a później
w latach 1947-51 u P. Rydla i P. Perkowskiego
w warszawskiej PWSM. Kontynuował także
naukę gry na fortepianie u T. Wituskiego
i studiował muzykologię na Uniwersytecie
Warszawskim. 
W 1949 wraz z J. Krenzem i K. Serockim
utworzył „Grupę 49”. Był jednym z inicjatorów
Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszaw-
ska Jesień”. W 1977, jako profesor, objął
klasę kompozycji warszawskiej Akademii
Muzycznej; w 1979 został członkiem Aka-
demie der Künste der Deutschen Demokra-
tischen Republik Berlin. 
Był laureatem konkursów kompozytorskich;
zdobył I lokatę na Międzynarodowej Trybunie
Kompozytorów UNESCO za Wariacje bez
tematu i za Cztery Dialogi (1963 i 1966).
Został też uhonorowany wieloma nagrodami
za twórczość oraz działalność pedagogiczną,
m.in.: Krzyżem Komandorskim Odrodzenia
Polski (1964), Nagrodą Prezesa Rady Minis-
trów za całokształt twórczości (1979) oraz
Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
a także Nagrodą Muzyczną Miasta Kolonia
(1963).

Composer was born in 1928 in Grodzisk
Mazowiecki, died in 1981 in Warsaw.
During World War II, studied composition
with B. Woytowicz and K. Sikorski; and
later, from 1947-51, with P. Rydel and
P. Perkowski at State College of Music in
Warsaw. Continued studies in piano per-
formance with T. Wituski; also studied
musicology at University of Warsaw. 
In 1949, together with J. Krenz and K. Se-
rocki, formed Group 49. He was one of the
initiators of the Warsaw Autumn Festival
of Contemporary Music. In 1977, as professor,
took charge of a studio at the Warsaw
Academy of Music; in 1979, became mem-
ber of Akademie der Künste der Deutschen
Demokratischen Republik Berlin. 
Won prizes in composers’ competitions,
took 1st place at UNESCO IMC
International Rostrum of Composers for
Variations without a Theme and for Four
Dialogues (1963 and 1966). Was also hon-
ored with many awards for his oeuvre as
well as for pedagogical activity – among
others, Commander’s Cross of the Order
of Polonia Restituta (1964), Award of
President of Council of Ministers for oeu-
vre as a whole (1979), as well as National
Education Commission Medal and Music
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Baird jest autorem dzieł symfonicznych
i kameralnych. W jego twórczości istotne
miejsce zajmują liczne cykle wokalne pow-
stałe w wyniku szerokich zainteresowań
literackich oraz dramat muzyczny Jutro,
oparty na motywach noweli J. Conrada. 

Cztery sonety miłosne
W okresie powojennym znajdujemy diame-
tralnie różne, nowatorskie pod względem
języka muzycznego, a także i formy, nie
mniej godne uwagi przykłady utworów
powstałych w wyniku inspiracji czy poszu-
kiwań literackich kompozytorów takich jak
Witold Lutosławski, Kazimierz Serocki czy
Eugeniusz Knapik. Na największą jednak
uwagę zasługuje twórczość Tadeusza Bairda
– kompozytora, którego śmiało można
określić największym w tej dziedzinie spad-
kobiercą Szymanowskiego. W jego dorobku
liryka wokalna zajmowała zawsze wyjątkowe
miejsce. Kompozytor ten, znany ze swych
upodobań literackich, chętnie sięgał do
poezji najnowszej czy dawnej, szukając
w niej tematyki bliskiej człowiekowi, jak
miłość czy śmierć. Komponując w 1956
roku muzykę do spektaklu Romeo i Julia
Szekspira w reżyserii Lidii Zamkow, współ-
czesny liryk sięgnął po arcydzieło liryki
miłosnej tego największego poety i dra-
maturga naszych czasów, po Sonety w dos-
konałym przekładzie Macieja Słomczyńskiego.
Spośród 154 wybrał 4 i ułożył w cykl pieśni
o miłości, która – choć zmienna i przemi-
jająca, jak pory roku – nadaje sens ludz-
kiemu życiu. Każda z pieśni ma odrębny
charakter: pierwsza – pogodna, druga –
żartobliwa, trzecia – nostalgiczna, czwarta
– pełna smutku i żalu.
Cztery sonety miłosne są doskonałą pod
każdym względem stylizacją. Biorąc na
warsztat kunsztowną i piękną poezję,
kompozytor zadbał o czysty, klarowny
obraz muzyczny z wyrazistą linią melodyczną
o szlachetnym rysunku, z prostą instrumen-
tacją, dyskretnie ozdobioną harmoniką

Prize of the City of Cologne (1963).
Author of symphonic and chamber works.
In his oeuvre, an essential place is occupied
by numerous vocal cycles written as result
of broad-based literary interests, as well
as by the musical drama Tomorrow, based
on motifs from J. Conrad’s novella. 

4 Love Sonnets 
In the post-war period we find completely
different, innovative – both in respect of
musical language and form – and just as
noteworthy examples of works originating
from the literary inspirations or researches
of such composers as Witold Lutosławski,
Kazimierz Serocki or Eugeniusz Knapik. It
is, however, the work of Tadeusz Baird,
who can undoubtedly be called the most
important heir to Karol Szymanowski, that
merits the greatest attention in this field.
Vocal lyric composition always occupied
an exceptional place in his output. Well-
known for his literary predilections, Baird
liked to draw on poetry from all eras,
whether early or the most recent, looking
in it for topics close to man, such as love
or death. In composing music to Shakes-
peare’s Romeo and Juliet, for a production
directed by Lidia Zamkow in 1956, this
contemporary lyric composer utilised the
masterly love poetry of the greatest poet
and playwright of all times, i.e. The Sonnets
(translated by Maciej Słomczyński). He
chose four of the 154 poems, and arranged
them into a cycle of love songs, love, although
changeable and transient – like the seasons
of the year – making human life meaningful.
Each of the songs has a different character:
the first – serene, the second – humorous,
the third – nostalgic, the fourth – full of
sorrow and grief.
Four Love Sonnets is a stylisation which is
perfect in every respect. In setting artistic
and beautiful poetry to music, the composer
attached great importance to a pure, clear
musical image characterised by a distinct
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klasyczną. Zmienność nastroju podkreśla
zmienność trybu dur-moll, finezji dodają
zmiany metrum, zwroty kadencyjne, tryle
i ozdobniki, czy zabawne dysonanse (w dru-
giej pieśni).

Elżbieta Widłak
(Komentarz do wydania partytury w serii „Muzyka
Współczesna”, PWM, Kraków 2003)

Prawykonanie utworu odbyło się 30 października
1957 roku w Katowicach. W roli solisty wystąpił
Andrzej Hiolski. 

Mezzosopran. Jest absolwentką dwóch
wydziałów Akademii Muzycznej w Łodzi:
instrumentalnego w klasie fortepianu (1988)
i wokalno-aktorskiego w klasie J. Pietrasz-
kiewicz (1992). Studia wokalne kontynuo-
wała pod kierunkiem A. Orłowicza w Kopen-
hadze. 
Uczestniczyła w wielu międzynarodowych
konkursach muzycznych. Do jej największych
sukcesów należą zwycięstwa w Międzynaro-
dowym Konkursie dla Młodych Wokalistów
im. S. Moniuszki w Warszawie (1992), Mię-
dzynarodowym Konkursie Wokalnym im.
J. Brahmsa w Hamburgu (1994) oraz Między-

Mezzo-soprano. The graduate of two facul-
ties of the Łódź Music Academy: instrumen-
tal (piano) and vocal and acting under J.
Pietraszkiewicz. She continued vocal stud-
ies under A. Orlowitz in Copenhagen,
which led to many successes in various
international vocal competitions. 
Between years 1992–1994 she was awarded
the 1st prize in the Moniuszko Competition
in Warsaw, the Brahms Competition in
Hamburg, and the ARD Music Competition
in Munich.
Her international opera debut took place
in 1996 in the Semper Oper in Dresden in

and noble melodic line, simple instrumen-
tation, and discreetly ornamented classical
harmonies. The changes of mood are empha-
sised by different major-minor modes, such
refinements being enhanced by changes
of metre, cadential figures, trills and orna-
ments, or witty dissonances (in the second
song).

Elżbieta Widłak
(tr. by Ewa Cholewka)
(commentary on score published in ‘Contemporary
Music’ series, PWM Edition, Kraków 2003)

Première took place on 30 October 1957 in Katowice.
The soloist was Andrzej Hiolski.

Urszula
Kryger
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narodowym Konkursie Muzycznym ARD
w Monachium (1994). Odtąd jej karierze
towarzyszy niesłabnące zainteresowanie
melomanów i krytyki.
W 1995 roku wystąpiła w La Scali z recitalem
pieśni Chopina. Rok później z sukcesem
debiutowała na scenie Semper Oper w Dreź-
nie w Kopciuszku Rossiniego. Publiczność
polska i wielu krajów świata ma okazję
często podziwiać jej kreacje w dziełach
oratoryjnych wykonywanych pod batutą
tak znakomitych mistrzów, jak: J. Krenz,
J. Semkow, R. Frühbeck de Burgos, C. Davis,
A. Jordan.
Szczególną uwagą obdarza muzykę kame-
ralną – jej sztuka interpretacji pieśni łączy
w sobie perfekcyjność z niezwykłą natural-
nością. Doceniają to towarzyszący jej
muzycy, wśród których znajdują się wybitni
pianiści jak: H. Höll, Ch. Spencer, M. Tan
i P. Rogé, klarnecista P. Meyer, Tokyo String
Quartet, Petersen Quartet, Sine Nomine
Quartet.
Dokonała wielu nagrań dla rozgłośni radio-
wych w Polsce, Francji, Niemczech i Szwaj-
carii, a także dla angielskich wytwórni Decca
(Pieśni polskie Poulenca) i Hyperion (pieśni
Chopina), niemieckiej CPO (ballady Löwego),
polskiej DUX (Duety rosyjskie – płyta nagro-
dzona Fryderykiem 2001, pieśni Moniuszki,
Karłowicza i Szymanowskiego – płyta na-
grodzona Fryderykiem 2002). W roku 2003
ukazała się płyta z ariami Beethovena
(BNL), a w roku 2004 kompletne wydanie
pieśni Szymanowskiego (Channel Classics)
nagrodzono „Fryderykiem 2004” za naj-
wybitniejsze nagranie muzyki polskiej.
W styczniu 2006 wyróżniona została nagrodą
Fundacji im. K. Szymanowskiego za przemyś-
lane i wysoce artystyczne interpretacje
pieśni tegoż kompozytora.

Rossini`s Cinderella. Her repertory extends
from baroque oratories through German
and Italian opera to romantic and modern
songs. She has performed concerts and
song recitals in the biggest music venues
of Europe such as Munich, Paris, Frankfurt
(Alte Oper), Berlin (Schauspielhaus), Milano
(La Scala), Stuttgart, Madrid. She has co-
operated with famous conductors: J. Sem-
kow, J. Krenz, R. Frühbeck de Burgos, C. Davis. 
Kryger is particularly keen on chamber
music and has been accompanied by such
great musicians as H. Höll, Ch. Spencer,
M. Tan, P. Rogé, the clarinetist P. Meyer
as well as string quartets: the Tokyo String
Quartet, the Petersen Quartet and the Sine
Nomine Quartet.
She has recorded for radio stations in Poland,
France, Germany and Switzerland. Her CD
recordings include Poulenc’s Polish Songs
(Decca 1999), Chopin songs (Hyperion 1999),
Russian Duets (Dux 2001), Moniuszko
songs (Dux 2002), Szymanowski songs
(Dux 2002). In 2003 a recording of Beetho-
ven’s arias was released (BNL) followed in
2004 by a complete recording of Szymanow-
ski’s songs for Channel Classics. The latter
won the Fryderyk Prize for the Most Out-
standing Polish Music Recording in the
same year. In January 2006 Urszula Kryger
received The Szymanowski Foundation
Prize for her masterly interpretations of
his songs.
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Arno 
Raunig 

Sopran męski. Urodzony w Klagenfurcie
(Austria), rozpoczął karierę śpiewaka w zes-
pole Wiener Sängerknaben, gdzie jako
solista miał przywilej współpracować
z wielkimi dyrygentami: H. von Karajanem,
J. Kripsem czy K. Böhmem. Studiował śpiew
u tak znanych nauczycieli jak: R. Boesch,
E. Mechera, K. Equiluz (pieśń i oratorium),
E. Schwarzkopf i H. P. Blochwitz.
Na scenie zadebiutował w operze Purcella
The Fairy Queen w Stadttheater w Klagen-
furcie (1990). Od tego czasu występuje
w najważniejszych teatrach operowych
Europy: w Wiedniu, Wiesbaden, Darmstadcie,
Bazylei, Monachium, Pradze, Paryżu, Amster-
damie, Dreźnie, Zurychu, Rzymie, Hamburgu.
W Teatrze Wielkim w Warszawie śpiewa
w spektaklu Sonety Szekspira do muzyki
P. Mykietyna.
Koncertuje w całej Europie, zapraszany jest
do udziału w renomowanych festiwalach
operowych oraz muzyki współczesnej.
Współpracował z takimi artystami, jak m.in.:
G. Albrecht, N. Harnoncourt, H. Hänchen,
R. Weikert, F. Bernius, M. Pommer, P. Eötvös,
J. Flimm, J. Dew, H. Kupfer, C. Guth, P. Angerer.
W swoim repertuarze posiada m.in. partie
w operach Händla (Xerxes, Radamisto,
Ruggiero, Cyrus, Heracles, Ariodante, Hamor),
Mozarta (Sextus, Idamante, Ascanio),
Hassego (Dardanus, Alcide), Glucka (Amor,

Male Soprano. Born in Klagenfurt (Austria),
he began his singing career with the
Wiener Sängerknaben, where he, as
a soloist, had the privilege of working with
such great conductors as H. von Karajan,
J. Krips or K. Böhm. Studied with such
renowned teachers as R. Boesch, E. Mechera,
K. Equiluz (song and oratorio), E. Schwarz-
kopf and H. P. Blochwitz.
Debuted in H. Purcell’s opera The Fairy
Queen at Stadttheater Klagenfurt (1990).
Since then, has performed at the most
important opera theaters of Europe:
Vienna, Wiesbaden, Darmstadt, Basel,
Munich, Prague, Paris, Amsterdam, Dresden,
Zürich, Rome, Hamburg. At the Teatr
Wielki – Polish National Opera in Warsaw,
he is singing in the production Sonnets
of Shakespeare to music by P. Mykietyn.
Concertizes all over Europe, and is invited
to take part in renowned festivals of opera
and contemporary music. He has collabo-
rated with such artists as G. Albrecht,
N. Harnoncourt, H. Hänchen, R. Weikert,
F. Bernius, M. Pommer, P. Eötvös, J. Flimm,
J. Dew, H. Kupfer, C. Guth, P. Angerer and
others.
His repertoire includes, among others,
roles in the operas of Händel (Xerxes,
Radamisto, Ruggiero, Cyrus, Heracles,
Ariodante and Hamor), Mozart (Sextus,
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Orfeo), Monteverdiego, Cestiego, Jommel-
lego, Brittena, a także księcia Orlovsky’ego
w operetce J. Straussa.
Artysta brał udział w wielu prawykonaniach
współczesnych kompozytorów, m.in.
w operze A. Schnittkego (Faust), J. Müller-
Wielanda (Das Märchen der 672. Nacht),
O. Strasnoya (Midea 2), a szczególnie często
uczestniczył w premierach utworów H. Öhringa
(Dokumentation, Polaroids, Effi Briest,
Requiem, Bernarda Albas Haus, Sieben,
Der Ort ist nicht der Ort, Blaumeer i Unsi-
chtbarland).

Baryton, urodził się w Lublanie. Jest absol-
wentem Universität für Musik und Darstel-
lende Kunst w Wiedniu, gdzie studiował
w klasie śpiewu H. Łazarskiej. W tej uczelni
także ukończył studia podyplomowe
u R. Holla. 
Laureat wielu konkursów wokalnych, m.in.
I nagrody w Międzynarodowym Studenckim
Konkursie Wokalnym w Japonii (1997),
I nagrody w Międzynarodowym Konkursie
„Jugend musiziert” w Austrii (1998), I nagrody
na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym
im. A. Sari w Polsce (1998) i dwóch pierwszych
nagród w Międzynarodowym Konkursie
Wokalnym s’Hertogenbosch w Holandii

Baritone, born in Ljubljana. Graduated
from Universität für Musik und Darstel-
lende Kunst in Vienna, where he studied
in the voice studio of H. Łazarska. At this
institution, he also completed postgraduate
studies with R. Holl.
Winner of many voice competitions, among
others: 1st Prize at International Student
Voice Competition in Japan (1997), 1st Prize
at ‘Jugend musiziert’ International Compe-
tition in Austria (1998), 1st Prize at A. Sari
International Vocal Art Competition in
Poland (1998) and two 1st Prizes at the
s’Hertogenbosch International Voice
Competition in Holland (2000), which he

Idamante, Ascanio), Hasse (Dardanus,
Alcide), Gluck (Amor, Orfeo), Monteverdi,
Cesti, Jommelli, Britten, as well as Prince
Orlovsky in J. Strauss’ operetta.

Artist has taken part in many premières
of contemporary composers, among others:
A. Schnittke (Faust), J. Müller-Wieland (Das
Märchen der 672. Nacht), O. Strasnoy
(Midea 2); and has participated especially
frequently in premières of works by H. Öhring
(Dokumentation, Polaroids, Effi Briest,
Requiem, Bernarda Albas Haus, Sieben, Der
Ort ist nicht der Ort, Blaumeer and
Unsichtbarland).

Matjaž
Robavs  
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(2000) otrzymanych w kategorii najlepszego
wykonawcy pieśni i najlepsze śpiewaka
wszystkich kategorii. 
Występował na scenach teatrów operowych
w Klagenfurcie, Schwerinie, Wiedniu (Volks-
oper), Ljubljanie, Antwerpii i Frankfurcie
kreując m.in. partie w operach Mozarta
(Papageno w Czarodziejskim Flecie, Guglielmo
w Cosi fan tutte), Donizettiego, Verdiego,
Pucciniego, Bizeta, Humperdincka, Henzego. 
Brał udział w wielu renomowanych festi-
walach w Austrii (Salzburger Festspielen
i Karintischer Sommer), Polsce (Wratislavia
Cantans), Belgii (Zommeropera Festival),
Irlandii (Wexford Opera Festival) i Niemczech.
Koncertował w Europie, Kanadzie i Japonii,
jego występy zarejestrowały telewizje
słoweńska, austriacka, belgijska i japońska.
Nagrał 4 płyty solowe i 1 operową (Naxos). 
W nadchodzącym sezonie przygotowuje
się do debiutu w partiach: Don Giovanniego
i Hrabiego Almavivy w operach Mozarta,
Wolframa w Tannhäuserze Wagnera i Onie-
gina w operze Czajkowskiego.

received in the categories of Best Lieder
and Best Singer in All Categories.
He has performed on the stages of opera
theaters in Klagenfurt, Schwerin, Vienna
(Volksoper), Ljubljana, Antwerp and Frank-
furt, creating, among others, roles in operas
by Mozart (Papageno in Die Zauberflöte,
Guglielmo in Cosi fan tutte), Donizetti,
Verdi, Pucinni, Bizet, Humperdinck, Henze. 
He has taken part in many renowned fes-
tivals in Austria (Salzburger Festspielen
and Karintischer Sommer), Poland (Wratis-
lavia Cantans), Belgium (Zommeropera
Festival), Ireland (Wexford Opera Festival)
and Germany. He has concertized in Europe,
Canada and Japan, and his performances
have been recorded by Slovenian, Austrian,
Belgian and Japanese television. He has
recorded 5 CDs: 4 solo and 1 opera (Naxos).
In the upcoming season, he is preparing
for debuts in the following roles: Don
Giovanni and Count Almaviva in Mozart’s
operas, Wolfram in Wagner’s Tannhäuser
and Onegin in Tchaikovsky’s opera.

Maciej
Grzybowski  

Pianista solista i kameralista. Urodził się
w Warszawie. Koncertuje od 1990. Laureat
Nagrody Głównej i Nagrody Specjalnej na
warszawskim Konkursie Muzyki XX wieku
dla Młodych Wykonawców (1992). W 1997,
uznany za Indywidualność Roku, wystąpił

Pianist – soloist and chamber musician.
Born in Warsaw. Has been concertizing
since 1990. Winner of Grand Prix and
Special Prize at the 20th-century Music
Competition for Young Performers in
Warsaw (1992). In 1997, named Personality
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w specjalnym koncercie Programu I TVP.
W latach 1992–2005 członek zespołu
Nostrom, z którym w 1998 zdobył Nagrodę
Specjalną na IV Międzynarodowym
Konkursie Muzycznym w Düsseldorfie. 
Współpracuje z najwybitniejszymi polskimi
zespołami (m.in. z Kwartetem Śląskim,
Kwartetem Camerata, Kwartetem Royal,
Orkiestrą Aukso, NOSPR-em, Orkiestrą
Sinfonia Varsovia), dyrygentami (m.in.
J. Kaspszykiem, J. Maksymiukiem, W. Mich-
niewskim) i solistami (D. Anderszewską,
O. Pasiecznik, J. Rappé, J. Artyszem, A. Bau-
erem, J. Jakowiczem, M. Mosiem, J. Olejni-
czakiem). 
W październiku 2005 miał miejsce jego
debiut w USA (Nowy Jork, Festiwal na
Long Island), gdzie wystąpił z recitalem.
Na przełomie listopada i grudnia 2006
wziął udział w trzech koncertach (recital,
koncert kameralny, koncert z orkiestrą)
na – uznanym za jedno z najważniejszych
wydarzeń artystycznych roku – Festiwalu
Muzyki Pawła Szymańskiego w Warszawie
rejestrowanym na DVD. We wrześniu tego
roku podczas Międzynarodowego Festiwalu
„Sacrum Profanum” wykonał w Filharmonii
Krakowskiej komplet Sonat fortepianowych
Ch. Ivesa, co zostało uznane za jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń imprezy. 
Nagrał dwie solowe płyty nominowane do
nagrody Fryderyk: „Dialog” z utworami
Bacha, Schönberga, Berga, Szymańskiego,
Mykietyna (Universal Music Polska) oraz
„Paweł Szymański – Works for Piano” (EMI
Classics). Czterokrotnie nominowany do
nagrody Paszport „Polityki” (trzy razy indy-
widualnie i raz z zespołem Nostrom).

of the Year, performed in a special concert
on Polish Television Channel 1. In 1992–
2005, member of the Nostrom ensemble,
with which, in 1998, he received a Special
Prize at the 4th International Music Com-
petition in Düsseldorf.
Collaborates with the most distinguished
Polish ensembles (among others, the
Silesian Quartet, Camerata Quartet, Royal
Quartet, Aukso Orchestra, Polish National
Radio Symphony Orchestra, Sinfonia Var-
sovia Orchestra), conductors (among others,
J. Kaspszyk, J. Maksymiuk, W. Michniewski)
and soloists (D. Anderszewska, O. Pasichnyk,
J. Rappé, J. Artysz, A. Bauer, J. Jakowicz,
M. Moś, J. Olejniczak).
In October 2005, made United States debut
(New York, Long Island Festival). At end of
November and beginning of December
2006, took part in three concerts (recital,
chamber concert, orchestra concert) at the
Paweł Szymański Music Festival in Warsaw,
which was acclaimed as one of the most
important artistic events of the year and
recorded on DVD. In September of this
year, during the Sacrum Profanum Inter-
national Festival, performed the complete
Piano Sonatas of C. Ives at the Kraków
Philharmonic Hall, which was acclaimed as
one of the most important events at the
festival.
Has recorded two solo disks nominated
for the Fryderyk Prize: Dialog with works
by Bach, Schönberg, Berg, Szymański,
Mykietyn (Universal Music Polska), as well
as Paweł Szymański – Works for Piano
(EMI Classics). Nominated four times for
Polityka magazine’s Passport award (three
times as an individual and once with the
Nostrom ensemble).
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Chór Chłopięcy
Filharmonii 
im. Karola
Szymanowskiego 
w Krakowie 

Boys' Choir 
of Karol
Szymanowski
Philharmonic 
in Kraków 

Założony przez Jerzego Suwarę w 1951.
Chórem przez 25 lat kierowała Bronisława
Wietrzny, specjalizując się w wykonywaniu
muzyki oratoryjnej, przede wszystkim
nowo powstałych dzieł K. Pendereckiego
(Pasja wg św. Łukasza, Magnificat, Jutrznia). 
Zespół koncertował w Europie, a także
w Libanie i Syrii. Za nagranie Pasji wg św.
Łukasza zdobył nagrodę Grand Prix du
disque. Od 1993 roku do chwili obecnej
zespół prowadzi Lidia Matynian. 
Chór na stałe występuje z orkiestrą i chórem
Filharmonii Krakowskiej; współpracuje
również z Sinfonią Varsovią, Capellą
Cracoviensis, NOSPR, Tarnowską Orkiestrą
Kameralną, orkiestrą i chórem Akademii
Muzycznej w Krakowie oraz Operą Krakowską. 
W szerokim repertuarze Chóru znajdują się
utwory a cappella, piosenki dla dzieci,

Founded by Jerzy Suwara in 1951. Choir
was directed for 25 years by Bronisława
Wietrzny, specializing in oratorio music –
above all, works being written by
K. Penderecki (St. Luke Passion, Magnificat,
Matins).  
Ensemble has concertized in Europe, as well
as in Lebanon and Syria. For recording of
St. Luke Passion, received Grand Prix du
disque. Since 1993, up until present time,
ensemble has been led by Lidia Matynian. 
Choir performs regularly with orchestra
and choir of Kraków Philharmonic. Also
collaborates with Sinfonia Varsovia, Capella
Cracoviensis, National Polish Radio Symphony
Orchestra, Tarnów Chamber Orchestra,
orchestra and choir of Academy of Music
in Kraków, as well as Cracow Opera. 
Repertoire includes a cappella works,



119

8
.1

1

a także dzieła wokalno-instrumentalne od
baroku aż po muzykę współczesną (m.in.
Bacha, Berlioza, Brittena, Holsta,
Honeggera, Mahlera, Szymanowskiego,
Pendereckiego). Chór występuje także
z artystami kręgu „Piwnicy pod Baranami”
i współpracuje ze Z. Preisnerem (nagranie
ścieżek dźwiękowych do filmów, kolęd na
płycie CD, prawykonaniem Requiem dla
mojego przyjaciela).

Absolwentka Akademii Muzycznej w Kra-
kowie. Po ukończeniu studiów z wyróżnie-
niem podjęła pracę w Akademii, gdzie od
1984 roku prowadzi klasę dyrygentury
chóralnej oraz zajęcia z chórem akademic-
kim, koncertując i przygotowując partie
w dziełach wokalno-instrumentalnych. Wraz
z zespołem uczestniczyła w seminariach
Bachakademie ze Stuttgartu pod dyrekcją
Helmutha Rillinga, wykonując dzieła Bacha
(Wielka Msza h-moll, Oratorium na Boże
Narodzenie, Pasja wg św. Mateusza), Dvořáka
(Stabat Mater) oraz Pendereckiego (Credo
– prawykonanie). 
Współpracowała z wieloma wybitnymi
dyrygentami, m.in. K. Missoną, J. Maksymiu-
kiem, W. Michniewskim, K. Pendereckim,
M. Zilmem czy J. Katlewiczem. Od 1999
roku pełniła funkcję Prodziekana i Dziekana

Alumna of Academy of  Music in Kraków.
After graduating with distinction, under-
took employment at Academy; since 1984,
has had choral conducting studio there, as
well as taught classes with Academy choir,
concertizing and preparing parts in vocal-
instrumental works. Together with ensem-
ble, participated in seminars of Stuttgart’s
Bachakademie under direction of Helmuth
Rilling, performing works by J.S. Bach (Mass
in B minor, Christmas Oratorio, Passion
according to St. Matthew), A. Dvořák
(Stabat Mater) and K. Penderecki (Credo –
world première). 
Has collaborated with many distinguished
conductors – among others, K. Missona,
J. Maksymiuk, W. Michniewski, K. Penderecki,
M. Zilm and J. Katlewicz. Since 1999, has
held posts of Vice-Dean and Dean of Faculty

children’s songs, as well as vocal-instru-
mental works from Baroque to contempo-
rary (among others, Bach, Berlioz, Britten,
Holst, Honegger, Mahler, Szymanowski,
Penderecki). Choir performs with artists
from circle of Piwnica pod Baranami the-
ater. Collaboration with Z. Preisner has
borne fruit in recording of film sound
tracks, Christmas carols on CD, and world
première of Requiem for My Friend.

Lidia
Matynian 
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Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji
Muzycznej i Muzyki Kościelnej, obecnie
jest Prorektorem Akademii Muzycznej ds.
studenckich.
W 1993 roku objęła kierownictwo Chóru
Chłopięcego Filharmonii im. K. Szymanow-
skiego w Krakowie. Z zespołem koncertuje
w Polsce i poza granicami kraju (Austria,
Rosja, Niemcy, Szwecja); współpracuje
także z Operą Krakowską. Chór Chłopięcy
pod jej kierownictwem brał udział w pra-
wykonaniach Credo i Benedictus K. Pende-
reckiego, dokonał nagrań płytowych,
archiwalnych oraz z muzyką filmową
Z. Preisnera.

Dyrygent. Studiował w Royal Scottish
Academy w klasie dyrygentury M. Brabbinsa
i w Konservatorium Petersburskim w klasie
I. Musina. Naukę kontynuował u J. Panuli
w Finlandii, oraz u B. Zandera w Londynie.
Jest laureatem Nagrody Dyrygenckiej
im. H. Robertona. Obecnie pełni funkcję
dyrygenta-asystenta zespołu Royal Ballet
w londyńskiej Covent Garden oraz dyrektora
artystycznego zespołów London Charity
Orchestra i St Albans Rehearsal Orchestra.
Współpracował z zespołami: Oxford
Sinfonia, Kensington Chamber Orchestra,
Opera della Luna oraz Jubilee Opera, a jako
dyrygent-asystent – z Ernest Read Symphony
Orchestra, British Youth Opera, Cheltenham
Festival i The Opera Group.
W. Carslake występuje również jako śpiewak
(bas-baryton) i był solistą zespołu London
Mozart Players. Innym ważnym polem
zainteresowań jest dla niego pedagogika
muzyczna. W 2002 założył szkołę Pembroke
Academy of Music w Londynie, instytucję
charytatywną uczącą młodzież z biednych
środowisk gry na instrumentach.

Conductor. Studied conducting at Royal
Scottish Academy with M. Brabbins and
at the St Petersburg Conservatory with
I. Musin. Continued studies with J. Panula
in Finland, as well as with B. Zander in
London. Winner of H. Roberton Conducting
Prize. Presently holds posts as assistant
conductor at the Royal Ballet Covent Garden
in London, as well as artistic director
of the London Charity Orchestra and the
St Albans Rehearsal Orchestra.
Has collaborated with: Oxford Sinfonia,
Kensington Chamber Orchestra, Opera della
Luna and Jubilee Opera; and as assistant
conductor, with the Ernest Read Symphony
Orchestra, the British Youth Opera, the
Cheltenham Festival and The Opera Group.
William also performs as a singer (bass-
baritone) and has soloed with the London
Mozart Players. Another important field
of interest is music education. In 2002, he
founded Pembroke Academy of Music in
London, a charitable institution teaching
instruments to disadvantaged young people.

of Choral Conducting, Music Education
and Church Music; presently Vice-Rector
of Academy of Music for Student Affairs. 
In 1993, took over leadership of Boys’
Choir at K. Szymanowski Philharmonic
in Kraków. With ensemble, concertizes in
Poland and abroad (Austria, Russia, Ger-
many, Sweden). Collaborates regularly with
Kraków Opera – ensemble participates in
opera productions. Under her direction,
Boys’ Choir has taken part in world pre-
mières of K. Penderecki’s Credo and
Benedictus, made recordings on disk and
for archival purposes, as well as of film
music by Z. Preisner.

William
Carslake  
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9.11.2007
piątek, godz. 12.00 / Friday, 12:00 p.m.
DOM POLONII / POLONIA HOUSE

AKADEMIA FESTIWALOWA / FESTIVAL ACADEMY
Spotkanie z Krystyną Moszumańską-Nazar
Meeting with Krystyna Moszumańska-Nazar
Prowadzi / Moderator – Małgorzata Janicka-Słysz 

piątek, godz. 17.00 / Friday, 5:00 p.m.
AULA „FLORIANKA" AKADEMII MUZYCZNEJ / FLORIANKA
HALL OF THE ACADEMY OF MUSIC IN KRAKÓW

Grażyna Bacewicz – Divertimento na orkiestrę smyczkową /
Divertimento for String Orchestra (1965), 7'
- Allegro
- Adagio
- Giocoso

Zbigniew Bujarski – Musica domestica na orkiestrę smyczkową /
Musica domestica for Strings Orchestra, (1977), 12'

Marek Stachowski – Divertimento na kameralną orkiestrę smyczkową /
Divertimento for Chamber String Orchestra (1978), 13'
- Sinfonia 
- Pezzo gioioso 
- Canzonetta notturna
- Pezzo finale

* * *
Benjamin Britten – Wariacje na temat Franka Bridge'a na orkiestrę
smyczkową op. 10 / Variations on a Theme of Frank Bridge for
String Orchestra Op. 10 (1937), 25'
- Introduction and Theme. Lento maestoso
- Adagio 
- March. Presto alla Marcia
- Romance. Allegretto grazioso
- Aria Italiana. Allegro brillante
- Bourrée Classique. Allegro e pesante
- Wiener Walzer. Lento
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- Moto Perpetuo. Allegro molto
- Funeral March. Andante ritmico
- Chant. Lento
- Fugue and Finale. Allegro molto vivace

Michael Tippett – Koncert na podwójną orkiestrę smyczkową /
Concerto for Double String Orchestra (1939), 23' 
- Allegro con brio
- Adagio cantabile
- Allegro molto

Polsko-brytyjska orkiestra smyczkowa „K12” / 'K12' Polish-
British String Orchestra

Peter Stark (Wielka Brytania / Great Britain) – dyrygent / conductor
Maciej Tworek – dyrygent / conductor
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Grażyna
Bacewicz

Kompozytorka i skrzypaczka, urodziła się
w 1909 w Łodzi, zmarła w 1969 w Warszawie.
Studiowała w Konserwatorium Warszawskim
u K. Sikorskiego (kompozycja), J. Jarzębs-
kiego (skrzypce) – uzyskując dyplomy
w 1932, a także u J. Turczyńskiego (fortepian).
Rozpoczęła również studia na wydziale
filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,
z których jednak zrezygnowała z powodu
nadmiaru zajęć. Studia uzupełniające odbyła
w Paryżu u Nadii Boulanger (kompozycja)
oraz André Tourreta i Karla Flescha (skrzypce). 
Do 1952 prowadziła działalność twórczą
i artystyczną, uwieńczoną licznymi sukcesami
na estradach europejskich, gdzie występo-
wała z recitalami i koncertami z udziałem
wybitnych dyrygentów, jak P. Kletzki, G. Geor-
gescu, H. Abendroth, C. Silvestri. Tak w jed-
nej jak i w drugiej dziedzinie zdobywała
nagrody, a jej muzyka – ceniona przez
dyrygentów i wykonawców – coraz częściej
była obecna na koncertach i festiwalach
w kraju i za granicą. 
Od 1953 poświęciła się wyłącznie kompozycji,
którą wcześniej łączyła z pracą pedago-
giczną. Uznawana za autorytet zarówno
w dziedzinie kompozycji jak i gry skrzypcowej,
zapraszana była do jury międzynarodowych
konkursów skrzypcowych i kompozytorskich.
Dorobek twórczy Grażyny Bacewicz jest
niezwykle bogaty i różnorodny: od miniatur
solowych, poprzez utwory kameralne, aż

Grażyna Bacewicz, composer and violinist,
born 1909 in Łódź, died in 1969 in Warsaw.
Studied at the Warsaw Conservatory with
K. Sikorski (composition), J. Jarzębski (vio-
lin) – receiving diplomas in 1932 – as well
as with J. Turczyński (piano). She also began
studies in the faculty of philosophy at the
University of Warsaw – which, however,
she abandoned on account of having too
much coursework. She undertook supple-
mentary studies in Paris with Nadia Boulan-
ger (composition), as well as André Tourret
and Karl Flesch (violin). 
Until 1952, she was engaged in creative
and artistic activity, crowned with numer-
ous successes on European concert stages,
where she performed recitals and concerts
in collaboration with such distinguished
conductors as P. Kletzki, G. Georgescu,
H. Abendroth, C. Silvestri. So that in both
fields, she was winning prizes, and her music
– esteemed by conductors and performers
– was more and more frequently present
at concerts and festivals in Poland and abroad. 
From 1953 onward, she devoted herself
exclusively to composition, which she had
previously combined with pedagogical
activity. Considered an authority in the
fields of both composition and violin-playing,
she was invited to sit on the juries of inter-
national violin and composing competitions. 
Grażyna Bacewicz’s artistic legacy is unusu-
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po symfonie i koncerty z udziałem instru-
mentów solowych, pieśni, kantaty, balety
i opery radiowe. Jest także autorką muzyki
do filmów i do spektakli teatralnych.
Udane próby literackie dopełniają obrazu
tej wszechstronnie utalentowanej osobo-
wości twórczej.

Skomponowane w 1965 roku Divertimento
powstało na zamówienie dyrygenta Karola
Teutscha. On też wraz z kierowaną przez
siebie Orkiestrą Kameralną Filharmonii
Narodowej dokonał jego prawykonania na
koncercie 21 listopada 1966 roku w Mona-
chium. 
Małgorzata Gąsiorowska w swej monografii
o G. Bacewicz określiła Divertimento jako
„sonorystyczną replikę Koncertu na orkiestrę
smyczkową z 1948 roku” i pisze: „ ‘Demiur-
giczny’ tryton z poprzednich utworów
staje się tu podstawowym elementem
konstrukcji i to już na początku części
I (Allegro), tworząc pochód trzech trytonów
o zmiennej artykulacji w I skrzypcach, potem
przez tremola i nutę pedałową altówek,
wiolonczel, II skrzypiec i kontrabasu. Rysu-
nek tego modelu musiał tak silnie zapisać
się w wyobraźni kompozytorki, że przywołała
go w ostatnim swym dziele orkiestrowym
– In una parte, a także w balecie Pożądanie.
Tryton kształtuje w dużej mierze melodykę
nostalgicznej części II (Adagio).
Maksymalne skupienie treści muzycznej,
jakie obserwujemy w Divertimencie wyos-
trza tu działanie każdego efektu; wyraźne
to jest szczególnie w „szelmowskiej” części
III (Giocoso) iskrzącej się rozmaitością
zwiewnych figur na czele z przepysznym
fragmentem trytonowych glissand. 
Przy bogactwie pomysłów fakturalno-arty-
kulacyjnych, w żadnym z dzieł tego okresu
nie wykracza kompozytorka poza naturalne
właściwości instrumentów stwarzając,
mimo to, świat pełen zmiennych, połyskli-
wych barw – jak w Divertimencie”. 

ally rich and varied: from solo miniatures,
to chamber works, to symphonies, concer-
ti with solo instruments, songs, cantatas,
ballets and radio operas. She also authored
film and theater music. Successful attempts
at writing literature fill in the picture of
this versatile creative personality.

Composed in 1965, the Divertimento was
written on commission from conductor
Karol Teutsch. It was also he, together
with the National Philharmonic Chamber
Orchestra led by him, who gave its pre-
mière performance at a concert on 21 No-
vember 1966 in Munich.
Małgorzata Gąsiorowska, in her monograph
on G. Bacewicz, described the Divertimento
as a “sonoristic replica of the Concerto for
String Orchestra of 1948” and writes:
“The ‘demiurgic’ tritone of previous works
becomes here a fundamental element of
the construction – and this, already at the
beginning of the first movement (Allegro),
creating a series of three tritones of vari-
able articulation in the first violins which
motif, against the background of a tremolo
pedal note in the violas, is played succes-
sively by the other stringed instruments.
The contour of this model must have
inscribed itself so strongly in the composer’s
imagination that she evoked it in her last
orchestral work, In una parte, as well as in
her ballet Desire. The tritone in large measure
shapes the melodic language of the nos-
talgic second movement (Adagio).
The maximal concentration of musical con-
tent that we observe in the Divertimento
sharpens here the impact of every effect;
this is particularly clear in the ‘roguish’ third
movement (Giocoso), sparkling with a variety
of ethereal figures – and chief among these,
a delicious fragment of tritone glissandi.
With a wealth of textural and articulational
ideas, in none of the works from this period
does the composer go beyond the natural
properties of the instruments – creating,
despite this, a world full of variable, brilliant
colors – in such a way as in the Divertimento.”
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Zbigniew
Bujarski

Kompozytor i pedagog urodził się w 1933
w Muszynie. Studiował dyrygenturę (1955-
58) i kompozycję (1956-58) w Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie
w klasie S. Wiechowicza. W l. 1959-61 pra-
cował jako redaktor w Polskim Wydawnictwie
Muzycznym, a w l. 1961-67 jako prelegent
muzyczny i kierownik literacki w Filharmonii
w Rzeszowie. 
W 1961 otrzymał wyróżnienie na Konkursie
Młodych ZKP za Strefy, a w 1964 zdobył
II nagrodę na Konkursie Kompozytorskim
im. Grzegorza Fitelberga za Kinoth. W 1967
jego kompozycja Contraria uzyskała wyróż-
nienie na Międzynarodowej Trybunie Kom-
pozytorów UNESCO w Paryżu, a w 1978
utwór Musica domestica zdobył tamże
II nagrodę. Otrzymał dwukrotnie nagrodę
Ministra Kultury i Sztuki II st. (1979, 1987),
nagrodę Związku Kompozytorów Polskich
(1984), nagrodę Miasta Krakowa (1984),
nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego
(1991). Obecnie prowadzi klasę kompozycji
w Akademii Muzycznej w Krakowie, w której
w latach 1978-86 był dziekanem Wydziału
Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki,
a od 1992 zajmuje stanowisko profesora. 
Twórczość Zbigniewa Bujarskiego znajduje
wśród towarzyszących jej zjawisk muzycznych
swoje własne, odrębne miejsce. Jej cechą
jest nieustanne doskonalenie warsztatu
poprzez drążenie w głąb materii muzycznej,

Zbigniew Bujarski, a composer and teacher,
born in 1933 in Muszyna. He studied com-
position at the State College of Music in
Kraków under S. Wiechowicz. In 1961 he
received a distinction at the Young Polish
Composers’ Competition organized by the
Polish Composers’ Union and in 1964 he
won the 2nd Prize at the Grzegorz Fitelberg
Composers’ Competition. 
In 1967 his composition Contraria received
a distinction at the UNESCO International
Composers’ Rostrum in Paris and in 1978
his Musica domestica won the 2nd Prize
there. He was twice awarded the Prize of
the Minister of Culture and Arts, Second
Degree (1979, 1987), the Polish
Composers’ Union Award (1984), the City
of Cracow Award (1984) and the Alfred
Jurzykowski Foundation’s Award (1991). At
present he is in charge of the composition
class at the Academy of Music in Cracow. 
Zbigniew Bujarski’s creative output finds
its own individual place among the musi-
cal phenomena which accompany it. Its
characteristic feature is a continual
improvement of the compositional tech-
nique by means of driving into musical
material, elaborating the form to perfec-
tion in its minute details in search of its
ideal shape. An unusual painter’s sensi-
tiveness to colour is very important in
Bujarski’s composition since his other pas-
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cyzelowanie formy w najdrobniejszych
szczegółach, w poszukiwaniu jej idealnej
postaci. Nie bez znaczenia jest fakt wyjąt-
kowej „malarskiej” wrażliwości na barwę,
bowiem drugą równolegle do muzyki
uprawianą pasją Zbigniewa Bujarskiego
jest malarstwo – dziedzina, w której ma
niemały dorobek.

Musica domestica, dedykowana Agnieszce,
Katarzynie i Joannie, napisana została na
zamówienie Festiwalu „Warszawska Jesień”
dla Polskiej Orkiestry Kameralnej Jerzego
Maksymiuka. Prawykonanie odbyło się 22
września 1977 roku podczas XXI edycji
Festiwalu. W roku 1978 utwór otrzymał
II Nagrodę na Międzynarodowej Trybunie
Kompozytorów UNESCO w Paryżu. 
W komentarzu kompozytor napisał: 
„Musica domestica jest kompozycją jedno-
częściową złożoną z szeregu sekcji, które
można by określić jako »wyczekiwanie«
i »zdarzenia«. Mimo że owe »wyczekiwania«
i »zdarzenia« mogłyby sugerować osobisty,
domowy diariusz dźwiękowy, w istocie
nim nie są. Wieloznaczny tytuł utworu
w zasadzie nie określa treści, które w popu-
larnym rozumieniu należałoby z nim wiązać.
Stany bezruchu, wyczekiwania, przygotowują
kolejne akcje zdarzeń mających różne
założenia formalne i techniczne. Dlaczego
więc tytuł Musica domestica? – Przywiązuję
wielką wagę do miejsc, w których żyję –
nie zawsze żyję i działam tam, gdzie chciał-
bym żyć i działać – mam swoje wyobrażenia
miejsc idealnych, choć może nieistniejących,
które chciałbym nazwać swoim domem –
domem mojej wyobraźni.
P.S. Być może krytyczny i kąśliwy słuchacz
zechce posłużyć się określeniem »wyczeki-
wanie« i »zdarzenie« ironicznie, stwierdza-
jąc, że przez cały czas utwór wyczekiwał
na zdarzenie, którego nie doświadczył; dla
niego więc będzie to po prostu wyczekiwanie,
jakże częste w naszym życiu – bez zdarzeń”.

sion, cultivated together with his musical
profession is painting.

Musica domestica, dedicated to Agnieszka,
Katarzyna and Joanna, was written on
commission from the Warsaw Autumn
Festival for Jerzy Maksymiuk’s Polish
Chamber Orchestra. The première took
place on 22 September 1977 during the 21st
edition of the Festival. In 1978, the work
received 2nd Prize at the UNESCO Inter-
national Rostrum of Composers in Paris.
In his commentary, the composer wrote:
“Musica domestica is a one-movement
composition comprised of an array of sec-
tions which could be described as ‘waiting’
and ‘events’. Despite the fact that those
‘waitings’ and ‘events’ could suggest a
personal, home sound diary, they are in
essence not such. The work’s ambiguous
title does not in principle describe the con-
tent which in the popular understanding
ought to be linked with it.
States of stillness, waiting, prepare succes-
sive actions of events which have various
formal and technical assumptions. So, why
the title Musica domestica? I attach great
importance to the places in which I live –
I do not always live and engage in my
activities where I would like to live and
engage in my activities – I have my images
of places which are ideal, though perhaps
non-existent, which I would like to call my
home – the home of my imagination.
P.S. It may be that the critical and biting
listener will want to utilize the expressions
‘waiting’ and ‘event’ ironically, to state that
for the entire time, the work was waiting
for an event which it did not experience;
for that person, then, it will be a waiting –
as happens so often in our life – without
events.”
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Marek
Stachowski

Kompozytor i pedagog, urodził się w 1936
w Piekarach Śląskich, zmarł w 2004 w Kra-
kowie. Studiował w krakowskiej Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej: kompozycję
w klasie K. Pendereckiego oraz teorię
muzyki. Od 1967 był wykładowcą PWSM
(od 1979 Akademii Muzycznej), a od 1993
– jej rektorem. Wykładał także w Instytucie
Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
w Yale School of Music, Rubin Academy of
Music and Dance w Jerozolimie. Prowadził
seminaria podczas Gaudeamus Music Week
(1979, 1984) i Durham New Music Courses
(1978). 
Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym:
międzynarodowego Konkursu Fundacji
„Gaudeamus”, Konkursu im. Artura Malaw-
skiego (1968, I nagroda), Międzynarodowego
Konkursu Komitetu Solidarności w Skopje
(1969), Konkursu im. Karola Szymanows-
kiego (1974, I nagroda), Międzynarodowej
Trybuny Kompozytorów UNESCO (1974, 1979,
1990), a także Nagrody Miasta Krakowa
(1979), Związku Kompozytorów Polskich
(1984), Fundacji im. A. Jurzykowskiego (1990). 
Marek Stachowski był mistrzem w opero-
waniu wielkim aparatem wykonawczym
i ogromnymi masami brzmieniowymi. Był
wytrawnym instrumentatorem o nadzwy-
czajnej inwencji i wyobraźni dźwiękowo-
-kolorystycznej, a zarazem kompozytorem
o zmyśle wielkiej formy symfonicznej, czego

Marek Stachowski, composer and peda-
gogue, was born in 1936 in Piekary Śląskie,
died in 2004 in Kraków. He studied at the
State Music College in Kraków: composition
in the studio of K. Penderecki, as well as
music theory. From 1967 onwards, he was
a lecturer at the State Music College (from
1979 onwards, the Academy of Music);
and from 1993 onwards, its rector. He also
lectured in the Institute of Musicology at
the Jagiellonian University, at Yale School
of Music, and at Rubin Academy of Music
and Dance in Jerusalem. He conducted
seminars during the International Gaude-
amus Music Week (1979, 1984) and Durham
New Music Courses (1978). He was the
winner of many awards and distinctions,
including: International Gaudeamus Music
Week, Artur Malawski Competition (1968,
1st Prize), Yugoslavian Solidarity Prize
(Skopje, 1969), Karol Szymanowski Compe-
tition (1974, 1st Prize), UNESCO IMC Inter-
national Rostrum of Composers (1974,
1979, 1990); as well as Prize of the City
of Kraków (1979), Polish Composers’ Union
(1984) and Alfred Jurzykowski Foundation
(1990).
Marek Stachowski was a master in utiliza-
tion of large performance ensembles and
enormous masses of sonority. He was a
seasoned orchestrator of extraordinary
invention and imagination in sound color,



128 Piątek  |  Fr iday ,  9 . 1 1 .2007 

dowodem jest cykl symfoniczny Z księgi
nocy. Jest również autorem kompozycji
kameralnych i solowych, które zyskują
coraz większe uznanie publiczności. Wiele
z nich inspirowanych jest kulturą śródziem-
nomorską.

Divertimento dedykowane żonie – Marii –
skomponowane zostało w 1978 roku.
Powstało na zamówienie Redakcji Muzyki
Współczesnej Polskiego Radia i Telewizji
dla Polskiej Orkiestry Kameralnej. Ten też
zespół pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka
dokonał prawykonania 6 stycznia 1979
roku w Warszawie. W tym samym roku
Divertimento otrzymało wyróżnienie na
Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów
UNESCO w Paryżu. 
Utwór zbudowany jest z czterech segmentów
o tytułach: Sinfonia, Pezzo gioioso, Canzonetta
notturna, Pezzo finale, zespolonych w jedną
całość. 
O Divertimencie Adam Walaciński napisał:
„Odcinki notowane w ustalonym metrum
przeplatają się z odcinkami swobodnymi,
realizowanymi »ad libitum«. Jest to partytu-
ra doskonale napisana, pełna życia i wig-
oru”. 
W komentarzu kompozytor określił jego
ideę: 
„Zamiarem moim było napisanie utworu
nawiązującego do szczególnej atmosfery,
jaka towarzyszyła XVIII-to wiecznym diver-
timenti. Pozorna bezproblemowość, lekkość,
szczypta humoru to te przejawy owego
klimatu, które pociągały mnie najbardziej.
Najmniej, rzecz jasna, interesowały mnie
szczegóły języka dźwiękowego tamtej
epoki oraz jakiekolwiek rygory formalne.
Skrupulatnie omijałem wszystko to, co
mogłoby prowadzić do bezpośrednich sko-
jarzeń z klasyczną postacią tego gatunku”. 

as well as a composer with a sense of the
great symphonic form, as evidenced by his
symphonic cycle From the Book of Night.
He was also the author of chamber and
solo compositions which are gaining
greater and greater recognition among
audiences. Many of them are inspired by
Mediterranean culture.

The Divertimento – dedicated to his wife,
Maria – was composed in 1978. It was
written on commission from the Contem-
porary Music Editorial Board of Polish
Radio and Television, for the Polish Chamber
Orchestra. It was this ensemble, as well,
under the direction of Jerzy Maksymiuk,
which gave its première performance on
6 January 1979 in Warsaw. In the same
year, the Divertimento received distinction
at the UNESCO International Rostrum of
Composers in Paris.
The work is built of four segments enti-
tled: Sinfonia, Pezzo gioioso, Canzonetta
notturna, Pezzo finale, combined into one
whole. Adam Walaciński wrote about the
Divertimento: “Segments notated in an
established meter are interwoven with
free segments, executed ad libitum. It is
a score perfectly written, full of life and
vigor.”
In his commentary, the composer described
his idea:
“My intent was to write a work alluding to
the particular atmosphere which accom-
panied 18th-century divertimenti. The super-
ficial triviality, lightness, dash of humor –
these are the manifestations of that cli-
mate which attracted me the most. Obviously,
I was least interested in the details of the
sound language of that era, or in any kind
of formal rigors. I scrupulously omitted
anything that could lead to direct associa-
tions with the classic form of this genre.”
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Benjamin
Britten

Angielski kompozytor, pianista i dyrygent.
Urodził się w 1913 w Lowestoft (Suffolk),
zmarł w 1976 w Aldeburgh. Początkowo
kształcił się pod kierunkiem H. Samuela
(fortepian) i F. Bridge’a (kompozycja).
W l. 1930–34 studiował w Royal College
of Music w Londynie kompozycję w klasie
J. Irelanda i fortepian u A. Benjamina. 
Komponować zaczął już w dzieciństwie.
Pierwsze utwory opublikował w trakcie
studiów. W tym czasie zaczął pisać muzykę
do filmu, teatru i radia oraz współpracować
z literatami kręgu W.H. Audena i S. Spencera.
Ich twórczość zaangażowana w konflikty
historyczne i moralno-psychologiczne odcis-
nęła ślad na światopoglądzie kompozytora. 
W l. 1939–42 Britten przebywał w Stanach
Zjednoczonych, gdzie powstało kilka jego
ważnych kompozycji (m.in. Sinfonia da
Requiem i Les illuminations). Po powrocie
do Anglii ukończył operę Peter Grimes (1945),
która przyniosła mu światowy rozgłos i roz-
poczęła serię dalszych dzieł tego gatunku. 
W latach powojennych zaczął pełnić ważną
rolę w życiu muzycznym. W 1946 utworzył
i został kierownikiem English Opera Group,
zespołu specjalizującego się w wystawianiu
angielskich oper kameralnych. W 1948 był
jednym z inicjatorów powstania corocznego
festiwalu muzyki angielskiej w Aldeburgh,
gdzie mieszkał. Jednocześnie prowadził
żywą działalność jako pianista i dyrygent,

English composer, pianist and conductor.
Born 1913 in Lowestoft (Suffolk), died 1976
in Aldeburgh. Initially educated under the
direction of H. Samuel (piano) and F. Bridge
(composition), studied composition 1930–
1934 in the studio of J. Ireland and piano
with A. Benjamin at Royal College of Music
in London.
Having already begun to compose in his
childhood, he published his first works
while a student. Also at that time, he
began to write music for film, theater and
radio, as well as collaborating with literary
lights from the circle of W. H. Auden and
S. Spencer. Their oeuvre, engaged in historic
and moral-psychological conflicts, made
its mark on the composer’s worldview.
In 1939–1942, Britten visited the United
States, where several important composi-
tions of his were written (among others,
Sinfonia da Requiem and Les illuminations).
After returning to England, he finished the
opera Peter Grimes (1945), which brought
him worldwide acclaim and inaugurated
a series of ensuing works in this genre.
In the years after World War II, he began
to fulfill an important role in musical life.
In 1946, he created and became the director
of the English Opera Group, an ensemble
specializing in productions of English cham-
ber operas. In 1948, he was one of the ini-
tiators for the founding of an annual English
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wykonujący w szczególności własne utwory.
Działalność koncertową ograniczył dopiero
po koniec lat 60. z powodu problemów
zdrowotnych. 
Otrzymał tytuł doktora h.c. uniwersytetów
w Oksfordzie (1963) i w Leicester (1965),
a kilka miesięcy przed śmiercią – szlachec-
ki tytuł barona.
Britten jest jednym z najważniejszych
kompozytorów angielskich XX wieku. W jego
indywidualnym stylu nowoczesny język
muzyczny łączy się z dziedzictwem kultury
rodzimej, którą był zafascynowany. Najbar-
dziej reprezentatywną formą dla jego
twórczości jest opera. W tym gatunku
najwyraźniej rysują się cechy stylu i nerw
dramatyczny kompozytora. 

Wariacje na temat Franka Bridge’a powstały
w czasie, kiedy Benjamin Britten był młodym,
lecz już wtedy cenionym w Anglii kompozy-
torem. Napisane zostały zaledwie w sześć
tygodni, jesienią 1936 roku, a prawykonane
w roku następnym, 27 sierpnia, na festiwalu
w Salzburgu. Przyniosły twórcy międzyna-
rodowy sukces. 
Wariacje rozwijają się z tematu będącego
cytatem utworu Franka Bridge’a (1879–1941),
twórcy, który jako pierwszy wprowadzał
Brittena w tajniki komponowania. 
Utwór odczytywany jest jako muzyczny
portret Bridge’a, a zarazem hołd złożony
mistrzowskiej technice tego kompozytora;
w poszczególnych częściach cyklu występuje
wiele aluzji do stylu i techniki jego utworów.
Barwną osobowość swojego mistrza Britten
oddał w sposób żartobliwy i pełen humoru. 
Andrzej Tuchowski w monografii Brittena
napisał o utworze: 
„Popularne wariacje na temat Bridge’ow-
skiej Novelette stanowią jakby kalejdoskop
pastiszów różnych stylów i idiomów naro-
dowych, łącznie z włoską arią, francuską
bourrée czy wiedeńskim walcem. Znajdu-
jemy tu parodię stylów m.in. Rossiniego,
Czajkowskiego, Mahlera, wszystko znakomicie
zinstrumentowane, żywe, pełne zaskaku-
jących kontrastów. Utwór podobał się pub-

music festival in Aldeburgh, where he lived.
At the same time, he was very active as
a pianist and conductor, performing in
particular his own works. He cut back on
his concert activity only at the end of the
1960s, on account of health problems.
He received honorary doctorates from
Oxford University (1963) and the University
of Leicester (1965); and a few months before
his death, the noble title of Baron.
Britten is one of the most important
English composers of the 20th century. In
his individual style, a modern musical lan-
guage is linked with the heritage of his
native culture, with which he was fascinated.
The most representative form of his oeuvre
is opera. In this genre, the composer’s style
characteristics and dramatic nerve are most
clearly drawn.

The Variations on a Theme of Frank Bridge
were written at a time when Benjamin
Britten was a young composer, but already
at that time esteemed in England. They
were written in a mere six weeks during
the fall of 1936, and premièred on 27 August
of the next year at the Salzburg Festival.
They brought their creator his first inter-
national acclaim.
The Variations develop from a theme which
is a quote from a work by Frank Bridge
(1879–1941), the composer who was the
first to introduce Britten to the secrets of
composition.
The work is often interpreted as a musical
portrait of Bridge, as well as homage paid
to this composer’s masterful technique. In
the individual movements of the cycle, many
allusions to the style and techniques of his
works appear. Britten conveyed the colorful
personality of his master in a somewhat
playful and humorous manner.
Andrzej Tuchowski, in his monograph on
Britten, wrote the following about the work:
“The popular variations on Bridge’s theme
Novelette represent, as it were, a kaleido-
scope of pastiches of various national
styles and idioms, including such items as
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liczności krajowej i zagranicznej – w ciągu
niespełna dwóch lat od jego ukończenia
grany był ponad pięćdziesiąt razy, głównie
przez orkiestrę smyczkową Boyda Neela,
»zleceniodawcy«, dzięki któremu powstała
owa kompozycja”. 

Angielski kompozytor, dyrygent i pisarz.
Urodził się w 1905 w Londynie, zmarł w 1998
tamże.
W l. 1923-28 studiował w londyńskim Royal
College of Music kompozycję u Ch. Wooda
i C.H. Kitsona oraz dyrygenturę u M. Sargenta
i A. Boulta. Następnie nauczał muzyki i fran-
cuskiego w szkole, prowadząc jednocześnie
chóry na terenie hrabstwa Surrey, gdzie
mieszkał. W 1930 powrócił do Royal College
of Music jako prywatny uczeń R.O. Morrisa.
W l. 1940-1951 pełnił funkcję dyrektora
muzycznego Morley College. W 1943 spędził
trzy miesiące w więzieniu za poglądy pacy-
fistyczne. 
Od połowy lat 60. ściśle współpracował
z Leicestershire Schools Symphony Orches-
tra. Dyrygował wieloma jej koncertami
w Anglii i Europie. W późniejszych latach

English composer, conductor and writer.
Born 1905 in London, died there in 1998.
In 1923–1928, studied composition with
C. Wood and C. H. Kitson, as well as con-
ducting with M. Sargent and A. Boult at
Royal College of Music in London. After
that, taught music and French in school, at
the same time leading choirs in the county
of Surrey, where he lived. In 1930, returned
to Royal College of Music as private student
of R. O. Morris. In 1940–1951, held post of
music director at Morley College. In 1943,
spent three months in prison for his pacifist
views. 
From the mid-1960s onwards, worked with
Leicestershire Schools Symphony Orchestra.
Conducted many of its concerts in England
and Europe. In later years, was artistic director
of the Bath Festival (1969–1974), and then

the Italian aria, French bourrée or Viennese
waltz. We find here parodies of the styles
of, among others, Rossini, Tchaikovsky,
Mahler – all superbly orchestrated, lively
and full of surprising contrasts. Audiences
both at home and abroad liked the work –
within a span of less than two years from
its completion, it was played over fifty
times, chiefly by the Boyd Neel string
orchestra, the ‘commissioner’ thanks to
whom this composition was written.”

Michael
Tippett 
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był dyrektorem artystycznym Festiwalu
w Bath (1969–74), a następnie dyrektorem
Kent Opera Company (1979–98) i London
College of Music (1983–98).
Do końca swych dni był aktywnym dyry-
gentem, prowadząc przede wszystkim
własne koncerty kompozytorskie;
wygłaszał także wykłady i realizował audy-
cje radiowe. 
Przez całe życie angażował się w różne
projekty społeczne. Otrzymał Order Imperium
Brytyjskiego (1959), tytuł szlachecki (1966),
tytuł Companion of Honour (1979) i Order
of Merit (1983). 
Tippett, obok R. Vaughn Williamsa i B. Brit-
tena, uważany jest za jednego z trzech
najważniejszych kompozytorów muzyki
angielskiej XX wieku, chociaż jego twórczość
długa czekała na pełne uznanie. Kompo-
nował utwory we wszystkich gatunkach
muzycznych. Ważne miejsce zajmują opery
i dzieła wokalno-instrumentalne, do których
w większości sam pisał poetyckie teksty
wyrażające jego pokojowe i humanitarne
przekonania.

Michaell Tippett był twórcą bardzo samo-
krytycznym. Komponował wolno, cyzelując
każdą nutę partytury. Po prawykonaniach
pierwszych swoich utworów, pod koniec lat
20. XX w. doszedł do wniosku, że powinien
udoskonalić technikę kompozytorską.
Podjął wtedy śmiałą decyzję: zniszczył
wszystkie utwory i podjął ponowne studia.
Dopiero po półtorarocznym kursie kontra-
punktu i fugi u Reginalda Owena Morrisa
powrócił do komponowania. 
Koncert na podwójną orkiestrę smyczkową
jest jednym z pierwszych utworów, które
kompozytor zdecydował się wydać. Pracował
nad nim w latach 1938–39. Prawykonanie
utworu odbyło się w 1940 roku; orkiestrą
działającą przy londyńskim Morley College
dyrygował kompozytor. Było to też pierwsze
jego dzieło, które zwróciło uwagę szerszej
publiczności. 
Radosna muzyka Koncertu, w której do
głosu dochodzą jazzowe fascynacje twórcy,

director of the Kent Opera Company
(1979–1998) and London College of Music
(1983–1998).
Until the end of his days, was active as
a conductor in, above all, his own compos-
er’s concerts; he also gave lectures and
made radio programs. 
For his entire lifetime, was engaged in var-
ious community projects. Received Order
of the British Empire (1959), knighthood
(1966), title of Companion of Honour (1979)
and Order of Merit (1983). 
Tippett, along with R. Vaughn Williams and
B. Britten, is considered one of the three
most important composers of English
20th-century music. His oeuvre, however,
waited a long time for full recognition. He
composed works in all musical genres. An
important place is occupied, however, by
operas and vocal-instrumental works, to
which, for the most part, he himself wrote
poetic texts expressing his peace-loving
and humanitarian convictions.

Michael Tippett was a very self-critical
artist. He composed slowly, chiseling each
page of the score. After the premières of
his first works at the end of the 1920s, he
came to the conclusion that he should
refine his compositional technique. At this
point, he made a bold decision: to destroy
all of his works and take up further studies.
Only after a 1.5-year course in counterpoint
and fugue with R. O. Morris did he return
to composing. 
The Concerto for Double String Orchestra
is one of the first works the composer
decided to publish. He worked on it in
1938–1939. Its première took place in
1940; the orchestra active at London’s
Morley College was conducted by the
composer. This was also the first work
of his to draw the attention of a broader
audience. 
The joyful music of the Concerto, in which
the artist’s fascination with jazz is given
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poddana jest ścisłej dyscyplinie formy
i technik kontrapunktycznej. Trzyczęściowy
cykl wyraźnie czerpie swój wzór z tradycyj-
nego modelu. Szybkie części skrajne zbu-
dowane są w formie sonatowej; rdzeniem
cyklu jest wolna, pieśniowa część środkowa
z solowymi partiami skrzypiec i wiolonczeli. 

Impulsem do powstania polsko-brytyjskiej
orkiestry studenckiej International Strings
„K12” było spotkanie pomysłodawców pro-
jektu na zakończenie Festiwalu Muzyki
Polskiej w Krakowie w listopadzie 2006. 
Grupa pedagogów reprezentujących wiodące
angielskie uczelnie muzyczne oraz redak-
tor naczelny Polskiego Wydawnictwa
Muzycznego Andrzej Kosowski i prorektor
Akademii Muzycznej w Krakowie prof.
Teresa Malecka wystąpili z inicjatywą
utworzenia 32-osobowego zespołu smycz-
kowego. Jego skład miało tworzyć 16 naj-
lepszych studentów – instrumentalistów
reprezentujących: Royal Academy of Music,
Royal College of Music, Royal Northern
College of Music, Royal Welsh College of
Music and Drama, Trinity College of Music
oraz 16 smyczkowców wyłonionych przez
przyszłego współgospodarza spotkania –
Akademię Muzyczną w Krakowie. 
Celem projektu nazwanego „K12” (Kraków
12) było – poprzez wymianę kulturalną
i edukacyjną pomiędzy obu krajami – wzięcie
udziału we wspólnym wykonaniu utworów
Brittena, Tippetta,  Bacewicz, Bujarskiego
i Stachowskiego, na koncercie w ramach
Festiwalu Muzyki Polskiej w listopadzie
2007 roku, oraz równoczesna organizacja
kursu mistrzowskiego dla dyrygentów
z udziałem tejże orkiestry, powiększonej

The concept for today’s concert and the
formation of this orchestra was born in
November 2006 when twelve British con-
ductors were invited to the 2nd Festival
of Polish Music by the Polish Cultural
Institute in London.
We experienced wonderful music (much
of which we hadn’t heard before), exciting
performances and astonishing generosity.
Inspired by the whole experience, we decid-
ed to form the group known as the Kraków
Twelve, or ‘K12’ for short, the aims of which
are to foster international cultural links
from our base in the United Kingdom.
There was no better way to start this
process than by returning some of the
generosity that was shown to us last year
and our plans began to take shape.
Our visit to Kraków this year sees the
birth of ‘K12 International Strings’, and at
this inaugural concert we present a pro-
gramme of halves: the orchestra comprises
thirty-two conservatoire students, sixteen
from Poland and sixteen from the United
Kingdom. Represented tonight are stu-
dents from; in Poland the Academy of
Music in Kraków, and from the UK the
Royal Academy of Music, Royal College
of Music, Royal Northern College of Music,
Royal Welsh College of Music and Drama
and Trinity College of Music. The music

voice, is subjected to strict discipline of
form and contrapuntal technique. The
three-movement cycle is clearly patterned
after the traditional model. The fast outer
movements are in sonata form; the root of
the cycle is the slow, lyric middle movement
with solo parts for violin and ’cello.

Polsko-brytyjska
orkiestra 
smyczkowa „K12”  

'K12' 
Polish-British
String Orchestra   
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o grupę studentów krakowskiej uczelni
grających na intrumentach dętych i perkusji.
Jako jeden z koordynatorów pracujących
przy realizacji tego ambitnego przedsię-
wzięcia pragnę wyrazić wielką radość, iż
tak cenny, ale i trudny do wykonania pro-
jekt udało się szczęśliwie doprowadzić do
końca. Stało się to głównie dzięki pomocy
wielu instytucji kultury w obu krajach oraz
nie szczędzących swojego czasu i energii
życzliwych ludzi.

Prof. Mieczysław Szlezer 
Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą 
i Promocji Artystycznej Akademii Muzycznej
w Krakowie

we are performing is also in two halves,
a Polish first half (with Polish conductor)
and a British second half.
Alongside the orchestra’s work this week
there has also been a series of Conducting
Masterclasses taken by Professors Howard
Williams and Neil Thomson at the Academy
of Music in Kraków, where eight Polish
conducting students are enjoying six days
of intensive sessions. 

Prof. Peter Stark
Royal College of Music, London

Peter 
Stark 

Brytyjski dyrygent Peter Stark jest dyrekto-
rem artystycznym zespołu West of England
Philharmonic Orchestra i zespołu „Parnas-
sus”, oraz pierwszym dyrygentem zespołu
Cambridge University Chamber Orchestra
i profesorem dyrygentury w Royal College
of Music (Londyn). Dokonał wielu nagrań
dla rozgłośni BBC Radio 3, a jego praca stała
się tematem telewizyjnego filmu dokumen-
talnego.
Studiował w Londynie w Royal College
of Music u N. Del Mara, oraz w Wiedniu
u Ch. Mackerrasa. Został finalistą w Międzyna-

British conductor Peter Stark is Artistic
Director to both the West of England
Philharmonic Orchestra and “Parnassus”,
Principal Conductor of the Cambridge
University Chamber Orchestra and Professor
of Conducting at the Royal College of Music,
London. He has recorded many times for
BBC Radio 3 and his work has been the
subject of a television documentary.
Peter trained in London at the Royal
College of Music with N. Del Mar and in
Vienna with C. Mackerras. He was a final-
ist in the V. Gui International Competition
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rodowym Konkursie im. V. Gui’ego (Florencja),
laureatem w Konkursie Dyrygenckim
w Leeds oraz otrzymał Złoty Medal im.
R. Tagore’a, przyznany najlepszemu studen-
towi na roku przez Royal College.
Dyrygował wieloma najbardziej liczącymi
się orkiestrami Wielkiej Brytanii, w tym
London Symphony Orchestra, English
Chamber Orchestra, Orchestra of the Age
of Enlightenment, oraz BBC National
Orchestra of Wales. Jego działalność poza
Wielką Brytanią także owocnie się rozwija:
w 2007 dyrygował Malaysian Philharmonic
Orchestra, a plany na przyszłość obejmują
serię dyrygenckich kursów mistrzowskich
w Nowej Zelandii.
Peter współpracował z P. Boulezem, C. Davi-
sem, Y. Menuhinem, R. Norringtonem,
M. Rostropowiczem i K. Tennstedtem.
Ponadto jest profesorem w zespole National
Youth Orchestra of Great Britain, oraz pierw-
szym dyrygentem zespołu Hertfordshire
County Youth Orchestra.
W 2000 otrzymał doktorat honoris causa
uczelni University of the West of England. 

(Florence), a prize winner in the Leeds
Conductors’ Competition and was awarded
the Tagore Gold Medal by the Royal College.
He has conducted many of the UK’s finest
orchestras, including the London Symphony
Orchestra, English Chamber Orchestra,
Orchestra of the Age of Enlightenment
and the BBC National Orchestra of Wales.
Outside the UK his work is developing
fast; 2007 saw his debut with the Malaysian
Philharmonic Orchestra and future plans
include a series of conducting master
classes in New Zealand.
Peter has worked with P. Boulez, C. Davis,
Y. Menuhin, R. Norrington, M. Rostropovich
and K. Tennstedt. He is Leverhulme
Professor of Conducting to the National
Youth Orchestra of Great Britain and Prin-
cipal Conductor of the Hertfordshire County
Youth Orchestra.
In 2000 he was the recipient of an Hono-
rary Doctorate of Music from the Univer-
sity of the West of England for his out-
standing contribution to music in the West
Country.

Maciej
Tworek 

Dyrygent, urodził się w Tarnobrzegu.
W krakowskiej Akademii Muzycznej studio-
wał fortepian (1988-91) w klasie J. Hoffmana;
ukończył tamże studia na Wydziale Wycho-
wania Muzycznego (1992) i dyrygenturę
na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury

Conductor, born in Tarnobrzeg. At the Kra-
ków Academy of Music, studied piano
(1988–1991) in the studio of J. Hoffman;
there, he graduated from the Faculty of
Music Education (1992) and from the stu-
dio of J. Radwan in the Faculty of Composi-
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i Teorii Muzyki w klasie J. Radwana (1996).
Brał udział w dyrygenckich kursach mis-
trzowskich prowadzonych przez H. Rillinga,
R. Norringtona i K. Masura. Jako dyrygent
stale współpracuje z K. Pendereckim. 

W 1998 otrzymał wyróżnienie w II Ogólno-
polskim Konkursie Młodych Dyrygentów
im. W. Lutosławskiego w Białymstoku,
a w roku 2002 brał udział w rundzie półfi-
nałowej Maazel/Vilar Conductors’ Compe-
tition. 

Współpracował z wieloma zespołami,
m.in.: Chórem i Orkiestrą Filharmonii Kra-
kowskiej, Capellae Cracoviensis, Orkiestrą
Filharmonii Białostockiej, Orkiestrą Filhar-
monii Zabrzańskiej, Orkiestrą Filharmonii
Wrocławskiej, Orkiestrą Symfoniczną
w Astanie, Chórem Polskiego Radia, Chórem
Kameralnym „Pro Arte”, NDR Chor, Krakow-
skim Chórem Kameralnym, Chórem i Or-
kiestrą Symfoniczną AM w Krakowie,
Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej.
W 2003 przygotowywał Chór i Orkiestrę
Filharmonii Łódzkiej do wykonania Credo
K. Pendereckiego pod dyrekcją kompozytora.
W tym samym roku wraz z Orkiestrą
Kameralną Akademii Muzycznej w Krakowie
uczestniczył w Festival junger Künstler
w Bayreuth. Obecnie jest adiunktem Aka-
demii Muzycznej w Krakowie i dyrygentem
Capelli Cracoviensis.

tion, Conducting and Music Theory, receiv-
ing a degree in conducting (1996). Has
taken part in conducting master classes
led by H. Rilling, R. Norrington and K. Masur.
As a conductor, he collaborates with
K. Penderecki on an ongoing basis. 

In 1998, he received distinction at the 2nd
W. Lutosławski National Young Conductors’
Competition in Białystok; and in 2002, he
was a semifinalist in the Maazel/Vilar Cond-
uctors’ Competition. 

He has worked with many ensembles,
among others: the Kraków Philharmonic
Choir and Orchestra, Capellae Cracoviensis,
the Białystok Philharmonic Orchestra, the
Zabrze Philharmonic Orchestra, the Wrocław
Philharmonic Orchestra, the Astana Sym-
phony Orchestra, the Polish Radio Choir,
the Pro Arte Chamber Choir, the NDR Chor,
the Kraków Chamber Choir, the Choir and
Symphony Orchestra of the Academy of
Music in Kraków, the Beethoven Academy
Orchestra. In 2003, he prepared the Łódź
Philharmonic Choir and Orchestra for
a performance of K. Penderecki’s Credo
under the composer’s direction. That same
year, together with the Chamber Orchestra
of the Academy of Music in Kraków, he
took part in the Festival junger Künstler in
Bayreuth. He is presently an adjunct pro-
fessor at the Academy of Music in Kraków,
as well as one of the conductors of the
Capella Cracoviensis.
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piątek, godz. 20.00 / Friday, 8:00 p.m.
KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA / CHURCH OF SS. PETER 
AND PAUL

Krystyna Moszumańska-Nazar – Fresk III „Lwowski” na orkiestrę
symfoniczną / Fresco No. 3 ‘Leopolitan’ for Symphony Orchestra
(1993), 12'

Wojciech Kilar – IV Symfonia „Sinfonia de motu” sopran, baryton,
chór mieszany i orkiestrę / Symphony No. 4 ‘Sinfonia de motu’
for Soprano, Baritone, Mixed Choir and Orchestra (2004/05), 55'
- Selva 
- Cammino 
- Luce 
- Amor

Karol Szymanowski – Stabat Mater na sopran, alt, baryton, chór
mieszany i orkiestrę op. 53 / Stabat Mater for Soprano, Alto,
Baritone, Mixed Choir and Orchestra Op. 53 (1926), 23' 
- Stabat Mater dolorosa... 
- Quis est homo qui non fleret…
- O Eia, Mater, fons amoris…
- Fac me tecum pie flere…
- Virgo virginum praeclara…
- Christe, cum sit hinc exire…

Helen Kearns (Irlandia / Ireland) – sopran / soprano
Anna Manske (Austria) – mezzosopran / mezzo-soprano
Klemens Sander (Austria) – baryton / baritone
Chór Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie /
The Kraków Philharmonic Choir
Teresa Majka-Pacanek – chórmistrz / choirmaster
Orkiestra Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie /
K. Szymanowski Philharmonic Orchestra in Kraków
Igor Dohovič (Słowacja / Slovakia) – dyrygent / conductor

Koncert nagrywany przez Program 2 Polskiego Radia / Concert recorded
by Channel 2 of Polish Radio
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Krystyna
Moszumańska
-Nazar

Kompozytorka, urodzona w 1924 we
Lwowie, absolwentka Krakowskiej Wyższej
Szkoły Muzycznej (obecnie Akademii Muzy-
cznej) w Krakowie. Studiowała grę na
fortepianie u J. Hoffmana i kompozycję
u S. Wiechowicza, uzyskując w 1955 dyplomy
ukończenia obu kierunków. W roku 1963
podjęła pracę pedagogiczną na krakowskiej
uczelni, z którą związana jest do dnia
dzisiejszego. Wykłada kompozycję, instru-
mentację i współczesne techniki kompozy-
torskie. W l. 1974-75 kierowała Katedrą
Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie,
następnie pełniła obowiązki dziekana Wy-
działu Kompozycji, Dyrygentury i Teorii
Muzyki (1975-79), od 1978 objęła funkcję
prorektora, a następnie rektora uczelni
(1987-93). Pełniła także funkcję prezesa
Oddziału Związku Kompozytorów Polskich
w Krakowie (1964-71) i działała w Zarządzie
głównym ZKP (1971-73). Wielokrotnie była
członkiem jury krajowych i zagranicznych
konkursów kompozytorskich. W l. 1993–99
była członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa
Artystycznego. 
Twórczość kompozytorki od początku cie-
szyła się niezwykłym uznaniem. W 1954
otrzymała wyróżnienie na konkursie Koła
Młodych ZKP za Oberka ze Suity tańców
polskich, w 1961 i 1966 wyróżnienia na
Międzynarodowym Konkursie dla Kompo-
zytorek w Mannheim za Hexaèdre i Exodus;

Composer, born 1924 in Lviv, graduate of
College of Music (now Academy of Music)
in Kraków. Studied piano performance
with J. Hoffman and composition with
S. Wiechowicz, obtaining diplomas in both
fields in 1955. In 1963, took up pedagogical
work at the Kraków institution, with which
she is associated to this day. Lectures in
composition, instrumentation and contem-
porary compositional techniques. In 1974–
1975, chaired Department of Composition
at Academy of Music in Kraków, then ful-
filled duties as Dean of the Faculty of
Composition, Conducting and Music Theory
(1975–1979); in 1978, took up post of Pro-
rector, and then Rector of the institution
(1987–1993). Also held post of President
of the Polish Composers’ Union Branch in
Kraków (1964–1971) and was active on
the Board of the Polish Composers’ Union
(1971–1973). Many times has been a jury
member at composers’ competitions in
Poland and abroad. In 1993–1999, was
a member of the Council for Higher Edu-
cation in the Arts.
Composer’s oeuvre has from the beginning
enjoyed uncommon acclaim. In 1954,
received distinction at the Polish Composers’
Union’s Young People’s Circle competition
for the Oberek from her Suite of Polish
Dances; in 1961 and 1966, distinctions at
the International Women Composers’
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I nagrodę i złoty medal na Międzynarodo-
wym Konkursie dla Kompozytorek w Buenos
Aires otrzymała za Muzykę na smyczki
(1962), III nagrodę na Konkursie Kompozy-
torskim im. A. Malawskiego w Krakowie za
Wariacje koncertujące (1966), II nagrodę na
Konkursie Kompozytorskim im. K. Szyma-
nowskiego w Warszawie za Madonny polskie
(1974). Ponadto jest laureatką m. in. nagrody
Związku Kompozytorów Polskich, Minister-
stwa Kultury i Sztuki (uhonorowana pięcio-
krotnie), nagrody Prezesa Rady Ministrów.
Została również odznaczona Złotym Krzy-
żem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem
Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres
i Gloria Artis. Otrzymała także tytuł honorowy
i medal „Zasłużony dla kultury narodowej”. 
Wygłaszała wiele wykładów o swej twór-
czości, muzyce współczesnej i nowej notacji
w kraju i za granicą (Lipsk, Mannheim,
Heidelberg, Norymberga, Lwów). Postać
i twórczość kompozytorki stała się tematem
dwóch telewizyjnych filmów dokumental-
nych (1994, 2005). 

Fresk III na orkiestrę symfoniczną poświę-
cony jest Mojemu rodzinnemu miastu. Jest
on hołdem złożonym Lwowowi i ekspresją
moich niegasnących uczuć. Jest on również
refleksją o jego pięknie i kulturze, historii
pełnej bohaterstwa, triumfu, lecz i niewolnej
od cierpienia. Do narracji muzycznej wplot-
łam cytaty melodii hymnu „Śliczna gwiazdo
miasta Lwowa”, pieśni patriotyczno-żołnier-
skiej „Legiony…” z okresu I wojny światowej,
oraz znanej i popularnej piosnki „batiarskiej”
z okresu II wojny. Chociaż są one bardzo
zakamuflowane, chciałam poprzez pieśni
nawiązać do niepowtarzalnego kolorytu
Lwowa i oddać całą jego barwność. 

Krystyna Moszumańska-Nazar

Competition in Mannheim for Hexaèdre-
and Exodus; 1st Prize and gold medal at
International Women Composers’ Competi-
tion in Buenos Aires received for Music for
Strings (1962); 3rd Prize at A. Malawski
Composers’ Competition in Kraków for
Concertante Variations (1966); 2nd Prize at
K. Szymanowski Composers’ Competition
in Warsaw for Polish Madonnas (1974).
Beyond this, has won awards from the Polish
Composers’ Union, the Ministry of Culture
and Art (five times) and the President of
the Council of Ministers. Also has been
honored with the Gold Cross of Merit,
Knight’s Cross of the Order of Polonia
Restituta, Officer’s Cross of the Order of Po-
lonia Restituta, Commander’s Cross of the
Order of Polonia Restituta, Officier de l’Ordre
des Arts et des Lettres medal and Gloria
Artis medal. Has also received honorary title
and Medal of Merit for National Culture.
Has given many lectures on her oeuvre,
contemporary music and new notation in
Poland and abroad (Leipzig, Mannheim,
Heidelberg, Nuremberg, Lviv). The compos-
er’s personality and work have became the
subject of two documentary films for tele-
vision (1994, 2005).

Fresco III for symphony orchestra is dedi-
cated to my hometown. It is an homage
paid to Lviv and an expression of my undying
feelings. It is also a reflection on its beauty
and culture, history full of heroism and
triumph, but not devoid of suffering. I wove
into the musical narrative quotations from
the melodies of the hymn ‘Śliczna gwiazdo
miasta Lwowa’, which compares the city of
Lviv to a bright star; the soldiers’ patriotic
song ‘Legiony…’ from the World War I period;
as well as a well-known and popular ‘batiar-
ski’ (vagabond) song from the World War II
period. Though they are very camouflaged,
I wanted, by means of the songs, to allude
to the unique atmosphere of Lviv and con-
vey all its variety of colors.

Krystyna Moszumańska-Nazar
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Wojciech
Kilar 

Kompozytor i pianista, urodził się w 1932
we Lwowie. Studiował grę na fortepianie
w PWSM w Katowicach pod kierunkiem
W. Markiewiczówny, kompozycję w klasie
B. Woytowicza. 
Jest twórcą takich utworów muzyki współ-
czesnej jak Exodus, Krzesany, Orawa, kom-
pozycji religijnych: Missa pro pace, Boguro-
dzica, Angeles oraz wziętym kompozytorem
muzyki filmowej (ponad 150 tytułów) pisanej
dla największych reżyserów m.in.: A. Wajdy,
K. Zanussiego i K. Kutza. Ostatnio twórczość
Kilara obfituje w dzieła symfoniczne i ora-
toryjne (September Symphony, Sinfonia de
motu, Magnificat) i te utwory zyskują uznanie
publiczności. 
Laureat licznych nagród, m.in.: Fundacji
im. Lili Boulanger (1960), ZKP (1975),
Fundacji im. A. Jurzykowskiego w Nowym
Jorku (1984), Nagrody Wielkiej Fundacji
Kultury (2000), Złotego Berła Fundacji Kultury
Polskiej (2000). Działalność artystyczna
w kontekście społecznym została doceniona
m.in.: Nagrodą Artystyczną Komitetu Kultury
Niezależnej NSZZ „Solidarność” (1989);
Nagrodą Arcybiskupa Metropolity Katowic-
kiego „Lux ex Silesia” (1995), „Ecce Homo”
(2003). Jego muzyka do filmu F. Forda Coppoli
Bram Stoker’s Dracula została uhonorowana
przez Amerykańskie Stowarzyszenie Kom-
pozytorów, Autorów i Producentów „ASCAP
Award 1992” w Los Angeles; otrzymał za nią

Composer and pianist, born in 1932 in
Lwów, Poland [modern-day Lviv, Ukraine].
Studied piano performance at State Music
College in Katowice under direction of
W. Markiewiczówna, composition in studio
of B. Woytowicz. 
He is the author of such works of contem-
porary music as Exodus, Krzesany and
Orawa; and religious compositions: Missa
pro pace, Bogurodzica [Mother of God],
Angelus; as well as a sought-after composer
of film music (over 150 titles), written for
the greatest film directors – among others,
A. Wajda, K. Zanussi and K. Kutz. Recently,
Kilar’s oeuvre has abounded in symphonic
and oratorio works (September Symphony,
Sinfonia de motu, Magnificat), and these
works are gaining audience recognition. 
He has won numerous prizes, among others:
Lili Boulanger (1960), Polish Composers’
Union (1975), A. Jurzykowski Foundation in
New York (1984), Grand Prix of Culture
Foundation in Warsaw (2000), Golden Scepter
of Polish Culture Foundation (2000).
Artistic activism has been honored with,
among others: Artistic Prize of the Commit-
tee of Independent Culture of Solidarity
Trade Union (1989); ‘Lux ex Silesia’ Prize
of Metropolitan Archbishop of Katowice
(1995), Ecce Homo (2003). His music to
F. Ford Coppola’s film Bram Stoker’s Dracula
won an ASCAP Award in 1992 in Los Angeles,
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nagrodę „Best Score Composer for a 1992
Horror Film” w San Francisco. Napisał
ścieżkę dźwiękową do Portretu Damy
w reżyserii J. Campion, filmów R. Polańskiego
Dziewiąte Wrota i Pianista (Cezar 2003 za
najlepszą muzykę filmową).

Sinfonia de motu dedykowana „Fizykom
Polskim” powstała w roku 2005, czyli
Światowym Roku Fizyki. Jest to symfonia
z udziałem głosów solowych (sopranu
barytonu), chóru mieszanego, rozbudowanej
orkiestry z poczwórną obsadą instrumentów
dętych oraz potężną perkusją, a ponadto
fortepianem, harfą i czelestą. W tej monu-
mentalnej, 4-częściowej, trwającej blisko
godzinę formie muzycznej, zbiegają się
osobliwie dwa doniosłe nurty kompozytor-
skiej drogi Kilara: symfonika o charakterze
programowym z jednej strony, wielkie formy
wokalno-instrumentalne o inspiracji religij-
nej – z drugiej.
Tytuł, odwołujący się enigmatycznie do
podstawowego pojęcia fizycznego –  ruchu
– nie wyczerpuje oczywiście bogactwa
treści programowej symfonii i jej uniwer-
salnego przesłania filozoficznego. Na
początku partytury kompozytor podaje
motto muzyczne dzieła. Jest to motyw
złożony z 5 dźwięków: G E C H A. Zaszyfrował
w nim kompozytor podstawowe pojęcia
i wielkości fizyczne: stałą grawitacji, ładunek
elektronu, prędkość światła, stałą Plancka,
atom. Istotna jest jego struktura muzyczna,
szczególnie zaś komórka opadającej tercji
małej, a następnie opadanie sekundowe
w jej obrębie: stają się one materiałem
motywicznym całej symfonii. 
Jako tekst literacki posłużyły kompozyto-
rowi obszerne fragmenty z Boskiej komedii
Dantego. Układają się one w pewną całość,
której sens wiedzie od ciemności, pierwot-
nego chaosu i piekła – ku niebu, gwiaz-
dom, wiecznemu i najwyższemu światłu,
a wreszcie wszechogarniającej miłości, „co
gwiazdy porusza i słońce” – a więc ku fina-
łowej triumfalnej pieśni pochwalnej na
cześć Stwórcy: Glorii. Poszczególne części

as well as an award for ‘Best Score Com-
poser for a 1992 Horror Film’ in San
Francisco. He wrote the sound track to
Portrait of a Lady directed by J. Campion,
R. Polański’s films The Ninth Gate and
The Pianist (César 2003 for best film music). 

Sinfonia de motu, dedicated ‘To Polish
Physicists’, was written in 2005 – that is,
the World Year of Physics. It is a sympho-
ny with participation of solo voices (sopra-
no and baritone), mixed choir, expanded
orchestra with quadruple winds, as well as
a powerful percussion section – and beyond
this, piano, harp and celesta. In this monu-
mental four-movement musical form, lasting
nearly an hour, two significant currents in
the compositional path of Kilar meet in
a peculiar manner: symphonic composition
of programmatic character, on the one
hand; and large vocal-instrumental forms
of religious inspiration on the other.
The title, alluding enigmatically to a fun-
damental concept in physics – motion –
does not, obviously, exhaust the wealth of
programmatic content of the symphony or
its universal philosophical message. At the
beginning of the score, the composer
gives the work’s musical motto. It is a
motif comprised of five notes: G E C B A.
In this motif, the composer enciphered the
fundamental concepts and values of physics:
the gravitational constant, the electron
charge, the speed of light, the Planck con-
stant, and the atom. What is essential is
its musical structure, especially the unit
of the falling minor third and then falling
second within that structure: these become
the motific material for the entire symphony.
Serving the composer as a literary text are
vast fragments of Dante’s Divine Comedy.
They are arranged in to a certain unified
whole, whose meaning leads from darkness,
primal chaos and hell, to heaven, the stars,
the eternal and highest light, and finally,
to the all-encompassing love ‘which
moves the sun and the other stars’ –
thus, to a final triumphal hymn of worship
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noszą tytuły literackie: 1. Selva (las, bór):
2. Cammino (droga, podróż); 3. Luce
(Światło); 4. Amor (Miłość). 
Jedynie pierwsza z nich posiada charakter
czysto instrumentalny. Rozwija się stopniowo,
w majestatycznym Largo, rozpoczynając
się od położonego w najgłębszym basie
pojedynczego dźwięku (E1 w kontrabasach),
a kończąc świetlistym E-dur, wybrzmiewa-
jącym w wysokim rejestrze smyczków.
Oczywistą wydaje się tu aluzja do Stworze-
nia Świata Haydna.
Część druga, Allegro moderato, rozpoczyna
się w duchu upiornego, demonicznego
scherza, z unisonowymi uderzeniami orkiestry
i urywanymi, rotacyjnymi figurami motywi-
cznymi kwintetu. Z jego szaleńczego wiru
wyłania się temat Dies irae. Finalne uspo-
kojenie prowadzi do sola barytonu z frag-
mentem Pieśni XXXIV z Piekła, opisującym
wyjście z podziemi.
Część trzecia to liryczne centrum symfonii,
mistyczne i ekstatyczne Adagio, przywodzące
na myśl niektóre wolne części z symfonii
Brucknera czy Brahmsa. Jest to pieśń
z udziałem sopranu i barytonu o rozbudo-
wanej formie repryzowej. Jako tekst
posłużyły tu fragmenty z Pieśni XXXIII
z Raju – apoteoza wiecznego i najwyższego
światła.
Część finałowa, najbardziej złożona i roz-
budowana, jest sama w sobie monumen-
talną kantatą, z udziałem wszystkich
elementów aparatu wykonawczego, szcze-
gólną rolą chóru jak i solistów, a ponadto
grupy instrumentów blaszanych i także
perkusyjnych (kotłów, wielkiego bębna,
dzwonów). Tekst, zaczerpnięty z I i XXXIII
Pieśni Raju, ukoronowuje religijną wymowę
dzieła. Jest hymnem na cześć Stwórcy jako
Wielkiego Poruszyciela, Wiecznej Światłości
i przenikającej wszechświat Miłości. Ów
finał rozpoczyna się triumfalną Glorią, ale
począwszy od pięknego chóru a cappella
(dolce e sereno) powraca do głównej myśli
i kontemplacyjnego nastroju Adagia,
z jego metafizyką światła.
Dopiero w perspektywie owej finałowej

to the Creator: the Gloria. The individual
movements bear literary titles: 1. Selva
(forest, woods): 2. Cammino (road, travel);
3. Luce (Light); 4. Amor (Love).
Only the first of them possesses a purely
instrumental character. It develops gradu-
ally, in a majestic Largo, beginning from
a single note located in the deepest bass
(E1 in the double basses), and ending in
a luminous E major, resounding in a high
string register. An allusion to Haydn’s
Creation seems obvious here.
The second movement, Allegro moderato,
begins in the spirit of a ghostly, demonic
scherzo, with unison strokes of the
orchestra and intermittent, rotational
motific figures in the strings. From its mad
whirl, the Dies irae theme emerges. The
final calm leads to a baritone solo with
a fragment from Canto XXXIV of Inferno,
describing the exit from the underworld.
The third movement is the lyric center
of the symphony, a mystical and ecstatic
Adagio, reminiscent of some slow move-
ments from the symphonies of Bruckner
or Brahms. It is a song with participation
of soprano and baritone, of expanded
recapitulative form. Serving here as a text
are fragments from Canto XXXIII of Paradiso
– an apotheosis of the eternal and highest
light.
The final movement, most complex and
expansive, is in itself a monumental can-
tata, with participation of the entire per-
formance ensemble, and a special role for
both the choir and the soloists, and beyond
this, the brass and percussion (tympani,
bass drum, bells). The text, taken from
Canti I and XXXIII of Paradiso, crowns the
religious meaning of the work. It is a hymn
to the Creator as the Great Mover, the
Eternal Light and the Love which perme-
ates the universe. This finale begins with
a triumphal Gloria, but having started with
a beautiful a cappella choir (dolce e sereno),
it returns to the primary idea and contem-
plative mood of the Adagio, with its meta-
physics of light.
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Glorii – tytuł symfonii nabiera swojego
właściwego sensu. Nie idzie oczywiście
o ruch w sensie czysto fizycznym, lecz
o Tego, „co wszystko w ruch wprawia”, „co
gwiazdy porusza i słońce”. W tym najbardziej
mistycznym i żarliwym ze swych dzieł,
wypowiada Kilar przesłanie całej swej
twórczości. 

Leszek Polony

Nota o kompozytorze znajduje się przy
koncercie z dnia 5 listopada, godz. 19.30.

* * *
Kantata Stabat Mater ukończona została
na początku roku 1926, lecz wykonana
dopiero 11 stycznia 1929 w Filharmonii
Warszawskiej pod dyrekcją Grzegorza
Fitelberga z solistami Stanisławą Korwin-
Szymanowską (siostrą kompozytora),
Haliną Leską i Eugeniuszem Mossakowskim,
pod nieobecność chorego twórcy, przeby-
wającego w sanatorium w Edlach w Austrii.
Po wysłuchaniu jej przez radio, Szymanowski
zwierzył się bliskim o doznanym „wielkim
wzruszeniu”. 
Geneza tego utworu przebiegła drogą
nieoczekiwaną: od impulsu danego przez
księżną de Polignac, znaną mecenaskę kul-
tury, poprzez pomysł napisania „chłopskiego
rekwiem”, do zamówienia warszawskiego
przedsiębiorcy i melomana Bronisława
Krystalla na requiem poświęcone jego
zmarłej żonie. W kontekst powstawania
utworu wpisała się osobista tragedia kom-
pozytora: śmierć ukochanej siostrzenicy
Alusi. Idea mszy za zmarłych wyewoluowała
w kierunku obrazu Mater Dolorosa pod
krzyżem. 

For information about composers see notes
under the 5 November 7:30 p.m. concert.

* * *
The cantata Stabat Mater was completed
at the beginning of 1926, but performed
only on 11 January 1929 at the Warsaw
Philharmonic under Grzegorz Fitelberg’s
direction, with soloists Stanisława Korwin-
Szymanowska (the composer’s sister),
Halina Leska and Eugeniusz Mossakowski,
in the absence of the ill composer, who was
staying at a sanatorium in Edlach (Austria).
After hearing it on the radio, Szymanowski
confided to his loved ones that he had been
‘greatly moved’ by it.
The genesis of this work followed an unex-
pected route: from an impulse given by
Princess Edmond de Polignac, a well-known
sponsor of culture, to the idea of writing
a ‘peasant requiem’, to Warsaw entrepre-
neur and music lover Bronisław Krystall’s
commissioning of a requiem dedicated to
his late wife. The context of the work’s
creation included the composer’s personal
tragedy: the death of his beloved niece
Alusia. The idea of a Mass for the Dead
evolved in the direction of an image of the
Mater Dolorosa beneath the Cross.

Only in light of that final Gloria does the
title of the symphony take on its proper
meaning. We are not speaking here, obvi-
ously, of movement in a purely physical
sense, but of Him ‘who moveth everything’,
‘who moves the sun and the other stars’.
In this most mystical and passionate of
his works, Kilar expresses the message of
his entire oeuvre.

Leszek Polony

Karol
Szymanowski
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Uważając, iż język łaciński utracił swe
walory uczuciowe, Szymanowski sięgnął
w Stabat Mater po polski przekład śred-
niowiecznej sekwencji dokonany przez
Józefa Jankowskiego i zachowujący dwa-
dzieścia strof oryginału oraz rytmikę
trójwierszy. Stworzył tym samym rodzimy
odpowiednik łacińskiego wzorca, łącząc
melodykę chorału gregoriańskiego z into-
nacjami polskich pieśni religijnych i ludowych,
zespalając wartości uniwersalne z narodo-
wymi. Sam wielokrotnie podkreślał, że nie
należy w jego muzyce szukać kosmopoli-
tyzmu czy internacjonalizmu. I zaznaczał:
można w niej znaleźć europejskość, ta zaś
nie zaprzecza polskości. Dopuszczał jednak
wykonanie utworu po łacinie, wiedząc jak
trudny w wymowie dla zagranicznych wy-
konawców jest język polski. 
Dzieło uznano za owoc „najszlachetniejszej
inspiracji”, dzieło ujmujące powściągliwością
oraz równowagą słowa i dźwięku. Interpre-
towano je w kategoriach ideału muzyki
narodowej, odczytując zarazem jako mani-
fest osobistych religijnych uczuć kompozytora.
Na ton smutku i lamentu nastraja instru-
mentalny wstęp części pierwszej, rozpoczy-
nający się dwugłosem fletu i klarnetu.
Śpiew sopranu Stała Matka bolejąca...,
oszczędnie dobarwiony przez dopowiedzenia
chóru, wprowadza w przestrzeń rozgrywa-
jącego się dramatu. Melodia – płynna, cza-
sami arabeskowa, szeroko-oddechowa –
staje się głównym środkiem wyrazu. Nie
ma wątpliwości co do tego, że Szymanow-
ski był lirykiem i u podstaw jego utworów,
co sam zresztą wyjawił, znajdują się pomysły
melodyczne. 
Styl wzburzony i napięty przynosi część
druga I któż, widząc tak cierpiącą: baryton
wspomagany jest przez chór, który wynosi
śpiew do poziomu dramatycznej kulminacji. 
Część trzecia, O Matko, źródło wszechmi-
łości, wywiedziona zostaje z dwugłosu
klarnetu i altu solo. Cichą prośbę podejmują
instrumenty, chór żeński i sopran, aby
w kulminacyjnym momencie dramaturgii
przeobrazić ją w kategoryczną eksklamację,

Considering that the Latin language had
lost its emotional value, in his Stabat
Mater Szymanowski turned to a Polish
translation of the medieval sequence
made by Józef Jankowski and retaining the
twenty strophes of the original, as well as
its triplet rhythm. He thereby created an
indigenous equivalent of the Latin proto-
type, linking the melodic language of
Gregorian chant with the intonations
of Polish religious and folk songs, melding
universal and national values. He himself
stressed many times that one must not
seek out any cosmopolitanism or interna-
tionalism in his music. And he emphasized:
One can find Europeanism in his music;
but this does not contradict its Polishness.
He did, however, accept the possibility
of performing the work in Latin, knowing
how difficult the pronunciation of the
Polish language is for foreign performers.
The work was considered the fruit of ‘the
most noble inspiration’, a work engaging
in its self-restraint, as well as balance
between word and sound. It was interpret-
ed in terms of an ideal of national music,
reading it at the same time as a manifesto
of the composer’s personal religious feelings.
A tone of sadness and lament is set by
the instrumental introduction of the first
movement, which begins with the two-
voice combination of flute and clarinet.
The soprano’s line At the Cross Her station
keeping…, economically colored by the
additions of the choir, brings us into the
space of the unfolding drama. Melody –
fluid, sometimes arabesque, broad-ranging
and lengthy – becomes the main means
of expression. There is no doubt that Szy-
manowski was a lyricist and that at the
foundation of his works, as he himself fur-
thermore revealed, are to be found melodic
ideas.
A stormy and tense style is brought by the
second movement, Is there one who would
not weep: the baritone is assisted by the
choir, which raises the singing to the level
of dramatic culmination.
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a następnie powrócić łagodnym łukiem do
stanu wyjściowego – niech z Tobą dźwignę
ból... 
Sercem utworu jest część czwarta, będąca
modlitewnym błaganiem: Spraw, niech
płaczę z Tobą razem. Śpiew chóru a cappella
i nakładające się nań solowe frazy sopranu
i altu odsyłają do religijnej muzyki renesan-
sowej – oczyszczonej i skupionej na tym,
co najważniejsze z punktu widzenia przekazu
treści. Pochody pustych ascetycznych
równoległych kwint i trójdźwięków przypo-
minają średniowieczny gatunek muzyki –
organum. Brzmienia z przeszłości łączą się
z rozwiązaniami nowoczesnymi: koloryt
archaiczny – modalny nabiera współczes-
nych chromatycznych rumieńców. 
Część piąta przynosi zmianę charakteru.
Odważne postanowienie Panno słodka,
racz mozołem, wsparte zostaje przez
orkiestrę i chór, który momentami brzmi
„rasowo”, czyli w duchu góralskim. 
W części ostatniej – Chrystus niech mi
będzie grodem – zaangażowane zostają
wszystkie środki wykonawcze, wzmacniają
tym samym symboliczną wymowę dzieła.
Końcowy akord Cis-dur oddziałuje swą
jasną, wręcz fosforyzującą barwą – na
jakże znaczących, dających nadzieję słowach:
Oczyszczonej w ogniu duszy glorię zgotuj,
raj...

Małgorzata Janicka-Słysz

The third movement, O thou Mother, fount
of love, is derived from the two-voice com-
bination of clarinet and alto solo. Its quiet
entreaty is taken up by the instruments,
women’s choir and soprano, to at the cul-
minating moment of the dramaturgy trans-
form it into a categorical exclamation, and
then return in a gentle arc to its initial
state – Let me share with thee His pain…
The heart of the work is the fourth move-
ment, which is a prayerful plea: Let me
mingle tears with thee. The singing of the
a cappella choir and the solo phrases of
the soprano and alto superimposed upon
it allude to Renaissance religious music –
cleansed and focused on what is most
important from the viewpoint of conveying
content. Series of open, ascetic parallel
fifths and chords recall the medieval musical
genre of organum. Sonorities from the
past are linked with modern solutions: an
archaic – modal – color takes on a modern
chromatic blush.
The fifth movement brings a change in
character. The courageous decision con-
tained in the section beginning with the
words Virgin of all virgins blest! – to share
her grief and bear in one’s own body the
death of her Son – is supported by the
orchestra and choir, which at times
sounds like a ‘purebred’ ensemble in the
highland spirit.
In the last movement – Christ, when Thou
shalt call me hence – all performance reso-
urces are engaged, thereby reinforcing the
symbolic import of the work. The final C sharp
major chord, with its clear, indeed phos-
phorescent color, makes its impact on the
words, so full of meaning and hope: While
my body here decays, / may my soul Thy
goodness praise, / safe in paradise with Thee.

Małgorzata Janicka-Słysz
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Helen
Kearns

Sopran, urodziła się w 1982 w Dublinie.
Studiowała śpiew na Uniwersytecie Norwich
w klasie śpiewu M. Wildmana i w Royal
Irish Academy of Music w Dublinie w klasie
I. Sandford. Uczestniczyła także w kursach
mistrzowskich prowadzonych przez M. Caballé
i A. Murray. Obecnie pobiera naukę u V. Cortez
oraz A. Pavalache. 
Jest laureatką ważnych konkursów wokalnych
organizowanych w Irlandii, otrzymała także
wiele stypendiów (m.in. Fundacji Concertante
we Włoszech) i nagród. Jest pierwszą lau-
reatką Nagrody im. L. Rodriguez-Aragón. 
W 2006 zadebiutowała na scenie operowej
w teatrach Opéra de Rennes, Opéra de
Nantes i Opéra d’Angers. Odniosła duży
sukces wykonując główną partię kobiecą
we francuskiej premierze opery Golem
J. Caskena. Dzięki temu sukcesowi nagrała
płytę z Hebrajskimi i Greckimi Pieśniami
Ravela z pianistą F. Dumontem. 
Koncertuje w Europie i Ameryce Południowej.
Dokonała nagrań dla radia francuskiego,
austriackiego i irlandzkiego oraz dla telewizji
włoskiej i brazylijskiej. 
Krytyka uznaje ją za „wschodzącą gwiazdę
wokalistyki” i podkreśla jej wnikliwe i indy-
widualne interpretacje.

Soprano, born 1982 in Dublin. Studied voice
at Norwich University with M. Wildman, as
well as at Royal Irish Academy of Music in
Dublin with I. Sandford. Also has taken
part in master classes with M. Caballé and
A. Murray. Currently studying with V. Cortez
and A. Pavalache.
Has won major voice competitions organ-
ized in Ireland; has also received many
scholarships (among others, from the
Concertante Foundation in Italy) and
awards. Was first recipient of the Lola
Rodriguez-Aragón Prize.
In 2006, made debut at Opéra de Rennes,
Opéra de Nantes and Opéra d’Angers.
Achieved great success in female lead role
at French première of J. Casken’s opera
Golem. As a result of this success, recorded
a CD of Ravel’s Hebraic and Greek Songs
with pianist F. Dumont.
Concertizes in Europe and South America.
Has made recordings for French, Austrian
and Irish Radio, as well as Italian and Bra-
zilian Television.
Critics recognize her as a ‘rising star’ in
the singing world, highlighting her ‘acute
[and] individual interpretations’.
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Anna
Manske

Alt. Urodziła się w 1982 w Austrii. Od
najmłodszych lat wykazywała zdolności
muzyczne. Będąc jeszcze uczennicą Liceum
Muzycznego rozpoczęła studia śpiewu
w Universität für Musik und Darstellende
Kunst w Wiedniu. Naukę kontynuowała
w klasie śpiewu A. Hartingera w Mozarteum
w Salzburgu, gdzie w roku obecnym otrzy-
mała dyplom z najwyższym wyróżnieniem.
Studiowała także śpiew u H. Łazarskiej
i pod jej opieką wokalną nadal pozostaje.
Od roku 2004 występuje jako solistka,
koncertując w kraju i za granicą (Hiszpania,
Niemcy). Jej szeroki repertuar obejmuje
utwory od muzyki dawnej poprzez dzieła
romantyczne, aż do muzyki współczesnej.

Alto. Born 1982 in Austria. Showed musical
abilities from a very early age. While still
attending music secondary school, began
to study singing at Universität für Musik
und Darstellende Kunst in Vienna.
Continued voice studies at Mozarteum in
Salzburg with A. Hartinger, where she
received a diploma with highest honors
this year. Has also studied with Helena
Łazarska and remains under her care.
Since 2004, has performed as a soloist,
concertizing in Austria and abroad
(Spain, Germany). Her broad repertoire
ranges from early music, through Romantic
works, up to contemporary music.
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Klemens
Sander

Urodził się w Górnej Austrii. Jako dziecko
był członkiem Chóru Chłopięcego Św. Floriana.
Studiował w Universität für Musik und
Darstellende Kunst w Wiedniu jednocześnie
w klasie opery, pieśni i oratorium u H. Ła-
zarskiej, R. Holla i D. Lutza. Ponadto uczest-
niczył w mistrzowskich kursach śpiewu
prowadzonych przez T. Hampsona, G. Jano-
witz, D. Peckovą i H. Hölla.
Jest laureatem Nagrody im. R. Taubera
(Londyn, 2003), Nagrody Pieśni im. M. Wie-
demann na Międzynarodowym Konkursie
w s’Hertogenbosch (Holandia, 2002), II na-
grody na Międzynarodowym Konkursie
Sztuki Wokalnej im. A. Sari (Polska, 2002)
i II nagrody na Konkursie im. R. Schumanna
w Zwickau (Niemcy). 
W 2001 debiutował na scenie wiedeńskiej
Volksoper. W latach następnych współpra-
cował z Operą w Karlsruhe wykonując partie
Oniegina w operze Czajkowskiego, Hrabiego
Almavivy w Weselu Figara, Papagena
w Czarodziejskim flecie, Belcora w Napoju
miłosnym, Pinga w Turandot i Marcella
w Cyganerii.
Występował w prestiżowych salach koncer-
towych (Musikverein i Konzerthaus w Wied-
niu, Wigmore Hall w Londynie, Suntory
Hall w Tokio); współpracował z takimi dyry-
gentami, jak: K. Nagano, G. Pretre, L. Hager,
H. Rilling, M. Haselböck, Ch. Arming,
A. Spering i R. Beck.

Born in Upper Austria. As a child, was
a member of the St. Florian Boy’s Choir.
At the Universität für Musik und Darstel-
lende Kunst in Vienna and Konservatorium
der Stadt Wien, studied opera, Lied and
oratorio with H. Lazarska, R. Holl and
D. Lutz. Additionally, took part in vocal
master classes with T. Hampson, G. Janowitz,
D. Pecková and H. Höll.
Won the Richard Tauber Prize (London,
2003), the Margie Wiedemann Lied Prize
at the International Competition in s´Her-
togenbosch (Netherlands 2002), 2nd prize
at the A. Sari International Vocal Art Com-
petition (Poland, 2002) and 2nd prize at
the R. Schumann Competition in Zwickau,
Germany.
Made his opera debut in 2001 at the
Vienna Volksoper. In the next few years,
performed at the Karlsruhe Opera in such
roles as the title role in Tchaikovsky’s
Eugene Onegin, Count Almaviva in Le
Nozze di Figaro, Papageno in Die Zauber-
flöte, Belcore in L´elisir d´amore, Ping in
Turandot, and Marcello in La Bohème.
Has appeared in prestigious concert halls
(Musikverein and Konzerthaus in Vienna,
Wigmore Hall in London, Suntory Hall in
Tokyo), and worked with such conductors
as K. Nagano, G. Pretre, L. Hager, H. Rilling,
M. Haselböck, C. Arming, A. Spering and
R. Beck.
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In 2005, gave a recital with well-known
pianist C. Spencer at Wigmore Hall in Lon-
don, and debuted at the Salzburg Festival;
in 2006, took part in the Wiener Festwochen.
In the upcoming season, has been invited
to collaborate with R. Jacobs at the Theater
an der Wien.

W 2005 wraz ze znanym pianistą Ch. Spen-
cerem wystąpił z recitalem w Wigmore
Hall w Londynie. W tym samym roku miał
miejsce jego debiut na Festiwalu w Salz-
burgu, a w 2006 uczestniczył w Wiener
Festwochen. W nadchodzącym sezonie
został zaproszony do współpracy przez
R. Jacobsa w Theater an der Wien.

Zespół założony w 1945 roku liczy 80
artystów, absolwentów średnich i wyższych
szkół muzycznych. Od początku istnienia
wykonał prawie 2000 koncertów (w tym
ponad 300 za granicą). Bogaty repertuar
zespołu obejmuje około 400 utworów od
muzyki dawnej po prawykonania dzieł pol-
skich kompozytorów współczesnych
(H.M. Górecki, K. Penderecki, R. Palester).
Towarzyszył wielu orkiestrom europejskim
i uczestniczył w 39 festiwalach w całej
Europie; od początku związany jest również
z europejskim Festiwalem Wielkanocnym
im. L. van Beethovena. 

The Kraków Philharmonic Choir, founded
in 1945, comprises 80 artists, graduates of
music schools and colleges. Since the begin-
ning of its existence, it has performed nearly
2000 concerts (including over 300 abroad).
The ensemble’s substantial repertoire includes
about 400 works, from early music to pre-
mières of works by Polish contemporary
composers (H. M. Górecki, K. Penderecki,
R. Palester). It has accompanied many Euro-
pean orchestras and participated in 39 fes-
tivals all over Europe; from the beginning it
has also been associated with the European
L. van Beethoven Easter Festival.

Chór Filharmonii
im. Karola
Szymanowskiego
w Krakowie

The Kraków
Philharmonic
Choir
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Specjalizuje się w wykonaniach monumen-
talnych dzieł oratoryjnych, mając w swoim
repertuarze także opery. Do dużych osiągnięć
dyskograficznych chóru należą nagrania
muzyki filmowej W. Kilara (Drakula, Król
ostatnich dni), a płyta z jego utworami –
Krzesany, Angelus, Victoria – została nomi-
nowana do prestiżowej nagrody Fryderyk.
Od lat współpracuje z K. Pendereckim,
który dedykował chórowi fragment Pasji –
sekwencję Stabat Mater. Cieszy się sympa-
tią publiczności, recenzentów i współpra-
cujących z nim dyrygentów, a zagraniczne
tournées zaskarbiły mu opinię „ambasado-
ra kultury polskiej”.

It specializes in performances of monumen-
tal oratorio works; its repertoire includes
operas as well. Among the Choir’s major
discographical achievements are record-
ings of film music by W. Kilar (Dracula,
A King for Burning), and a CD with Kilar’s
works – Krzesany, Angelus, Victoria – was
nominated for the prestigious Fryderyk
award. For years, it has collaborated with
K. Penderecki, who dedicated to the choir
a fragment of his Passion – the sequence
Stabat Mater. It enjoys the favor of audi-
ences, reviewers and conductors, and its
foreign tours have earned it the reputation
of ‘an ambassador of Polish culture’.

Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie
na Wydziale Wychowania Muzycznego
w klasie A. Basztonia. Bezpośrednio po
studiach podjęła pracę w chórze Filharmonii
Krakowskiej, gdzie od 1991 roku do chwili
obecnej pełni funkcję asystenta chórmistrza.
Wraz z chórem uczestniczyła w wielu festi-
walach krajowych i zagranicznych m.in.
Wratislavia Cantans, „Warszawska Jesień”,
Festival de Musique de La Chaise-Dieu,
współpracując z wieloma wybitnymi dyry-
gentami z Polski i z zagranicy. 
Koncertowała w Polsce i Europie (Austria,
Dania, Francja, Rumunia, Litwa, Węgry,

Graduated from A. Basztoń’s studio in the
Faculty of Music Education at the Academy
of Music in Kraków. Directly after gradua-
tion, began work in the Kraków Philhar-
monic Choir, where since 1991, she has
held the post of assistant choirmaster.
Together with the choir, she has partici-
pated in many festivals in Poland and
abroad, among others: Wratislavia Cantans,
Warsaw Autumn, Festival de Musique de
La Chaise-Dieu, collaborating with many
distinguished conductors from Poland and
abroad.
She has concertized in Poland, Austria,

Teresa 
Majka
-Pacanek
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Włochy), prowadząc koncerty muzyki chó-
ralnej.
Z Chórem Kameralnym Filharmonii Krakow-
skiej, którego kierownictwo objęła w 1989,
dokonała nagrań płytowych i archiwalnych. 

Denmark, France, Hungary, Italy, Lithuania,
Romania, leading choral music concerts.
With the Kraków Philharmonic Chamber
Choir, whose leadership she took over
in 1989, she has made disk and archival
recordings.

Orkiestra
Filharmonii 
im. Karola
Szymanowskiego
w Krakowie

Karol
Szymanowski
Philharmonic
Orchestra 
in Kraków

Założona w 1945 roku, jako pierwsza pol-
ska orkiestra symfoniczna po zakończeniu
II wojny światowej. W ciągu dotychczasowej
działalności na czele zespołu stali wybitni
dyrygenci: Z. Latoszewski, B. Wodiczko,
S. Skrowaczewski, W. Rowicki, A. Markowski,
H. Czyż, J. Katlewicz, T. Strugała, G. Levine
(USA), R. Bader (Niemcy), J. Maksymiuk,
M. Pijarowski, V. Ponkin (Rosja), T. Bugaj.
Aktualnie dyrektorem artystycznym i I dyry-
gentem jest maestro Jan Krenz. 
Zespół, występując z filharmonicznym

Karol Szymanowski Philharmonic Orchestra
in Kraków. Founded in 1945 as the first Polish
symphony orchestra after the end of World
War II. During activity thus far, ensemble
has been led by distinguished conductors:
Z. Latoszewski, B. Wodiczko, S. Skrowaczew-
ski, W. Rowicki, A. Markowski, H. Czyż,
J. Katlewicz, T. Strugała, G. Levine (USA),
R. Bader (Germany), J. Maksymiuk,
M. Pijarowski, V. Ponkin (Russia), T. Bugaj.
Presently, artistic director and chief con-
ductor is Maestro Jan Krenz. 
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chórem mieszanym i chórem chłopięcym,
zasłużył się szczególnie wykonaniami dzieł
K. Szymanowskiego. Brał udział w prawyko-
naniach utworów K. Pendereckiego, m.in.
Psalmów Dawida, Wymiarów czasu i ciszy,
Fonogramów czy Dies irae. Liczne koncerty
objęły ponad 30 krajów, w tym Iran, Japonię,
Kanadę, Koreę Płd., Liban, Turcję, USA. 
Brał udział w wielu festiwalach międzyna-
rodowych, takich jak: Festival di Musica
Contemporana we Włoszech, Festiwal
Flandryjski w Belgii, Festival Estival de Paris,
Festival Europäischer Musik w Niemczech,
Ravello Festival we Włoszech czy Wexford
Festival Opera w Irlandii. W dorobku orkiestry
filharmonicznej znajdują się liczne nagrania
fonograficzne, m.in. z muzyką D. Szostako-
wicza, I.J. Paderewskiego, G. Donizettiego,
M. Karłowicza, K. Szymanowskiego, M. Brucha,
G. Bacewicz, H.M. Góreckiego i S. Moniuszki.

Ensemble, performing with Philharmonic
Mixed Choir and Boys’ Choir, has attained
particular merit for performances of works
by K. Szymanowski. Has taken part in
world premières of works by K. Penderecki,
among others: Psalms of David, Dimensions
of Time and Silence, Phonograms and Dies
irae. Numerous concerts have encompassed
over 30 countries, including: Canada, Iran,
Japan, Lebanon, Turkey, South Korea and USA. 
Has taken part in many international festi-
vals, such as: Festival di Musica Contem-
poranea in Italy, Festival of Flanders in
Belgium, Festival Estival de Paris, Festival
Europäischer Musik in Germany, Ravello
Festival in Italy and Wexford Festival Opera in
Ireland. The Philharmonic orchestra’s achieve-
ments include numerous phonographic
recordings, among others with music by
D. Shostakovich, I.J. Paderewski, G. Donizetti,
M. Karłowicz, K. Szymanowski, M. Bruch,
G. Bacewicz, H. M. Górecki and S. Moniuszko.

Igor 
Dohovič 

Dyrygent, urodził się w 1973 w Prešovie
(Słowacja). Po ukończeniu skrzypiec w klasie
B. Kasjkiva w Konserwatorium Muzycznym
w Koszycach (1997) studiował dyrygenturę
w Akademii Muzycznej we Lwowie u J. Łu-
ciwa (dyplom z wyróżnieniem, 1999).
W 2003 roku został zwycięzcą Międzynaro-
dowego Konkursu Młodych Dyrygentów

Conductor, born 1973 in Prešov (Slovakia).
After obtaining degree in violin perform-
ance at Conservatory of Music in Košice,
studied violin in studio of B. Kasjkiv (1997)
and conducting in studio of J. Luciv at
Academy of Music in Lviv (diploma with
honors 1999). In 2003, won International
Competition for Young Conductors of the
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Unii Europejskiej w Spoleto (Włochy). 
Od dziesięciu lat prowadzi aktywną działal-
nośc artystyczną. Dyrygował zespołami
w wielu krajach Europy (m.in. Włochy,
Francja, Belgia, Szkocja, Hiszpania, Portugalia,
Polska, Czechy, Ukraina, Węgry) i w Japonii.
Jako dyrygent gościnny współpracował
z festiwalem „Viva il canto“ w Cieszynie,
Operowym Festiwalem w Miskolcu
(Węgry) i festiwalem Muzyki Europy
Środkowej w Žilinie (Słowacja). W 2004 był
kierownikiem muzycznym opery Włoszka
w Algierze Rossiniego, wystawionej w Eks-
perymentalnym Teatrze Lirycznym w Spoleto.  
Od 1998 jest kierownikiem artystycznym
orkiestry smyczkowej Musica Juvenalis
w Koszycach, a od 2001 pełni funkcję głów-
nego dyrygenta Teatru Operowego w tym
mieście. Zainicjował cykle umuzykalniające
pod nazwą „Muzyka klasyczna i rockowa
jest tym samym“ oraz „Klasyczna opera
dla dzieci“, w których wzięło udział ponad
12 tysięcy młodych słuchaczy. Od 2005
kieruje także festiwalem „Opera jakiej nie
znamy”.

European Union in Spoleto (Italy).
Has been active as an artist for nine years.
Has conducted ensembles in many coun-
tries of Europe (among others: Italy, France,
Belgium, Scotland, Spain, Portugal, Poland,
Czech Republic, Ukraine, Hungary) and in
Japan. As guest conductor, has collaborated
with ‘Viva il canto’ Festival in Cieszyn,
Opera Festival in Miskolc (Hungary) and
Central European Music Festival in Žilina
(Slovakia). In 2004, directed Rossini’s
opera L’Italiana in Algieri, performed
at Teatro Lirico Sperimentale in Spoleto.
Since 1998, has been artistic director
of Musica Juvenalis string orchestra in
Košice; and since 2001, has held the post
of chief conductor at the Opera Theater in
that city. Has initiated music appreciation
series ‘Rock and Classical Music Are the
Same’, as well as ‘Classic Opera for
Children’, in which over 12 000 young lis-
teners have taken part.
Since 2005, has also directed the festival
Opera As We Do Not Know It.
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10.11.2007
sobota, godz. 12.00 / Saturday, 12:00 p.m.
SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA
KRAKOWA / FONTANA ROOM OF THE HISTORICAL MUSEUM
OF THE CITY OF KRAKÓW

AKADEMIA FESTIWALOWA / FESTIVAL ACADEMY
Spotkanie z Heleną Łazarską / Meeting with Helena Łazarska
Prowadzi / Moderator – Paweł Orski

sobota, godz. 17.00 / Saturday, 5:00 p.m.
WILLA DECJUSZA / VILLA DECIUS

Koncert uczestników Wokalnych Kursów Mistrzowskich Heleny
Łazarskiej / Concert by participants in Helena Łazarska’s Vocal
Master Classes

sobota, godz. 19.30 / Saturday, 7:30 p.m.
SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ / 
KRAKÓW PHILHARMONIC HALL

Henryk Mikołaj Górecki – III Symfonia „Symfonia pieśni
żałosnych” op. 36 na sopran i orkiestrę / Symphony No. 3
‘Symphony of Sorrowful Songs’ Op. 36 for Soprano and Orchestra,
(1976), 54’

Zofia Kilanowicz – sopran / soprano
Sinfonietta Cracovia
John Neal Axelrod (USA) – dyrygent / conductor

Koncert nagrywany przez Program 2 Polskiego Radia / Concert recorded
by Channel 2 of Polish Radio
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Henryk
Mikołaj
Górecki 

Kompozytor, urodził się w 1933 w Czernicy
koło Rybnika. Studiował kompozycję
u B. Szabelskiego w Państwowej Wyższej
Szkole Muzycznej w Katowicach. W 1960
zdobył I nagrodę na Konkursie Młodych
Związku Kompozytorów Polskich. Od 1975
do 1979 był rektorem PWSM w Katowicach,
gdzie prowadził klasę kompozycji.
Jego twórczość należy do najoryginalniejszych
zjawisk w muzyce współczesnej. Utwory
Góreckiego wielokrotnie uzyskiwały
nagrody na krajowych i międzynarodowych
konkursach kompozytorskich, m.in.: I na-
groda dla Symfonii „1959” na paryskim
Biennale Młodych, pierwsza lokata dla
Ad Matrem na Międzynarodowej Trybunie
Kompozytorów UNESCO (1973). Jego psalm
Beatus vir był prezentowany na specjalnym
koncercie w Krakowie z okazji wizyty Jana
Pawła II w Polsce w 1979. 
Górecki jest laureatem Nagrody Państwowej
I stopnia (1970), nagrody Ministra Kultury
i Sztuki (1965, 1969, 1973), Nagrody Związku
Kompozytorów Polskich (1970) i Nagrody
Ministra Spraw Zagranicznych (1992).
W 1993 otrzymał doktorat honoris causa
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie,
w 1994 doktorat honorowy Uniwersytetu
Warszawskiego, w 2000 – Uniwersytetu
Jagiellońskiego; został odznaczony przez
Związek Polaków w Ameryce Złotym
Krzyżem Legii Honorowej. Po roku 1994
otrzymał doktoraty h.c. Uniwersytetu

Henryk Mikołaj Górecki was born in 1933
in Czernica, near Rybnik. He studied com-
position with B. Szabelski at the State
Music College in Katowice. In 1960, he won
1st prize at the Polish Composers’ Union
Youth Competition. From 1975 to 1979, he
was the rector of the State Music College
in Katowice, where he had a composition
studio.
His oeuvre is among the most original phe-
nomena in contemporary music. Górecki’s
works received prizes many times at
Polish and international composers’ com-
petitions, among others: 1st prize for the
Symphony ‘1959’ at the Biennale des
Jeunes in Paris, 1st place for Ad Matrem
at the UNESCO IMC International Rostrum
of Composers (1973). His psalm Beatus vir
was presented at a special concert in Kra-
ków on the occasion of John Paul II’s visit
to Poland in 1979. 
Górecki is a past winner of the Level I Sta-
te Prize (1970), the Prize of the Minister
of Culture and Art (1965, 1969, 1973), the
Polish Composers’ Union Prize (1970) and
the Prize of the Minister of Foreign Affairs
(1992). In 1993, he received an honorary
doctorate from the Academy of Catholic
Theology in Warsaw; in 1994, an honorary
doctorate from the University of Warsaw;
in 2000, from the Jagiellonian University;
he was awarded Gold Cross of the Legion
of Honor by the Alliance of Poles in America.
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Katolickiego w Waszyngtonie, Uniwersytetu
Michigan w Ann Arbor, Uniwersytetu Vic-
toria (Kanada), Uniwersytetu w Montrealu. 
Jego III Symfonia w nagraniu Dawn Upshaw
i zespołu London Sinfonietta pod dyrekcją
Davida Zinmana (Nonesuch, 1993) odniosła
bezprecedensowy sukces na międzynaro-
dowym rynku płytowym, bijąc rekordy
popularności osiągane dotychczas jedynie
w dziedzinie muzyki rozrywkowej. Od tej pory
twórczość H. M. Góreckiego cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem na całym świecie.

Górecki wobec Szymanowskiego
Znaczenie Szymanowskiego w muzyce
ostatnich 70 lat bywało w niemałym stop-
niu zmienne i pełny zakres jego roli praw-
dopodobnie jeszcze się nie objawił. Niektórzy
polscy kompozytorzy – tak jak Henryk
Mikołaj Górecki – nie ukrywali głębokiego
podziwu; inni z muzyką Szymanowskiego
symbolicznie igrali albo kompletnie lekce-
ważyli; jeszcze inni mieli do niego stosunek
ambiwalentny. Na przykład dojrzały Luto-
sławski dystansował się od Szymanowskiego,
ale bliższa analiza jego Les espaces du
sommeil czy III lub IV Symfonii sugeruje
pewne estetyczne, a nawet fakturalne
paralele z Szymanowskim w większym
stopniu, niż Lutosławski zdawał się przyz-
nawać. 
Górecki natomiast nigdy nie ukrywał włas-
nych z nim powiązań. W połowie lat 80.
stwierdził: „gdzie szedł Szymanowski, tam
szedłem i ja”. Rodzi się pytanie, co to
oznacza? Być może Górecki w tej wypowiedzi
odnosił się do frazowania muzycznego,
które aluzyjnie nawiązuje do finału Stabat
mater nie tylko w pierwszej części Symfonii
pieśni żałosnych, ale i w następnych utworach
takich, jak Beatus vir, Miserere. Mimo
czasu przeszłego wypowiedź Góreckiego
pozostawała aktualna także w kontekście
później skomponowanych dzieł. Nadal
pojawiały się paralele, czy to w utworze
Dobranoc, czy w Małym Requiem dla pewnej
Polki; a w III Kwartecie (1994-95) występuje
nawet bezpośredni cytat z II Kwartetu
Szymanowskiego.

After 1994, he received honorary doctorates
at the Catholic University in Washington,
the University of Michigan at Ann Arbor,
the University of Victoria (Canada), and
the University of Montréal. 
His Symphony no. 3, recorded by Dawn
Upshaw and the London Sinfonietta under
the direction of David Zinman (Nonesuch,
1993) was an unprecedented success on
the international CD market, beating
records of popularity previously achieved
only in the field of popular music. Since
this time, H. M. Górecki’s oeuvre has enjoyed
enormous interest all over the world.

Gorecki in View of Szymanowski
Szymanowski’s significance in the music
of the last 70 years has varied consider-
ably and the full extent of his relevance
has probably still not emerged.  Some
Polish composers, like Górecki, have never
hidden the depth of their admiration,
some have toyed with Szymanowski’s
music symbolically, while others have dis-
regarded him completely. Some have been
ambivalent.  The mature Lutosławski, for
example, distanced himself from Szyma-
nowski, but closer analysis of, say, Luto-
sławski’s Les espaces du sommeil or Third
and Fourth Symphonies suggests closer
aesthetic and even small-scale textural
parallels with Szymanowski than Lutosław-
ski seemed to acknowledge.
Conversely, Górecki has never hidden his
own links with Szymanowski.  In the mid-
1980s, for example, he commented that
“where Szymanowski went, I went too”.
What did this signify? Górecki might have
been referring to the melodic allusions to
the finale of Szymanowski’s Stabat mater
in his melodic phrasing, not only in the
first movement of Symphony of Sorrowful
Songs but also in more recent works like
Beatus vir and Miserere. Despite the past
tense of Górecki’s comment, such parallels
would continue to appear, in Goodnight
and Kleines Requiem, for example. There’s
even a direct quotation from Szymanowski’s
Second Quartet in Górecki’s Third Quartet.   
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Nuta ostrożności byłaby jednak tutaj na
miejscu: Górecki cytował również Beetho-
vena i Chopina, lecz czy znaczy to, że tam
gdzie szli oni, szedł i on? Logicznie rzecz
biorąc ten argument – chociaż możliwe, że
błędny – powinno się zastosować do bliskich
związków Góreckiego z muzyką staropolską,
polską hymnologią czy polską muzyką
ludową. Komplikacje wynikające z takich
powiązań są same w sobie ewidentne, nie-
mniej jednak więzi z innymi rodzajami muzy-
ki pozostają u kompozytora bardzo silne.
W cytowanej wypowiedzi Górecki podpowia-
dał zapewne coś o wiele głębszego niż
tylko powiązania tekstowe. W filmie tele-
wizyjnym Krzysztofa Bukowskiego Autopor-
tret (1993) sfilmowano, gdy gawędził z Wład-
kiem Obrochtą i przysłuchiwał się jego
grze. Górecki zdawał się być w kompletnej
jedności z otaczającymi go górami i muzy-
kami, wśród których znajdował się przyja-
ciel, śpiewak Andrzej Bachleda. Takie więzi
kulturowe – symbolicznie odtwarzające
bliski związek Szymanowskiego z Bartkiem
Obrochtą i jego rodziną ponad pół wieku
wcześniej – rozniecają wyobraźnię Górec-
kiego i dostarczają niewzruszonego funda-
mentu dla powiązań tekstowych. Górecki
czuje się tutaj zakorzeniony.
Nie powinniśmy się jednak zbytnio emocjo-
nować powiązaniami z Szymanowskim. Po
pierwsze, Górecki i Szymanowski należą
do dwóch zgoła innych epok i środowisk
kulturowych. Po drugie, ich estetyki w wielu
punktach radykalnie się różnią. A najważ-
niejsze – tak jak wszyscy wielcy kompozy-
torzy Górecki pozwala swojej muzyce
mówić za siebie, a nam wchłaniać ją i inter-
pretować w ramach własnych doświadczeń
kulturowych i tradycji. Jest mądrym i silnym
człowiekiem; strzeże swojej twórczej pry-
watności. Jeśli czyni aluzje na temat
ważność Szymanowskiego i innych kom-
pozytorów dla swojej twórczości, tym
nasza wiedza staje się bogatsza. Ostatecz-
nie jednak słusznie, że nasze własne
reakcje pozostają niezależne od pracowni
kompozytora.

Adrian Thomas

A note of caution would be wise: Górecki
has also quoted Beethoven and Chopin,
so does that mean that where they went,
he went too?  Such an argument, faulty as
it may be, should logically also be applied
to Górecki’s close association with old
Polish music, with Polish hymnology and
Polish folk music.  The complications aris-
ing from such linkages are self-evident,
but these ties with other musics remain
potent nevertheless.
Górecki was surely hinting at something
far more profound than textual connec-
tions.  When he was filmed chatting and
briefly playing alongside Władek Obrochta
in Krzysztof Bukowski’s television film
Autoportret (1993), Górecki seemed totally
at one with his mountain surroundings
and his musical companions, who included
his friend, the baritone Andrzej Bachleda.
It is surely such cultural connections –
symbolically recreating Szymanowski’s
close association with Bartek Obrochta
and his family over half a century earlier -
that have fired Górecki’s imagination and
that provide the unshakeable foundation
for the types of material connections men-
tioned above.  Górecki feels grounded here.
But we should not get too carried away
with the Szymanowski connection.  For
one thing, Górecki and Szymanowski
belong to two quite different eras and cul-
tural milieux.  Secondly, their aesthetics
are in many ways radically different.  Most
importantly, Górecki – like all great com-
posers – lets his music speak for itself,
allowing us to absorb and interpret it
within our own cultural experiences and
traditions.  He is a wise and strong man,
and he guards his creative privacy.  If he
gives hints of the importance of Szyma-
nowski and others in his creative life, our
life is all the richer for that knowledge.
But ultimately our own responses are rightly
independent of the composer’s studio.

Adrian Thomas



160 Sobota |  Saturday ,  10 . 1 1 .2007 

Zofia
Kilanowicz

Sopran. Urodziła się w Nowym Targu.
Studiowała w Akademii Muzycznej w Kra-
kowie w klasie H. Łazarskiej. Jako studentka
została laureatką konkursów: im. A. Sari
w Nowym Sączu (II nagroda, 1986), im.
Szymanowskiego w Łodzi (I nagroda, 1987),
im. Dvořáka w Karlovych Varach (II nagroda,
1988) i otrzymała nagrodę E. Ameling Między-
narodowego Konkursu Wokalnego w s’Her-
togenbosch (1988).
Należy do grona wybitnych polskich woka-
listów młodej generacji. Karierę operową
rozpoczęła w Warszawskiej Operze Kame-
ralnej partią Konstancji w Uprowadzeniu
z seraju. W 1990 debiutowała w Théâtre
Royal de la Monnaie w Brukseli jako Drusilla
w Koronacji Poppei Monteverdiego. Na sce-
nie tego teatru wystąpiła również w par-
tiach z oper Mozarta, Purcella i P. Dusapina. 
Jej szeroki repertuar oratoryjny i koncertowy
obejmuje dzieła od baroku do utworów
Szymanowskiego, Lutosławskiego, Pende-
reckiego i Góreckiego. 
Artystka brała udział w wielu liczących się
festiwalach muzycznych, jak Salzburger
Mozartwoche, Wiener Festwochen, Holland
Festival, Festival de Paris, Schleswig-Holstein
Music Festival, Wratislavia Cantans, Inter-
national Musikfestwoche Luzern, Praské
Jaro, Bratislavské Hudobné Slávnosti.
Występowała z wybitnymi dyrygentami,
jak: H. Rilling, Ch. Camberling, W. Lutosławski,

Sopran, born in Nowy Targ. Studied at the
Academy of Music in Kraków in the studio
of H. Łazarska. As a student, won prizes in
the following competitions: Ada Sari in
Nowy Sącz (2nd Prize, 1986), Szymanowski
in Łódź (1st Prize, 1987), Dvořák in Karlovy
Vary (2nd Prize, 1988), International Voice
Competition in s’Hertogenbosch
(E. Ameling Prize, 1988).
Numbers among the most distinguished
Polish vocalists of the young generation.
Began opera career at Warsaw Chamber
Opera with the role of Constanze in Die
Entführung aus dem Serail. In 1990, debuted
at the Théâtre Royal de la Monnaie in
Brussels as Drusilla in Monteverdi’s L’Inco-
ronazione di Poppea. On the stage of this
theater, has also performed in roles from
operas by Mozart, Purcell and P. Dusapin.
Broad oratorio; concert repertoire includes
works from the Baroque, to works by Szy-
manowski, Lutosławski, Penderecki and
Górecki.
This an artist has taken part in many important
music festivals, such as Salzburger Mozart-
woche, Wiener Festwochen, Holland Festival,
Festival de Paris, Schleswig-Holstein Music
Festival, Wratislavia Cantans, International
Musikfestwoche Luzern, Praské Jaro, Bratis-
lavské Hudobné Slávnosti. Has performed
with such distinguished conductors as:
H. Rilling, C. Camberling, W. Lutosławski,
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Y. Menuhin, K. Kord, A. Wit, Ch. Dutoit,
T. Strugała i K. Penderecki. Koncertowała
jako solistka Filharmonii Berlińskiej (2002). 
W 1993 zaśpiewała partię Roksany w kon-
certowym wykonaniu Króla Rogera Szyma-
nowskiego w Paryżu z Orchestre National
de France pod dyrekcją Ch. Dutoit. Z dużym
sukcesem partię tę prezentowała zarówno
w wykonaniach koncertowych (m.in. Mon-
treal, Carnegie Hall w Nowym Jorku, Madryt,
Tokio), jak i realizacjach scenicznych (Teatr
Wielki w Warszawie, 2000; Teatr Bolszoj
w Moskwie, 2002). 
Dokonała licznych rejestracji dla Polskiego
Radia i Telewizji oraz nagrań płytowych, m.in.:
pieśni Szymanowskiego z London Philhar-
monic Orchestra pod dyrekcją L. Botsteina
(2000). 
W 2003 na płytę DVD nagrała III Symfonię
„Pieśni żałosnych” H. M. Góreckiego z Na-
rodową Orkiestrą Polskiego Radia pod
dyrekcją kompozytora, która została uznana
za najlepszą rejestrację muzyki poważnej
w ostatnich latach.

Y. Menuhin, K. Kord, A. Wit, C. Dutoit,
T. Strugała and K. Penderecki. Has concer-
tized as a soloist with Berlin Philharmonic
(2002).
In 1993, sang role of Roksana in a concert
performance of Szymanowski’s King Roger
in Paris with the Orchestre National de
France under the direction of C. Dutoit.
Has presented this role with great success
both in concert performances (among oth-
ers, in Montréal, Carnegie Hall in New York,
Madrid, Tokyo), and in staged productions
(Teatr Wielki Polish National Opera in War-
saw, 2000; Bolshoi Theater in Moscow, 2002).
Has made numerous recordings for Polish
Radio and Television, as well as disk record-
ings, among others: songs of Szymanowski
with the London Philharmonic Orchestra
under the direction of L. Botstein (2000).
In 2003, recorded H. M. Górecki’s Symphony
No. 3 ‘Sorrowful Songs’ with the National
Polish Radio Orchestra under the direction
of the composer, which was recognized as
the best classical music recording in recent
years.
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Zaliczana jest do czołowych polskich i euro-
pejskich zespołów kameralnych. W 1992
roku Robert Kabara objął pieczę artystyczną
nad orkiestrą. W ciągu zaledwie kilku
miesięcy, jako szef artystyczny, solista
i koncertmistrz przekształcił „Kameralistów
Krakowskich”, w znakomity, sprawny i doj-
rzały artystycznie zespół. Nazwa Sinfonietta
Cracovia pojawiła się na początku 1994
roku, kiedy to orkiestra stała się miejską
instytucją kultury pod patronatem Prezy-
denta Miasta i otrzymała status Orkiestry
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 
Część muzyków Orkiestry miała zaszczyt
wziąć udział w jubileuszowym projekcie
“Polish Festival Orchestra” w 1999. Czter-
dzieści koncertów w Europie i Stanach
Zjednoczonych pod dyrekcją K. Zimermana
oraz nagrany dla wytwórni Deutsche Gram-
mophone album CD wywarły ogromny
wpływ na dalszy artystyczny rozwój zespołu. 
Koncerty Sinfonietty w prestiżowych salach
Europy takich dały zespołowi międzynaro-
dowe uznanie. Współpraca z niezwykłymi
osobowościami świata sztuki jest stałym

The Sinfonietta Cracovia ranks among the
leading Polish and European orchestras.
Robert Kabara took on the artistic leader-
ship of the orchestra at the invitation of
the young musicians in 1992. It was no
longer than a few months before, perform-
ing the role of artistic director, soloist and
leader, he transformed the ‘Kameraliści
Krakowscy’ into a splendid proficient and
artistically mature ensemble. The Sinfonietta
Cracovia, the name of which appeared at
the beginning of 1994, became a culture
institution under the patronage of the
President of the City of Kraków and was
granted the status of the Orchestra of the
Capital Royal City of Kraków. 
Some of the orchestra’s musicians had the
privilege to participate in the anniversary
project ‘Polish Festival Orchestra’ in 1999.
Forty concerts under the direction of
Krystian Zimerman in Europe and the
United States as well as the album recorded
for Deutsche Grammophone highly affected
the future artistic life of the ensemble. 
The Sinfonietta has performed at some

Sinfonietta
Cracovia
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elementem życia koncertowego Sinfonietty.
Są wśród nich takie postacie jak: K. Pende-
recki, Ch. Eschenbach, L. Maazel, V. Gergiev,
R. Buchbinder, M. Maisky, P. Wispelwey,
I. Gringolts, A. Wit, J. Maksymiuk, B. Douglas,
K. Danczowska, I. Grafenauer, T. Zimmermann
i wiele innych. 
Wśród szeregu nagrań zrealizowanych
przez orkiestrę do najważniejszych należą
prestiżowe produkcje telewizyjne dla BBC
Classical Music Television, TV ARTE,
Telewizji Polskiej oraz płyty CD nagrane
dla wytwórni: Arion, Dux i CD Accord. Od
stycznia 2001 roku pierwszym gościnnym
dyrygentem zespołu jest John Axelrod.

Dyrygent. Edukację muzyczną rozpoczął
w rodzinnym Houston, uzyskując później
dyplom (1988) na Harvardzie. W 1982 pra-
cował z Bernsteinem podczas premiery
A Quiet Place w Houston. W 1996 ukończył
kursy dyrygentury w Konserwatorium
w St. Petersburgu z I. Musinem. Jego nauczy-
ciele i mistrzowie to m.in. Ch. Eschenbach,
G. Meier, D. Lewis i M. Rodan. Pełniąc
funkcję I dyrygenta gościnnego Sinfonietty
Cracovii, John Axelrod jest jednocześnie
dyrektorem muzycznym i pierwszym dyry-
gentem Orkiestry Symfonicznej i Teatru

John Axelrod began his musical education
in his hometown of Houston, later receiv-
ing a diploma (1988) from Harvard. In 1982,
he worked with Bernstein during the pre-
mière of A Quiet Place in Houston. In 1996,
he completed courses in conducting with
I. Musin at the St. Petersburg Conservatory.
His teachers and masters are, among oth-
ers, C. Eschenbach, G. Meier, D. Lewis and
M. Rodan.
While performing the function of Principal
Guest Director of the Sinfonietta Cracovia,
John Axelrod is, at the same time, Music

of Europe’s most prestigious concert halls.
Collaboration with outstanding figures of
the arts world has become a vital element
of the concert life of the Sinfonietta.
Among them are K. Penderecki, Ch. Eschen-
bach, L. Maazel, V. Gergiev, R. Buchbinder,
M. Maisky, P. Wispelwey, I. Gringolts, A. Wit,
J. Maksymiuk, B. Douglas, K. Danczowska,
I.Grafenauer and T. Zimmermann, to name
but a few. 
Among numerous recordings made by the
orchestra, the most important are presti-
gious TV productions for the BBC Classical
Music Television, TV ARTE, TVP and albums
recorded for Arion, Dux and CD Accord.
Since January 2001 the function of the
Principal Guest Director of the orchestra
has been performed by John Neal Axelrod.

John 
Neal 
Axelrod  
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Muzycznego w Lucernie. Koncertuje na
całym świecie, a jego angaże obejmują
występy z Chicago Symphony Orchestra,
Londyn Philharmonic Orchestra, Orchestre
de Paris i najlepszymi radiowymi orkiestrami
niemieckimi. 
Z Orkiestrą Sinfonietta Cracovia związany
jest od 2001, a wspólne koncerty podczas
Wielkanocnych Festiwali Ludwiga van
Beethovena, Schleswig-Holstein Musik
Festival w Niemczech, Festival International
de Colmar we Francji, Białych Nocy w Sankt
Petersburgu oraz w wielu innych europejskich
ośrodkach muzycznych były okazją do
zaprezentowania znakomitych kreacji artys-
tycznych repertuaru klasycznego, jak i pra-
wykonań muzyki najnowszej. 
Na przestrzeni ostatnich lat John Axelrod
zrealizował z Sinfoniettą szereg prestiżowych
nagrań, wśród których do najważniejszych
należą produkcje dla BBC Classical Music
Television (nagranie do filmu Holocaust
Memorial from Auschwitz otrzymało
nagrodę Emmy w 2006), TV ARTE i TVP. 
Sezon 2006–2007 był dla Johna Axelroda
kamieniem milowym w jego karierze,
znacznie podnoszącym jego międzynaro-
dowy wizerunek. Jego debiuty w Vienna
Musikverein z ORF Orchestra, z Oslo Phil-
harmonic i Shanghai Symphony spotkały
się z uznaniem krytyków. Sukces Kandyda
Bernsteina z premierą z paryskim Châtelet
i mediolańskim Teatrze La Scala osiągnie
swoją kulminację w angielskiej National
Opera przedstawieniem Kandyda w maju
2008.

Director and Chief Conductor of the
Luzerner Sinfonieorchester and Theater.
He gives concerts all over the world, and
his engagements include performances
with the Chicago Symphony Orchestra,
London Philharmonic Orchestra and
Orchestre de Paris, as well as the best
German radio orchestras.
He has been associated with the Sinfonietta
Cracovia since 2001, and their concerts at
the Ludwig van Beethoven Easter Festival,
the Schleswig-Holstein Music Festival in
Germany, the Colmar International Music
Festival in France, the ‘White Nights’
Festival in St. Petersburg, and in many
other European music centers, have become
occasions to present the remarkable artistic
creations of the classic repertoire, as well
as premières of the most recent music. 
In the last few years, John Axelrod and the
Sinfonietta Cracovia have made a series
of prestigious recordings, among which
the most significant ones are productions
for BBC Classical Music Television (their
recording for the film Holocaust Memorial
from Auschwitz received an Emmy award
in 2006), as well as TV ARTE and TVP.
The 2006–2007 season was a milestone in
John Axelrod’s career, considerably raising
his international profile. His debuts with
at the Vienna Musikverein with the ORF
Orchestra, with the Oslo Philharmonic and
the Shanghai Symphony met with critical
acclaim. The success of Bernstein’s Candide,
with premières at the Châtelet in Paris and
La Scala in Milan, will reach its culmination
at the English National Opera with a pres-
entation of Candide in May 2008.
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sobota, godz. 21.00 / Saturday, 9:00 p.m.
STUDIO S-5 POLSKIEGO RADIA W KRAKOWIE / STUDIO S-5
OF POLISH RADIO IN KRAKÓW

Studio Eksperymentalne Polskiego Radia w Warszawie.
Złoty Jubileusz (1957–2007) / Experimental Studio
of Polish Radio in Warsaw. Golden Jubilee (1957–2007)

Włodzimierz Kotoński – Etiuda na jedno uderzenie w talerz /
Study for One Cymbal Stroke (1959), 2’40” 

Krzysztof Penderecki – Psalmus 1961 / Psalmus 1961 (1961), 5’05” 

Bogusław Schäffer – Proietto na obój, rożek angielski i taśmę /
Proietto for Oboe, English horn and Tape (1978), 15’ 

Tomasz Sikorski – Diario 87 na taśmę i recytatora do tekstu
J. L. Borgesa / Diario 87 for Tape and Reciter of a Text by
J. L. Borges (1987), 7’30” 

Andrzej Dobrowolski – Muzyka na taśmę magnetofonową
i fortepian / Music for Tape and Piano (1971), 12’ 

Paweł Szymański – La Folia na taśmę magnetofonową / La Folia
for Tape (1979), 9’20”

Anna Zawadzka-Gołosz – Glissbigliando na obój i taśmę /
Glissbigliando for Oboe and Tape (1998), 12’

Paweł Mykietyn – Epifora na fortepian i taśmę / Epiphora for
Piano and Tape (1996), 20’54” 

Mariusz Pędziałek – obój / oboe
Maciej Grzybowski – fortepian / piano
Marek Zwyrzykowski – scenariusz i realizacja koncertu / script
and realization of concert
Ewa Guziołek-Tubelewicz – reżyseria dźwięku / sound engineering

Koncert nagrywany przez Program 2 Polskiego Radia / Concert recorded
by Channel 2 of Polish Radio
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Pierwszym było studio Pierre’a Schaeffera
(Club d’Essai), usytuowane w Radiu RTF
w Paryżu (1947), drugim ulokowane w roz-
głośni NWDR w Kolonii Studio für elektro-
nische Musik (1951), trzecim – Studio di
Fonologia Musicale, założone w mediolań-
skiej rozgłośni RAI (1955). Nieco później
rozpoczęło kilkuletnią działalność Studio
Philipsa w Eindhoven w Holandii. Jesienią
1957 roku władze radiowe podpisały doku-
ment powołujący do życia Studio Ekspery-
mentalne Polskiego Radia. Jego powstanie
rozpoczęło rozwój muzyki elektroakustycznej
w Polsce. 
Był to okres, w którym, obok technologicz-
nych, istniały jeszcze różnice estetyczne
pomiędzy kolońską elektronische Musik,
a paryską musique concrète, czemu dano
wyraz jeszcze w 1963 roku, gdy podczas
7. Festiwalu „Warszawska Jesień” program
koncertu podzielony został na dwie części
– muzyka elektronowa i muzyka konkretna.
W pierwszej części, w kontekście kompozy-
cji ze studiów w Kolonii, Darmstadt, Medio-
lanu, Monachium i Uniwersytetu w Illinois
w Urbanie przedstawiono 3 Postludia elek-
tronowe (1962) Zbigniewa Wiszniewskiego
stworzone w Studiu Eksperymentalnym
Polskiego Radia. W drugiej, „konkretnej”
części koncertu, nasze studio reprezento-
wały Mikrostruktury Włodzimierza Kotoń-
skiego. Fakt, że w jednym studio powstawały
kompozycje reprezentujące oba kierunki,
pokazuje kierunek rozwoju muzyki elektro-
akustycznej i znalazło swój wyraz także
w nazwie – Studio Eksperymentalne.
Założycielem Studia oraz jego szefem przez
28 lat (do roku 1985) był Józef Patkowski
(1929-2005) – wybitny muzykolog, akustyk,
animator życia muzycznego, późniejszy
wieloletni Prezes Związku Kompozytorów
Polskich. W tym czasie Studio skupiało
kompozytorów, teoretyków i muzykologów,
inicjując nie tylko twórczość, ale również
głęboką refleksję o muzyce współczesnej.
Dzięki rozległym międzynarodowym kon-
taktom oraz pozycji, jaką zajmował w świe-
cie muzyki współczesnej, Patkowski tworzył

The first was the studio of Pierre Schaeffer
(Club d`Essai), situated at RTF Radio in
Paris (1947); the second, the Studio für
elektronische Musik (1951), located at the
NWDR broadcasting station in Cologne; the
third, the Studio di Fonologia Musicale
(1955), founded at the Milan broadcasting
station of RAI. Somewhat later, the Philips
Studio began its few years of activity in
Eindhoven (Holland). In the Fall of 1957,
Radio authorities signed a document
establishing the Experimental Studio of
Polish Radio. Its founding inaugurated the
development of electro-acoustic music in
Poland.
This was a period in which, aside from
technological differences, there also existed
aesthetic differences between Cologne’s
elektronische Musik and Paris’ musique
concrète, which were given expression
in 1963, when, during the 7th Warsaw
Autumn Festival, a concert program was
divided into two parts – electronic music
and musique concrète. In the first part, in
the context of compositions from the stu-
dios in Cologne, Darmstadt, Milan, Munich
and at the University of Illinois at Urbana,
Zbigniew Wiszniewski’s 3 Electronic Postludes
(1962), created at the Experimental Studio
of Polish Radio, were presented. In the
second, concrète part of the concert, our
studio was represented by Włodzimierz
Kotoński’s Microstructures. The fact that
in one studio compositions were written
that represented both trends shows the
direction of development of electro-acoustic
music, and has found its expression, as
well, in the name – Experimental Studio.
The founder of the Studio, as well as its
director for 28 years (until 1985) was Józef
Patkowski (1929–2005) – musicologist,
acousticist, organizer of musical life, and
later, for many years, President of the
Polish Composers’ Union. At this time, the
Studio brought together composers, theo-
rists and musicologists, initiating not only
creative activity, but also deep reflection
on contemporary music. Thanks to his
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pomosty między naszymi twórcami, a śro-
dowiskami kompozytorów w innych krajach.
Jego zwolnienie ze stanowiska szefa Studia
było pokłosiem represji mających swój
początek w momencie wprowadzenia
stanu wojennego. Studio współtworzył
oraz opracował jego koncepcję techniczną
Krzysztof Szlifirski, który kierował placówką
w latach 1998-2004. Od 1985 do 1998 roku
na czele Studia stał kompozytor Ryszard
Szeremeta. Od marca 2004 roku za działal-
ność Studia Eksperymentalnego, usytuo-
wanego w strukturze Programu 2 Polskiego
Radia, odpowiada Marek Zwyrzykowski. 
Mimo zmiany organizacyjnej Studio Ekspe-
rymentalne nadal inicjuje powstawanie
dzieł muzycznych wymagających udziału
technologii elektronicznej. Owocem są pro-
jekty przedstawiane na antenie Polskiego
Radia, a także podczas festiwali, m.in.
Musica Electronica Nova we Wrocławiu. 

Marek Zwyrzykowski

extensive international contacts, as well
as the position he occupied in the world
of contemporary music, Patkowski created
bridges between our artists and the com-
posers’ communities in other countries.
His dismissal from the position of director
of the Studio was the outcome of repres-
sions born in the moment at which mar-
tial law was imposed. The Studio was co-
created by Krzysztof Szlifirski, who also
prepared its technical concept and directed
the institution in 1998–2004. From 1985
to 1998, the Studio was headed by the
composer Ryszard Szeremeta. Since March
2004, the person responsible for the acti-
vity of the Experimental Studio, situated
in the structure of Polish Radio Channel 2,
has been Marek Zwyrzykowski.
Despite organizational change, the Expe-
rimental Studio continues to initiate the
creation of musical works requiring the
participation of electronic technology. The
fruits are projects presented on the antenna
of Polish Radio, as well as during festivals,
among them Musica Electronica Nova in
Wrocław.

Marek Zwyrzykowski
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Włodzimierz
Kotoński

Urodził się w 1925 w Warszawie. Studiował
w PWSM w Warszawie w klasie kompozycji
P. Rytla oraz klasie fortepianu M. Klimont-
-Jacynowej. Dyplom uzyskał w 1951. Prywatnie
studiował także u T. Szeligowskiego.
W l. 1957–1961 brał udział w Międzynarodo-
wych Kursach Wakacyjnych Nowej Muzyki
w Darmstadcie. Na stałe związał się ze
Studiem Eksperymentalnym PR. Działał
również w zagranicznych studiach muzyki
elektronicznej: Kolonia (Westdeutscher
Rundfunk, 1966–67), Sztokholm, Freiburg,
Paryż (Groupe de Recherches Musicales
ORTF, 1970) i Bourges.
W 1970–71 przebywał na stypendium Berliner
Künstlerprogramm w Berlinie Zachodnim. 
Jako profesor kompozycji i kierownik studia
muzyki komputerowej Akademii Muzycznej
im. F. Chopina w Warszawie (od 1995 – eme-
rytowany) był wychowawcą wielu polskich
kompozytorów. Studentami jego byli: P. Szy-
mański, H. Kulenty, S. Krupowicz, T. Wielecki,
E. Sielicki, J. Grudzień i P. Mykietyn. Prowadził
gościnnie wykłady w uczelniach Sztokholmu
(1971), Buffalo (1978), Los Angeles (1982),
Jerozolimy (1990), Alkmaar (1993) i Seulu
(1994–95).
Pełnił funkcję Naczelnego Redaktora Muzycz-
nego Polskiego Radia (1974–76) i prezesa
Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej,
polskiej sekcji ISCM/SIMC (1983–89). Był
jednym ze współtwórców Wakacyjnych

Composer and pedagogue, born in 1925 in
Warsaw. He studied under P. Rytel (compo-
sition) and M. Klimont-Jacynowa (piano) –
obtaining diploma in 1951. He also took pri-
vate lessons with T. Szeligowski.
Between 1957 and 1961 he was taking part
in The International Summer Courses of
New Music in Darmstadt. That time he
associated with the Experimental Studio
of Polish Radio he was also working with
other foreign studios of electronic music –
in Köln (Westdeutscher Rundfunk, 1966-
67) Stockholm, Freiburg, Paris (Groupe de
Recherches Musicales ORTF, 1970) and
Bourges. In 1970 and 1971 he received the
Berliner Künstlerprogramm Scholarship in
West Berlin.
As professor of composition and director
of the Electronic Music Studio at the Music
Academy in Warsaw for several decades
(he retired in 1995), he taught many
prominent composers. The circle of his
students is made of such excellent com-
posers as P. Szymański, H. Kulenty, S. Kru-
powicz, T. Wielecki, E. Sielicki, J. Grudzień
and P. Mykietyn. Kotoński was also invited
to  lecture at foreign universities in
Stockholm (1971), Buffalo (1978), Los
Angeles (1982), Jerusalem (1990) and Seoul
(1994–95).
In 1974–76 he was Head of Music of Polish
Radio. In 1983–89 he served as President
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Kursów dla Młodych Kompozytorów w Kazi-
mierzu. Otrzymał nagrody: Ministra Kultury
i Sztuki (1973), Związku Kompozytorów
Polskich (1976), Przewodniczącego Komitetu
do Spraw Radia i Telewizji (1979) oraz „Prix
Magisterium” w Bourges (1998).
Dorobek twórczy Kotońskiego jest niezwykle
różnorodny: od muzyki solowej instrumen-
talnej poprzez dzieła kameralne, orkiestrowe,
wokalno-instrumentalne, instrumentalno-
elektroniczne, muzykę na taśmę, teatr
instrumentalny, do muzyki filmowej i teat-
ralnej. Dopełniają go prace teoretyczne nt.
folkloru podhalańskiego, instrumentów
perkusyjnych i muzyki elektronicznej.

Etiuda na jedno uderzenie w talerz
Historycznego uderzenia w talerz, otwiera-
jącego nowy rozdział w muzyce polskiej,
dokonał Włodzimierz Kotoński. Skorzystał
z materiału własnej ilustracji dźwiękowej
do filmu animowanego Hanny Bielińskiej
i Włodzimierza Haupego Albo rybka... (1958).
Surrealistyczny świat tego filmu znalazł
odzwierciedlenie w surrealistycznym
świecie dźwięków. Kotoński wykorzystał
przetworzenia elektroakustyczne dźwięku
talerza, a ściśle jednego uderzenia miękką
pałką średniej wielkości w talerz turecki.
Materiał pierwszego w Polsce autonomicz-
nego utworu na taśmę został potrak-
towany w bardzo ścisły sposób, wzorowany
na kompozycjach elektronicznych wykorzys-
tujących serializm. Dźwięk talerza przeksz-
tałcono za pomocą filtrów w sześć pasm
o różnej szerokości i przetransponowano
na jedenaście wysokości. Powstała także
specyficzna skala czasów o jedenastu
długościach trwania i sześciu sposobach
artykulacji, a także odpowiadająca im
jedenastostopniowa skala dynamiczna.

Marek Zwyrzykowski

of the Polish Section of the International
Society for Contemporary Music (the Polish
section of the ISCM/SIMC). He was a co-
founder of the Summer Courses for Young
Composers in Kazimierz Dolny. He was
awarded by Minister of Culture and Art
(1973), Polish Composers’ Union (1976),
Chairman of Board for Radio and Television
Affairs (1979) and Prix Magisterium in
Bourges (1998).
Kotoński’s creative output is extremely rich
and varied: from instrumental solo music,
through chamber, orchestral, vocal-instru-
mental, instrumental-electronic works,
music for tape, instrumental theatre to
theatrical and film music. It is also comple-
mented by theoretical work concerning
mountaineer’s folklore, percussion instru-
ments and electronic music. 

Study for One Cymbal Stroke
A historic clash of cymbals, opening a new
chapter in Polish music, was made by
Włodzimierz Kotoński. He made use of
material from his own audio illustration of
Hanna Bielińska and Włodzimierz Haupe’s
animated film Albo rybka… (Or a Fish…,
1958). The surreal world of this film found
its reflection in a surreal world of sounds.
Kotoński utilized electro-acoustic transfor-
mations of the sound of a cymbal – or,
more precisely, one stroke of a Turkish
cymbal with a soft stick of medium size.
The material for the first autonomous work
for tape in Poland was treated in a very
strict manner, patterned on electronic
compositions utilizing serialism. The sound
of the cymbal was transformed with the
aid of filters into six bands of differing
width, and transposed to eleven pitches.
Also constructed was a peculiar time scale
of eleven durations and six articulations,
as well as a corresponding eleven-degree
dynamic scale.

Marek Zwyrzykowski
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Nota o kompozytorze znajduje się przy
koncercie z dnia 10 listopada, godz. 19.30.

* * *
Dźwięki konkretne, lecz nie instrumentalne,
a wokalne stały się tworzywem, z którego
powstał Psalmus 1961. Jest to jedyny auto-
nomiczny utwór K. Pendereckiego zrealizo-
wany w Studiu Eksperymentalnym PR,
chociaż we wczesnym okresie kompozytor
tworzył w tym miejscu muzykę do filmów.
Tu powstał także jego krótki utwór Eke-
cheiria, który uświetnił otwarcie igrzysk
olimpijskich w Monachium w 1972 roku.
Psalmus 1961 skomponowany został ze
śpiewanych lub wymawianych przez głos
męski (barytonowy) samogłosek i spółgłosek.
Samogłoski są długie – śpiewane i wyma-
wiane, spółgłoski (p, t, b, d, k) przeciwnie
– są krótkie i wybuchowe. Pomiędzy nimi
sytuują się spółgłoski szeleszczące i świsz-
czące: sz, s i ź, tworząc pośrednią wartość
ekspresyjną. Penderecki pracował w oparciu
o naszkicowaną partyturę, która była jednak
przede wszystkim rodzajem ideogramu.
Współpracując z realizatorem Eugeniuszem
Rudnikiem kompozytor korzystał z typowych
dla ówczesnego studia środków technolo-
gicznych, takich jak: montaż, transpozycja,
filtrowanie, sztuczne wprowadzanie pogłosu.
Ostateczny rezultat był wynikiem sponta-
nicznych prób szeregowania różnych
układów materii dźwiękowej. Utwór jest
z jednej strony wyrazem zainteresowania
kompozytora nowym medium, z drugiej –
wyrazem przywiązania do tradycji. Tytuł
ma wskazywać współczesny kontekst
technologiczny dla muzyki korzeniami
tkwiącej w materii o historycznej konotacji.
Warto także wspomnieć, że pewne pomysły

For information about composer see notes
under the 10 November 7:30 p.m. concert.

* * *
Sounds that are concrete, but not instru-
mental, rather vocal, became the material
from which Psalmus 1961 was written.
It is K. Penderecki’s only autonomous
work realized at the Experimental Studio
of Polish Radio, though in his early period,
the composer created film music in that
place. Here was also written his short
work Ekecheiria, which graced the opening
of the Olympic Games in Munich in 1972.
Psalmus 1961 was composed from vowels
and consonants sung or pronounced by
a male (baritone) voice. The vowels are long
– sung and pronounced; the consonants
(p, t, b, d, k), on the contrary, are short
and explosive. Between them are situated
fricative and sibilant consonants: sz, s and
ź, which form an intermediate expressive
value. Penderecki worked on the basis of
a sketched score which was, however, above
all, a type of ideogram. In collaborating
with performer Eugeniusz Rudnik, the
composer made use of technological
resources typical for the studio of that time,
such as: montage, transposition, filtering
and introduction of an artificial echo. The
final outcome was the result of spontaneous
attempts to sequence various arrangements
of sound material. The work is, on the one
hand, an expression of the composer’s
interest in a new medium; on the other,
an expression of his attachment to tradition.
The title is meant to indicate a contemporary
technological context for music rooted in
material of historic connotations. It is also
worth mentioning that certain ideas asso-

Krzysztof
Penderecki
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związane z notacją, na przykład zaznaczanie
w partyturze klasterów, przeniesione zostały
później przez kompozytora w obszar muzyki
instrumentalnej. 

Marek Zwyrzykowski

Composer, musicologist, graphic artist and
pedagogue; born in 1929 in Lwów (now
Lviv, Ukraine). From 1949–1953, he studied
composition with A. Malawski at the State
Higher School of Music (now Academy of
Music) in Krakow. At the same time, in
1949, he began studying musicology under
Z. Jachimecki at Krakow’s Jagiellonian
University. He continued his musical edu-
cation in 1959 with Luigi Nono. 
Beginning in 1963, he was a lecturer in
composition at the Academy of Music
in Krakow. Since 1985, he has also been
a professor of composition at the Hochs-
chule für Musik und darstellende Kunst
‘Mozarteum’ in Salzburg. He also taught
courses in contemporary composition in
York and Middelburg. 
In 1965, he began cooperating with the
Experimental Studio of Polish Radio in
Warsaw. During the years 1967–1973, he
was the editor-in-chief of the periodical

Kompozytor, muzykolog, dramaturg, grafik
i pedagog; urodził się w 1929 we Lwowie. 
W latach 1949–53 studiował kompozycję
u A. Malawskiego w Państwowej Wyższej
Szkole Muzycznej w Krakowie. Jednocześnie
w 1949 roku podjął studia muzykologiczne
pod kierunkiem Z. Jachimeckiego na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Edukację muzyczną
uzupełniał w 1959 u L. Nono. 
Od 1963 był wykładowcą kompozycji
w Akademii Muzycznej w Krakowie, a od
1985 – profesorem w Hochschule für Musik
und darstellende Kunst „Mozarteum”
w Salzburgu. Kursy z zakresu współczesnej
kompozycji prowadził także w Yorku i Mid-
delburgu. 
W 1965 roku podjął współpracę ze Studiem
Eksperymentalnym Polskiego Radia w War-
szawie. W latach 1967–73 był redaktorem
naczelnym periodyku „Forum Musicum”.
W 1970 otrzymał tytuł doktora nauk filo-
zoficznych na Uniwersytecie Warszawskim. 

ciated with notation – for example, the
manner of indicating clusters in the score
– was later transferred by the composer into
the area of instrumental music.

Marek Zwyrzykowski

Bogusław
Schäffer
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Od 1969 roku odbyło się około 60 jego
koncertów monograficznych, m.in. w Oslo,
Amsterdamie, Princeton, Meksyku, Salzburgu,
Stambule, Berlinie i Wiedniu. W 1971 roku
przyznano mu nagrodę Ministra Kultury
i Sztuki, w 1977 – nagrodę Związku Kompo-
zytorów Polskich, a w 1998 – nagrodę Fun-
dacji im. Alfreda Jurzykowskiego w Nowym
Jorku. W 1995 roku został honorowym
członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki
Współczesnej (polskiej sekcji ISCM/SIMC). 
Schaeffer jest autorem kilkunastu książek
o muzyce współczesnej. Obok kompozycji
i muzykologii zajmuje się także dramato-
pisarstwem. Do 1994 roku napisał 29 sztuk
teatralnych, które zostały przetłumaczone
na 16 języków. Należy do Stowarzyszenia
Artystycznego „Grupa Krakowska”. W 1999
roku odbyło się Międzynarodowe Sympozjum
Naukowe zorganizowane przez Uniwersytet
Jagielloński, poświęcone jego twórczości
kompozytorskiej, dramaturgicznej i graficz-
nej, połączone z koncertem monograficznym
i wystawieniem sztuk teatralnych.

Proietto na obój i rożek angielski oraz
taśmę należy do serii utworów, które
określam jako wirtuozowskie. W młodości
miałem sam wielkie dyspozycje wirtuozow-
skie i przyznam się, że – na swój sposób –
bardzo lubiłem repertuar, o którym wie-
działem, iż nie ma beethovenowskiej czy
brahmsowskiej głębi (przypuszczalnie
wszystkiego mieć nie można). Za to utwory
tego typu umożliwiają muzykowi sięganie
po rzeczy niemożliwe i niewiarygodne, a to
mnie zawsze interesowało. Od dziewięciu
lat piszę wiele utworów, mając na myśli
konkretnych wykonawców. Proietto na...
powstało z myślą o Bertramie Turetzkym,
który chciał mieć utwór tego rodzaju i też
nagrał go znakomicie. 
Każda następna ‘wersja’ Projektu jest nowym
utworem. Jeśli zestawimy je ze sobą,
uderza nas inny, nowy program materia-
łowy, techniczny, audiowizualny i ekspresyjny.
Są to bowiem starannie przez kompozytora
wystudiowane portrety instrumentów czy

“Forum Musicum”. In 1970, he received
his doctorate at the University of Warsaw. 
Since 1969, there have been approximately
60 concerts devoted exclusively to his
works, including concerts in Oslo, Amster-
dam, Princeton, Mexico City, Salzburg,
Istambul, Berlin and Vienna. In 1971, he
was awarded a prize from the Minister
of Culture and Art, and in 1977, received
an award from the Union of Polish Com-
posers, and in 1998, one from the A. Jurzy-
kowski Foundation in New York. In 1995,
he was made an honorary member of the
Polish Association of Contemporary Music
(the Polish section of the ISCM/SIMC). 
Schaeffer has written more than a dozen
books on contemporary music. He has also
been active as a playwright. By 1994, he
had written 29 plays, which were translated
into sixteen languages. He belongs to the
artistic association known as the Kraków
Group. 
In 1999, an International Academic Sym-
posium was held at the Jagiellonian
University, which was dedicated to his work
as composer, playwright and graphic artist,
in conjunction with a concert of his works
and performances of his plays.

Proietto for oboe, English horn and tape
belongs to a series of works which I des-
cribe as virtuosic. In my youth, I myself
had a greatly virtuosic disposition and
I admit that – in my own way – I very much
liked repertoire which I knew did not have
the depth of Beethoven or Brahms (sup-
posedly one can’t have everything).
On the other hand, works of this type permit
the musician to reach for things impossible
and incredible, and this has always inter-
ested me. For nine years now, I have been
writing many works with specific perform-
ers in mind. Proietto… was written with
Bertram Turetzky in mind; he wanted to
have this type of a work, and also played
it superbly.
Each successive ‘version’ of the Proietto is
a new work. If we place them next to each
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other, we are struck by a different, new
material, technical, audio-visual and expres-
sive program. For these are portraits of
instruments or voices carefully studied by
the composer. In this manner, the Proietto
for double bass differs from the Proietto
for prepared tuba, bassoon or bass clarinet,
and the Proietto for alto (and soprano)
saxophone has little in common with the
Proietto for soprano.
The Proietto for oboe (and English horn)
was written with the unusually fast-blos-
soming young oboist Mariusz Pędziałek
in mind. It entirely matches his technical
predilections and requires much effort
from him (he could perform four classical
concerti using the same energy), but it
also gives him much satisfaction. I consider
that the new music should not degrade
the artist to the role of a musician reading
‘new notes’ (we have already had enough
of that), but rather, it should ennoble the
artist’s personality.
The work is a bit fun, a bit instructive. It
contains many allusions that a ‘stranger’
will not understand (just as in life itself).

Bogusław Schäffer
(program book, Warsaw Autumn 1979)

The work’s première took place on 10 March 1977
at the Florianka Auditorium in Kraków. The soloist
was Mariusz Pędziałek. 

głosów. W ten sposób Projekt na kontrabas
różni się od Projektu na tubę preparowaną,
fagot czy klarnet basowy, a Projekt na sak-
sofon altowy (i sopranowy) nie ma wiele
wspólnego z Projektem na sopran.
Projekt na obój (i rożek angielski) powstał
z myślą o niezwykle szybko rozwijającym
się młodym oboiście Mariuszu Pędziałku.
Jest w całości dopasowany do jego tech-
nicznych upodobań, wymaga od niego
wiele wysiłku (cztery klasyczne koncerty
można by wykonać przy użyciu tej samej
energii), ale też daje mu wiele satysfakcji.
Uważam, że nowa muzyka nie powinna
poniżać artysty do roli muzyka odczytującego
‘nowe nuty’ (tego mamy już dość), lecz iż
ma nobilitować jego osobowość.
Utwór jest trochę zabawny, trochę poucza-
jący. Jest w nim pełno aluzji, których nie
zrozumie ‘obcy’ (tak już w życiu jest).

Bogusław Schäffer
(książka programowa WJ 1979)

Prawykonanie utworu odbyło się 10 marca 1977
w Auli Florianka w Krakowie. Solistą był Mariusz
Pędziałek.
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Tomasz
Sikorski

Kompozytor i pianista; urodził się w 1939
w Warszawie, gdzie zmarł w 1988. Studiował
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej
w Warszawie: kompozycję pod kierunkiem
ojca – Kazimierza (dyplom z odznaczeniem)
i fortepian u Z. Drzewieckiego oraz później
u N. Boulanger w Paryżu. 
Początkowo jego zainteresowania koncen-
trowały się wokół muzyki elektronicznej;
powstały wówczas utwory z wykorzystaniem
taśmy magnetofonowej: Antyfony i Echa II,
za które uzyskał wyróżnienie na V Konkur-
sie Młodych ZKP. W l. 1963–68 wykładał
w PWSM w Warszawie. Obok Z. Krauzego
i J. Tilbury’ego był jednym z inicjatorów
powstania „Warsztatu Muzycznego”, zespołu
wykonującego muzykę współczesną; założył
też zespół „Ad novum”. 
Był utalentowanym pianistą, dawał koncer-
ty na festiwalach w Sztokholmie, Atenach
i Brukseli. Wielokrotnie występował na
festiwalu „Warszawska Jesień” jako wyko-
nawca własnych utworów, brał udział
w pracach komisji repertuarowej tegoż
festiwalu (1965-74). W 1975-76 przebywał
w USA na stypendium Senior Fulbright
Program. Działał wówczas w Columbia- 
-Princeton Electronic Music Center w Nowym
Jorku, gdzie skomponował utwór Samotność
dźwięków oraz w Electronic Music Studio
w Yale University w New Haven. W latach
80. skoncentrował się na pracy kompozy-
torskiej. 

Composer and pianist; was born in 1939 in
Warsaw, where he died in 1988. Studied at
State Music College in Warsaw: composition
under the direction of his father, Kazimierz
(diploma with honours); and piano with
Z. Drzewiecki, as well as (later) with N. Bou-
langer in Paris. 
Initially, interests focused on electronic
music; at this time, works using tape record-
ings were written: Antiphons and Echoes II,
for which he received distinction at the
Fifth Polish Composers’ Union Youth Competi-
tion. From 1963-68, lectured at State Music
College in Warsaw. Along with Z. Krauze
and J. Tilbury, initiated Music Workshop,
an ensemble performing contemporary
music; also founded Ad Novum ensemble. 
Was a talented pianist, gave concerts at
festivals in Stockholm, Athens and Brussels.
Appeared many times at Warsaw Autumn
festival as performer of own works; took
part in work of festival repertoire commission
(1965 -74). From 1975-76, went to USA on
Senior Fulbright Program fellowship. At
this time, was active at Columbia-Princeton
Electronic Music Center in New York, where
he composed the work Solitude of Sounds,
as well as at Electronic Music Studio at
Yale University in New Haven. 
In 1980s, focused on compositional work;
was first representative of minimalism in
Polish music of 1970s and 1980s. Also
implanted minimalism into European
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Był pierwszym przedstawicielem minima-
lizmu w muzyce polskiej l. 70. i 80. XX
wieku. On też zaszczepił minimalizm
muzyce europejskiej, w znacznym stopniu
niezależnie od wcześniejszych wzorów
amerykańskich. O indywidualnym stylu
Sikorskiego zadecydowały także zaintere-
sowania literackie i filozoficzne oraz silny
związek z naturą – wiele jego dzieł zainspi-
rowanych zostało wizjami krajobrazów
(Paesaggio d’inverno, La notte, Struny w ziemi,
Zerstreutes Hinausschauen). Nurt programowy
w pewnym stopniu odróżnia go od charak-
terystycznych dla amerykańskiego minima-
lizmu bezosobowych utworów-procesów.

Diario 87
Muzyka Tomasza Sikorskiego to świat gestów
bardzo oszczędnych, niezwykle skupionej
inwencji, przeżyć głębokich i wysoce subiek-
tywnych. Prostota i lakoniczność wypowiedzi
to najważniejsze cechy jego języka muzycz-
nego. Kompozytor hołdował estetyce,
u podstaw której leżało programowe zdys-
tansowanie się od wszelkiego blichtru,
pozerstwa, zewnętrznej układności, efek-
towności osiąganej przez ciągłą zmienność
materii muzycznej. Przeciwnie – poszuki-
wał w samym wnętrzu dźwięków, brał je
w posiadanie, wnikał w ich istotę, drążył
w nich, co prowadziło często do wywołania
wrażenia statyczności, bezruchu, lub też
ruchu bardzo spowolnionego, jak w ogląda-
nym klatka po klatce filmie utrzymanym
w czarno-białej konwencji. Filmie stanowią-
cym studium przeżyć najgłębszych stanów
emocjonalnych, studium duszy w chwilach
trudnych, czasem dramatycznych. 
Tak jest w utworach instrumentalnych, tak
jest również w Diario ’87 na taśmę, czyli
zapisie przeżyć roku 1987. W następnym
kompozytor odszedł.
W kompozycji rozpoznajemy głos Jorge Luisa
Borgesa, czytającego swój własny tekst,
a także jego tłumaczenie na język polski,
doskonale podane przez Jerzego Kamasa.

Marek Zwyrzykowski

music, in significant measure independent-
ly of previous American models. Individuality
of Sikorski’s style was also decided by lit-
erary and philosophical interests, as well
as strong connection with nature – many
of his works were inspired by visions of
landscapes (Paesaggio d’inverno, La notte,
Strings in the Earth, Zerstreutes Hinaus-
schauen). The programmatic thread to
a certain degree distinguishes him from
the impersonal works/processes charac-
teristic of American minimalism.

Diario 87
The music of Tomasz Sikorski is a world
of very economical gestures, uncommonly
focused invention, deep and highly subjec-
tive experiences. Simplicity and brevity of
expression are the most important charac-
teristics of his musical language. The com-
poser adhered to an aesthetic at whose
foundation lay a programmatic distancing
of it self from all sham, posturing, exterior
polish, and showiness achieved via continual
variation of musical material. On the con-
trary – he inquired into the very center of
sounds, took them into possession, delved
into their essence, drilled into them, which
often led to the creation of an impression
of static equilibrium, stillness, or else of
much-slowed motion, as in a film main-
tained in the black-and-white convention,
watched frame by frame. A film represent-
ing a study of the deepest emotional states,
a study of the soul in difficult, sometimes
dramatic moments.
This is how it is in his instrumental works,
and that is how it is, as well, in Diario ’87
for tape – that is, a record of experiences
from the year 1987. In the next year, the
composer passed away.
In the composition, we recognize the voice
of Jorge Luis Borges, reading his own text,
as well as its translation into Polish, conveyed
perfectly by Jerzy Kamas.

Marek Zwyrzykowski
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Andrzej
Dobrowolski 

Kompozytor i pedagog; urodził się w 1921
we Lwowie, zmarł w 1990 w Grazu.
W okresie okupacji studiował grę na organach
u B. Rutkowskiego, na klarnecie u L. Kurkie-
wicza i śpiew u S. Belina-Skupiewskiego
w zakonspirowanym Konserwatorium
Warszawskim. W l. 1945–51 kontynuował
naukę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycz-
nej w Krakowie pod kierunkiem A. Malaw-
skiego (kompozycja) i S. Łobaczewskiej
(teoria muzyki).
Od 1947 do 1954 roku wykładał przedmioty
teoretyczne w Państwowym Liceum Muzy-
cznym i Państwowej Wyższej Szkole Muzycz-
nej w Krakowie, a w latach 1954–76 – w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Muzycznej w War-
szawie, gdzie od 1964 prowadził także
klasę kompozycji. Od 1976 roku jako pro-
fesor zwyczajny wykładał w Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst w Grazu.
Prowadził tam klasę kompozycji i muzyki
elektronicznej oraz od 1979 pełnił funkcję
dziekana Wydziału Kompozycji, Teorii i Dy-
rygentury. 
Dobrowolski współpracował ponadto ze
Studiem Eksperymentalnym Polskiego
Radia w Warszawie oraz z Instytutem Muzyki
Elektronicznej w Grazu. W 1971 roku otrzy-
mał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki,
w 1972 – nagrodę Związku Kompozytorów
Polskich za całokształt działalności artysty-

Composer and pedagogue, born in 1921 in
Lwów (now Lviv, Ukraine), died in 1990 in Graz. 
During the war he studied organ with
B. Rutkowski, clarinet with L. Kurkiewicz and
singing with S. Belina-Skupiewski at the
clandestine Warsaw Conservatory. In 1945–
51 he continued his studies with A. Malawski
(composition) and S. Łobaczewska (theory)
at the State Higher School of Music in
Kraków. From 1947 to 1954 he taught theory
at the State Secondary Music School and
at the State Higher School of Music in
Kraków. In 1954–76, he was associate pro-
fessor of theory at the State Higher School
of Music in Warsaw, where (from 1964)
he also taught his own composition class.
From 1976 he was a lecturer at the Hochs-
chule für Musik und Darstellende Kunst
in Graz, where he taught classes in com-
position and electronic music. From 1979
he also held the post of dean at the
Department of Composition, Theory and
Conducting at that academy. 
Dobrowolski was also engaged in the activity
of the Experimental Studio of the Polish
Radio in Warsaw as well as the Institut für
Elektronische Musik at the Hochschule für
Musik in Graz. In 1971 he received the
Minister of Culture and Arts Award, in 1972
– the Award of the Polish Composers’
Union for all his artistic achievements,
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cznej, a w 1990 – Nagrodę Muzyczną Rządu
Styrii im. Johanna Josepha Fuxa.
Dobrowolski był jednym z pierwszych użyt-
kowników Studia Eksperymentalnego Polskiego
Radia.Twórczość elektroakustyczna nie
była jednak dominującą formą artystycznej
wypowiedzi kompozytora. Przez całe życie
uprawiał różne gatunki muzyczne, lecz
nawet na terenie czystej muzyki symfonicznej
odnaleźć można brzmienia „elektroniczne”,
uzyskane poprzez zabiegi odkształcające
tradycyjną strukturę dźwiękową orkiestry.

Legendarną postacią związaną ze sceną
nowej muzyki w latach 60. i 70. był Andrzej
Dobrowolski – twórca odważny i poszukujący,
między innymi w obszarze elektroniki.
W Studiu Eksperymentalnym stworzył
kilka utworów. Ostatnim jest Muzyka na
taśmę magnetofonową i fortepian solo.
Pierwszym wykonawcą utworu był Zygmunt
Krauze, który w lutym 1972 roku dokonał
nagrania dla Radia BBC w Londynie, a potem
także dla Polskiego Radia. Premiera kon-
certowa odbyła się 21 lutego tego samego
roku w Warszawie z udziałem pianisty
Andrzeja Dutkiewicza.
Muzyka… to rodzaj małego koncertu forte-
pianowego z udziałem warstwy elektronicz-
nej. Pod koniec pojawia się nieduża solowa
kadencja. Partie fortepianu i taśmy doskonale
się uzupełniają, tworząc narrację naturalną,
lecz bogatą w zdarzenia dzięki zróżnicowanej
fakturze i operowaniu różnymi planami
dźwiękowymi.

Marek Zwyrzykowski

and in 1990 - the Johann Joseph Fux Music
Award of the Government of Styria.
When in 1958 one of the world’s first stu-
dios of music for tape – the Experimental
Studio of the Polish Radio – was founded
in Warsaw, Dobrowolski was one of its
first users. Electro-acoustic works were
by no means the dominant form of artistic
expression for Dobrowolski. Throughout
his life, he made use of various musical
genres, but even in the field of purely sym-
phonic music one can hear in his works
“electronic” sound which he created
by breaking the conventions related to the
traditional sound structure of the orchestra.

A legendary figure associated with the
new music scene in the 1960s and 1970s
was Andrzej Dobrowolski – a daring and
inquiring artist in the area of, among
other things, electronics. In the Experi-
mental Studio, he created several works.
The last is Music for Magnetic Tape and
Piano Solo. The first performer of the work
was Zygmunt Krauze, who made a record-
ing in February 1972 for BBC Radio in Lon-
don, and then for Polish Radio as well. The
concert première took place on 21 February
of the same year in Warsaw, with the par-
ticipation of Andrzej Dutkiewicz.
Music… is a kind of small piano concerto
with the participation of an electronic layer.
At the end, a short solo cadenza appears.
The piano and tape parts complement
each other perfectly, creating a narration
which is natural, yet rich in events thanks
to a diverse texture and utilization of different
sound planes.

Marek Zwyrzykowski
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Paweł
Szymański 

Urodził się w 1954 w Warszawie. Studiował
kompozycję u W. Kotońskiego w Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie,
którą ukończył z wyróżnieniem (1978). Brał
udział w Międzynarodowej Letniej Akademii
Muzyki Dawnej w Innsbrucku (1976)
i w Międzynarodowych Kursach Wakacyj-
nych Nowej Muzyki w Darmstadt (1978, 1980
i 1982). Dzięki stypendium im. Herdera
w l. 1984–85 kontynuował studia u R. Hauben-
stocka-Ramatiego w Wiedniu. Był również
stypendystą Deutscher Akademischer
Austauschdienst w Berlinie (1987–88). 
Jest laureatem wielu konkursów kompozy-
torskich, m.in. Konkursu Młodych ZKP (I na-
groda, 1979), Konkursu Muzyki Sakralnej
w Stuttgarcie (1985), Konkursu im. Benja-
mina Brittena w Aldeburgh (I nagroda, 1988),
Konkursu Międzynarodowej Fundacji
Muzyki Polskiej (nagroda główna, 1995).
W 1993 roku otrzymał doroczną nagrodę
ZKP, a rok później Wielką Nagrodę Fundacji
Kultury. Jego utwory były rekomendowane
przez Międzynarodową Trybunę Kompozyto-
rów UNESCO w Paryżu (1994, 2007). 
Muzyka Szymańskiego jest wykonywana
na całym świecie (m.in. w Austrii, Wielkiej
Brytanii, Kanadzie, Danii, Niemczech, Francji,
Holandii, Japonii, na Węgrzech, w Meksyku,
Szwecji, we Włoszech, w Stanach Zjedno-
czonych). Wiele jego kompozycji powstało

Composer, born in 1994 in Warsaw. Studied
composition with W. Kotoński at State
Music College in Warsaw, from which he
graduated with distinction (1978). Took
part in International Summer Academy
for Early Music in Innsbruck (1976) and in
International Vacation Courses for New
Music in Darmstadt (1978, 1980 and 1982).
Thanks to a Herder scholarship in 1984–85,
he continued his studies with R. Hauben-
stock-Ramati in Vienna. He was also
a recipient of a scholarship from the
Deutscher Akademischer Austauschdienst
in Berlin (1987–88). 
He is the winner of many composers’
competitions, among others: the Polish
Composers’ Union Youth Competition (1st
Prize, 1979), the Sacred Music Competition
in Stuttgart (1985), the Benjamin Britten
Competition in Aldenburgh (1st Prize, 1988),
the International Polish Music Foundation
Competition (Grand Prize, 1995). In 1993,
he received the annual Polish Composers’
Union award; and a year later, the Culture
Foundation Grand Prize. His works were
recommended by the UNESCO International
Rostrum of Composers in Paris (1994, 2007). 
His music is performed all over the world
(in, among other countries, Austria, Great
Britain, Canada, Denmark, Germany, France,
Holland, Japan, Hungary, Mexico, Sweden,
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na zamówienie europejskich instytucji
(północnoirlandzkiej rozgłośni BBC, zespołu
London Sinfonietta, Südwestfunk Baden-
Baden, rozgłośni BBC w Bristolu, Radio
France), festiwali (Aldeburgh Festival, Kuhmo
Chamber Music Festival) i zostało prawyko-
nanych przez światowej sławy wykonaw-
ców. Mieszka i pracuje jako wolny artysta
w Warszawie.
Muzyka Szymańskiego jest niezwykle wyra-
finowana, poddana zawsze ścisłej dyscy-
plinie technicznej. Mimo to zdumiewa
różnorodnością emocji i nastrojów, sięga-
jących od zmysłowej gry dźwiękowej do
metafizycznej zadumy. W 2006 odbył się
w Warszawie Festiwal Muzyki Pawła Szy-
mańskiego, na którym wykonano prawie
wszystkie jego kompozycje.

Paweł Szymański stworzonym w 1979 roku
utworem La Folia zapoczątkował profesjo-
nalną współpracę ze Studiem Eksperymen-
talnym Polskiego Radia. Plan dźwiękowy
kompozycji stanowi schemat basowo-har-
moniczny utworu popularnego w Hiszpanii
i Portugalii w XVII i XVIII wieku. Folia jest
nazwą zarówno tego tańca jak i owego
następstwa harmonicznego.
Tworząc swój utwór kompozytor wykorzys-
tał syntezator Mooga, dziś już urządzenie
o znaczeniu historycznym w świecie tech-
nologii elektronicznej. Pierwotnym mate-
riałem akustycznym były wykonane na
klawesynie przez Władysława Kłosiewicza
sekwencje akordów i ich wariacyjne rozwi-
nięcia. Melodie zagrane na Moogu i dźwię-
ki klawesynu zostały następnie poddane
obróbce polegającej między innymi na ich
nawarstwianiu, multiplikowaniu. W efekcie
powstała faktura złożona z dużej liczby
głosów. O charakterze muzyki decydują
schemat folii ewokujący nastrój przeszłości
i nadbudowane nad tym schematem poli-
foniczne współbrzmienia.

Marek Zwyrzykowski

Italy, the United States). Many of his
works have been commissioned by Euro-
pean institutions (the Northern Irish BBC,
the London Sinfonietta, Südwestfunk
Baden-Baden, Bristol BBC, Radio France),
festivals (Aldeburgh Festival, Kuhmo Chamber
Music Festival), and have been premièred
by world-famous performers. He lives and
works as a free-lance artist in Warsaw. 
Szymański’s music is uncommonly refined,
always subject to strict technical discipline.
Despite this, it is amazing in its diversity
of emotions and moods, extending from
sensual sound games to metaphysical
reflection. In 2006, a Paweł Szymański
Music Festival took place in Warsaw, at
which almost all of his compositions were
performed.

Paweł Szymański inaugurated his profes-
sional collaboration with the Experimental
Studio of Polish Radio with the work La Folia,
created in 1979. The sound plan of the
composition is represented by a bass-har-
mony pattern from a work popular in
Spain and Portugal in the 17th and 18th
centuries. Folia is the name of both this
dance and that harmonic progression.
In creating his work, the composer utilized
a Moog synthesizer, in our day now an
apparatus of historical significance in the
world of electronics technology. The initial
acoustic material were sequences of chords,
and their variational development, perfor-
med on the harpsichord by Władysław
Kłosiewicz. Melodies played on the Moog
and harpsichord sounds were then sub-
jected to processing consisting of, among
other things, layering and multiplication. In
effect, a texture comprised of a large num-
ber of voices was created. The character
of the music is decided by the folia pattern,
which evokes the mood of the past, as
well as the polyphonic sonorities superim-
posed on this pattern.

Marek Zwyrzykowski
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Anna
Zawadzka
-Gołosz

Urodziła się w Krakowie. W 1981 ukończyła
teorię muzyki, a w 1987 – kompozycję
u K. Moszumańskiej-Nazar w krakowskiej
Akademii Muzycznej. W latach 1986–87
kontynuowała studia w Folkwang Hochschule
für Musik, Theater und Tanz w Essen-Werden
u W. Hufschmidta.
Podczas studiów i po ich ukończeniu współ-
pracowała z Eksperymentalnym Studiem
Polskiego Radia w Warszawie (pierwsze
zamówienie J. Patkowskiego – Girare na
perkusję i taśmę, 1986) i Studiem Elektro-
nicznym Akademii Muzycznej w Krakowie,
co zaowocowała twórczością w zakresie
muzyki elektroakustycznej. W latach 1983–86
brała udział w Międzynarodowych Kursach
dla Młodych Kompozytorów w Kazimierzu
Dolnym nad Wisłą, podczas których miała
okazję współpracować m.in. z W. Lutosław-
skim, I. Xenakisem, W. Szalonkiem, M. Shino-
harą, F. B. Mâche’m.
Jej utwory kameralne, symfoniczne i elek-
troakustyczne wykonywane były wielokrot-
nie w kraju (wszystkie ważniejsze festiwale
muzyki współczesnej, zamówienia „Warszaw-
skiej Jesieni”) i za granicą (Belgia, Holandia,
Finlandia, Norwegia, Japonia, Niemcy, Francja,
Rosja, Słowacja, Ukraina).
Od ukończenia studiów pracuje w Akademii
Muzycznej w Krakowie; obecnie jako adiunkt

Composer, born in Kraków. She studied at
the Music Academy, gaining diplomas in
music theory (1981) and composition with
K. Moszumańska-Nazar (1987). She contin-
ued her studies with W. Hufschmidt at the
Folkwang Hochschule für Musik, Theater
und Tanz in Essen-Werden (1986–87). 
She collaborated for many years with the
Experimental Music Studio of Polish Radio
in Warsaw (Girare for percussion and tape
was a commission from the Head of the
Studio, J. Patkowski) and the Electroacoustic
Studio of the Music Academy in Kraków. In
1983–86 she participated in the International
Courses for Young Composers in Kazimierz
Dolny in Poland, where she had a chance
to work with W. Lutosławski, I. Xenakis,
W. Szalonek, M. Shinohara and  F. B. Mâche. 
Her chamber, symphonic and electroacoustic
pieces have had many performances in
Poland (at all major contemporary music
festivals; commissions from Warsaw Autumn)
and abroad (Belgium, Holland, Finland,
Norway, Japan, Germany, France, Russia,
Slovakia, Ukraine). Ever since graduating
from the Kraków Academy she has been
a member of its faculty, running a compo-
sition class (since 2001) and serving as the
Director of the Institute of Composition,
Conducting and Theory of Music (since 2006).
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Paweł
Mykietyn

prowadzi klasę kompozycji (od 2001), jest
dyrektorem Instytutu Kompozycji, Dyrygentury
i Teorii Muzyki (od 2006). 

Glissbigliando Anna Zawadzka Gołosz stwo-
rzyła w latach 1997–98 z myślą o osobiście
Kazimierzu Dawidku i jemu utwór zadedy-
kowała. W Studiu Eksperymentalnym PR 
z kompozytorką współpracowała Ewa
Guziołek-Tubelewicz. Premiera odbyła się
4 czerwca 1998 roku podczas X Dni Muzyki
Kompozytorów Krakowskich.
Kompozytorka w komentarzu wyznała:
„Partia taśmy opiera się w większości
na materiale konkretnym (przetworzone
dźwięki oboju, perkusji, efekty specjalne).
Jej znaczenie w utworze jest równorzędne
z rolą partii oboju. Obie warstwy pomyślane
są jako koncertujące. Preferuję tu dwie
przeciwstawne techniki operowania dźwię-
kiem – ruch ciągły (glissando) i ruch ‘nieciągły’,
wynikający z kolorystyki figur ornamental-
nych (bisbigliando – różne typy tremolanda,
‘trzepotanie’ itp.). Ścierając się, tworzą one
dramaturgię o różnym stopniu intensywności”. 

Marek Zwyrzykowski

Nota o kompozytorze znajduje się przy
koncercie z dnia 8 listopada, godz. 19.30.

* * *
Epifora na fortepian i taśmę Pawła Mykietyna
jest jednym z najbardziej efektownych
utworów w dorobku Studia Eksperymental-
nego Polskiego Radia. Powstała w 1996 roku
przy współpracy Ewy Guziołek-Tubelewicz.
Partię fortepianu nagrał Maciej Grzybowski.
Walory kompozycji ocenili wysoko jurorzy
VI Międzynarodowej Trybuny Muzyki

For information about composer see notes
under the 8 November 7:30 p.m. concert.

* * *
Paweł Mykietyn’s Epiphora for Piano and
Tape is one of the most spectacular works
among the achievements of the Experimen-
tal Studio of Polish Radio. It was composed
in 1996 with the collaboration of Ewa Gu-
ziołek-Tubelewicz. The piano part was
recorded by Maciej Grzybowski. The com-
position’s values were rated highly by

Anna Zawadzka-Gołosz created Glissbi-
gliando in 1997–98 with oboist Kazimierz
Dawidek in mind, and it is to him that the
work is dedicated. In the Experimental
Studio of Polish Radio, Ewa Guziołek-Tube-
lewicz collaborated with the composer. The
première took place on 4 June 1998 during
the 10th Days of Kraków Composers’ Music.
The composer confessed in her commen-
tary: “The tape part is based primarily on
concrete musical material (transformed
oboe and percussion sounds, special
effects). It is as important as the oboe part
– both are assigned a concertante role.
I give preference to two contrasting tech-
niques of employing sound: uninterrupted
movement (glissando) and ‘non-continu-
ous’ movement, stemming from the timbre
of ornamental figures such as bisbigliando,
various types of tremolando, ‘fluttering’.
These two contrasting techniques imbue
the piece with varying degrees of dramatic
intensity.”

Marek Zwyrzykowski



182 Sobota |  Saturday ,  10 . 1 1 .2007 

Elektroakustycznej UNESCO w Amsterdamie
w 1996 roku, przyznając autorowi zwycięstwo
w grupie kompozytorów do 30. roku życia. 
Utwór wpisuje się w krąg muzyki o muzyce.
W warstwie fortepianu akustycznego jest
opowieścią wskrzeszającą różne formy
muzyki na fortepian, czy też szerzej na
instrument klawiszowy. Są tu reminiscencje
form barokowych – arii i fugi, jest fragment
nawiązujący do Sonaty Księżycowej Beetho-
vena, a także potężne, nasycone akordy jak
u Schumanna czy Brahmsa. 
Paweł Mykietyn w ten sposób skomentował
swoją kompozycję: „Jej forma nawiązuje
do epifory – poetyckiej figury retorycznej,
polegającej na powtarzaniu ostatniego
słowa zwrotki lub całej frazy. Tym powtarza-
jącym się elementem jest stojący akord,
jedyny wzięty całkowicie z syntezatora. Tak
jak cały pozostały materiał utworu powstał
z dźwięków fortepianu, tak w przypadku
tego stojącego akordu chciałem, by był on
jakby obcym ciałem. Poza samym zakończe-
niem, wcześniej nie wchodzi on w żadne
związki z partią fortepianu. Ten akord wyłania
się na wstępie z potężnego wybuchu. Plan
formalny całości polega na następstwie
czterowersetowych strof. Ostatni werset
w każdej z nich jest tym stojącym akordem,
poprzedzonym zmieniającym się materiałem
fortepianu”. 

Marek Zwyrzykowski

jurors at the 6th UNESCO International
Tribune of Electroacoustic Music in Amster-
dam in 1996, which awarded the author
a victory in the group of composers under
30 years of age.
The work is part of the category of music
about music. The acoustic piano layer is
a story resurrecting various forms of music
for piano or, more broadly, a keyboard
instrument. There are reminiscences here
of Baroque forms – the aria and the fugue;
there is a fragment alluding to Beethoven’s
Moonlight Sonata, as well as powerful, sat-
urated chords like those in Schumann or
Brahms.
Paweł Mykietyn commented on his compo-
sition as follows: “Its form alludes to the
epiphora – a poetic rhetorical figure con-
sisting of the repetition of the last word
and/or entire phrase of a strophe. The
repeated element is a static chord, the only
one taken completely from a synthesizer.
Just as the entire remaining material of the
work was comprised of piano sounds, in
the case of this static chord, I wanted it to
be, as it were, a foreign body. Besides at
the very end, it does not enter earlier into
any relationships with the piano part. This
chord emerges in the introduction from
a powerful explosion. The formal plan of
the work as a whole consists of a sequence
of four-verse strophes. The last verse of each
of them is this static chord, preceded by
varying piano material.”

Marek Zwyrzykowski



183

1
0

.1
1

Urodził się w Krakowie w 1956 i tu przeszedł
kolejne szczeble edukacji muzycznej. W 1979
ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną
w klasie oboju E. Szcześniaka. Ukończył
także kurs mistrzowski pod kierunkiem
L. Kocha. Jest koncertmistrzem Orkiestry
Filharmonii Krakowskiej, członkiem Stowa-
rzyszenia Artystycznego „Muzyka Centrum”
i Kwintetu Dętego Filharmoników Krakow-
skich. 
Wiele koncertuje jako solista, grając z wy-
bitnymi dyrygentami, m.in.: A. Duczmal,
J. Maksymiukiem, K. Pendereckim, S. Skro-
waczewskim, T. Strugałą, i z orkiestrami:
Filharmonii Narodowej, Filharmonii Krakow-
skiej, Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia
„Amadeus”, Sinfonią Varsovią, Sinfoniettą
Cracovią, Polską Orkiestrą Radiową. Wielo-
krotnie występował na festiwalu „Warszaw-
ska Jesień”. Był członkiem Rady Programo-
wej Festiwalu „Poznańska Wiosna”, jurorem
Konkursu Muzyki XX wieku dla Młodych
Wykonawców oraz docentem Międzynaro-
dowej Akademii Nowej Kompozycji i Audio-
-Art Avantgarde Tirol w Seefeld (2006).
Uczestniczył w europejskich projektach
muzycznych Bridges, Ansamble-Spiel i Euro-
pean Modern Orchestra.
Nagrywał muzykę teatralną i filmową dla
takich kompozytorów jak m.in. Z. Konieczny,
J.K. Pawluśkiewicz, Z. Preisner, A. Zarycki
i G. Turnau. Występował także w spektaklach

Oboist, born in 1956 in Kraków and there
progressed through the successive levels
of musical education. In 1979, graduated
from the oboe performance studio of
E. Szcześniak at the State Music College.
Also completed a master class under the
direction of L. Koch. Principal oboist of
the Kraków Philharmonic and member
of the Muzyka Centrum Art Society, as well
as the Kraków Philharmonic Wind Quintet.
Concertizes widely as a soloist, playing
with distinguished conductors, among
others: A. Duczmal, J. Maksymiuk, K. Pende-
recki, S. Skrowaczewski, T. Strugała; and
with such orchestras as the following:
Warsaw Philharmonic, Kraków Philharmonic,
‘Amadeus’ Chamber Orchestra of Polish
Radio, Sinfonia Varsovia, Sinfonietta Cra-
covia, Polish Radio Orchestra. Has performed
many times at the Warsaw Autumn Festival.
Has been a member of the Program Council
for the Poznań Spring Festival, a juror at
the 20th-century Music Competition for
Young Performers, as well as a teacher at
the International Academy of New Compo-
sition and at Audio-Art Avantgarde Tirol in
Seefeld (2006). Has participated in European
musical projects: Bridges, Ensemble-Spiel
and European Modern Orchestra. 
Has recorded theater and film music for
such composers as Z. Konieczny, K. Pawluś-
kiewicz, Z. Preisner, A. Zarycki and G. Turnau.

Mariusz
Pędziałek
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teatralnych; był autorem muzyki oraz
wykonawcą w słynnym spektaklu Jerzego
Stuhra, będącego adaptacją Kontrabasisty
P. Süskinda. W swoim dorobku ma wiele
nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia,
Radio France, Radia Węgierskiego, występy
w programach telewizyjnych, a także
nagrania płytowe m.in. z utworami obo-
jowymi G. Bacewicz. Otrzymał nominację
do nagrody płytowej Fryderyk 2001 za
nagranie Koncertu na obój i harfę W. Luto-
sławskiego. W 2004 brał udział w tournée
koncertowym N. Kennedy’ego i Berlińskich
Filharmoników grając m.in. Koncert B-dur
na obój i skrzypce A. Vivaldiego.

Nota o wykonawcy znajduje się przy kon-
cercie z dnia 8 listopada, godz. 19.30.

For information about performer see notes
under the 8 November 7:30 p.m. concert.

Has also performed in theatrical produc-
tions; was the author of the music as well
as a performer in one of Jerzy Stuhr’s famous
productions – an adaptation of P. Süskind’s
The Double Bass. Has to his credit many
archival recordings for Polish Radio, Radio
France and Hungarian Radio, performances
on television programs, and disk record-
ings of, among other pieces, oboe works
by G. Bacewicz. Received a nomination for
the Fryderyk 2001 disk prize for his record-
ing of W. Lutosławski’s Concerto for Oboe
and Harp. In 2004, took part in a concert
tour with Nigel Kennedy and the Berlin
Philharmonic, playing, among other
pieces, A. Vivaldi’s Concerto in B flat major
for oboe and violin.

Maciej
Grzybowski
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11.11.2007
niedziela, godz. 17.00 / Sunday, 5:00 p.m.
MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA /
MANGGHA – THE MUSEUM OF JAPANESE ART 
AND TECHNOLOGY 

Aleksander Tansman – Wariacje na temat Frescobaldiego /
Variations on a Theme by Frescobaldi (1937), 14' 
- Andante cantabile 
- Un poco meno lento 
- Allegro con moto  
- Molto vivace 
- Largo 
- Lento 
- Andantino grazioso 
- Allegro risoluto

Roman Palester – Nokturn na orkiestrę smyczkową / Nocturne
for String Orchestra (1947), 14'

Józef Brzowski – Nocturne et Rondeau op. 10 na fortepian 
i smyczki / Nocturne et Rondeau, Op. 10 for Piano and String
(ok. 1836-43), 23' 

* * *
Tadeusz Szeligowski – Epitafium na śmierć Karola Szymanowskiego /
Epitaph on the Death of Karol Szymanowski (1937), 13'

Jan Radzyński – Serenada na smyczki / Serenade for String (2000), 21' 
- Preludio
- Minuetto – Trio a la Musette – Minuetto 
- Sarabanda
- Tarantella.

Andrzej Tatarski – fortepian / piano
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” / 
Amadeus Chamber Orchestra of the Polish Radio
Agnieszka Duczmal – dyrygent / conductor
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Aleksander
Tansman

Kompozytor i pianista; urodził się w 1897
w Łodzi; zmarł w 1986 w Paryżu. W l. 1908–14
studiował grę na fortepianie u W. Gawroń-
skiego w Konserwatorium w Łodzi. Następnie
uczęszczał na studia prawnicze na Uniwer-
sytecie Warszawskim, które ukończył w 1918.
Równolegle pobierał lekcje kontrapunktu
u P. Rytla oraz konsultacje z kompozycji
u H. Melcera. W 1919 wziął udział w kon-
kursie kompozytorskim zorganizowanym
przez Polski Klub Artystyczny w Warszawie
i otrzymał aż trzy nagrody. W tym samym
roku wyjechał z Polski i osiedlił się w Paryżu.
Był honorowym członkiem Stowarzyszenia
Młodych Muzyków Polaków w Paryżu. 
Jako pianista i kompozytor wyjeżdżał na
koncerty do wielu krajów Europy, Stanów
Zjednoczonych (1927, 1929), Ameryki
Południowej i na Daleki Wschód. W sezonie
artystycznym 1932–33 był na tournée doo-
koła świata. W l. 30. oprócz działalności
koncertowej często pełnił funkcję członka
jury w konkursach kompozytorskich i wy-
konawczych. W 1938 przyjął obywatelstwo
francuskie. 
Po wybuchu II wojny światowej wyemigro-
wał do Stanów Zjednoczonych i osiedlił się
w Los Angeles (1941). Zajmował się tam
komponowaniem przede wszystkim muzyki
filmowej. Do Paryża powrócił w 1946.
Po wojnie pisał dużo muzyki „użytkowej”
do spektakli teatralnych i słuchowisk radio-

Composer and pianist, born in Łódź in
1897, died in Paris in 1986.
Having studied the piano with W. Gawronski
at the Łódż Conservatory in 1908–14,
Tansman went on to study law at Warsaw
University in 1915 and graduated in 1918.
Meanwhile he took lessons in counterpoint
from P. Rytel and in composition from
H. Melcer. In 1919 Tansman took part in
a composition contest of the Polish Artistic
Club in Warsaw, and received three of the
awards. The same year he decided to leave
Poland for Paris. Meanwhile he was made
an honorary member of the Association
of Young Polish Musicians.
As a pianist and composer he travelled
extensively with concerts across Europe,
the United States (1927, 1929), South
America and the Far East. In 1932–33 con-
certs took Tansman on a round-the-world
tour. In addition to playing concerts he
would often sit on juries in composing
and performing competitions in the 1930s.
Tansman was made a French citizen in 1938. 
Following the outbreak of World War II, he
imigrated to the United States, settling in
Los Angeles in 1941. There he focused
chiefly on composing film music. It was
not until 1946 that Tansman returned to
Paris. After the war he took to composing
“applied” music for the stage and radio
theatre. In 1952 family duties made him
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wych. Od 1952 z powodu obowiązków rodzin-
nych ograniczył swoje podróże koncertowe. 
Tansman należy do najczęściej wykony-
wanych na świecie kompozytorów polskich.
Chociaż osiadł w Paryżu i tam zrobił światową
karierę, nie przestał uważać się za polskiego
kompozytora. Za takiego też uchodził
w oczach opinii publicznej na całym świecie.

Wariacje na temat Frescobaldiego
Historyzm w sztuce miewa różne oblicza.
Wyraża nie tylko nostalgię za przeszłością,
chęć „tworzenia w ciągłości”, ale też wiarę
w możliwość odnowienia i przeobrażenia
zastanych wzorów, modeli, form. „Prawdziwa
tradycja nie jest świadectwem minionej
przeszłości. Jest to żywa siła, która pobudza
i kształtuje teraźniejszość.” Pod tym zdaniem
Strawińskiego mogłoby się podpisać, i dziś,
wielu kompozytorów. 
Idea „powrotu do...” przybrała szczególną
formę w I połowie XX wieku, epoce, która
buntując się przeciw wybujałemu indywi-
dualizmowi romantyzmu stworzyła kanon
estetyczny ustanawiający pewne normy
postępowania kompozytorskiego. Wskrze-
szanie dawnych form czy technik nie ozna-
czało wiernego naśladowania stylu epok
minionych; fuga, sonata, rondo czy wariacje
miały stanowić tylko ogólne ramy dla nar-
racji muzycznej będącej już wytworem
współczesnej wyobraźni brzmieniowej
twórcy. W kierunku nazwanym „neoklasy-
cyzmem” owe powroty do twórczości
wybranego kompozytora, formy, stylu
przybierały tak różnorodne oblicza i miały
tak różny ciężar gatunkowy, że trudno tę
bogatą twórczość objąć jakimś jednym
określeniem wartościującym. Obok prób
stworzenia uniwersalnego języka dźwięko-
wego, posiłkowania się stylem czy konkret-
nym dziełem z przeszłości jako kanwą dla
snucia własnych wizji muzycznych, silnie
w owym czasie zaznaczyły się tendencje
archaizacyjne. W utworach pisanych „in
modo antico” wybrany model nie traci
swych cech konstytutywnych; jego obecność
reguluje wszelkie procedury kompozytorskie

give up some of his concert tours. 
Tansman is one of the most often played
Polish composers in the world. Although
it was in France that Tansman achieved
world-wide fame, he never stopped
thinking himself a Polish composer. The
public all over the world thought him
a Polish composer. 

Variations on a Theme by Frescobaldi 
Historicism in art has different faces. It
expresses not only nostalgia for the past,
a desire for ‘creation in continuity’, but
also a faith in the possibility of renewing
and transforming the patterns, models
and forms encountered. “Real tradition
is not the testimony of a bygone past.
It is a living power which stimulates and
shapes the present.” This opinion of
Stravinsky’s could be subscribed to by
many composers today as well. 
The idea of a ‘return to…’ took on a spe-
cial form in the first half of the 20th cen-
tury, an era which, in revolting against
unbridled individualism and Romanticism,
created an aesthetic canon which estab-
lished certain norms for compositional
proceedings. The resurrection of early
forms or techniques did not mean faithful
imitation of the style of past eras; the
fugue, sonata, rondo or variations were to
represent only a general framework for
a musical narration which was now the
product of the artist’s contemporary imagi-
nation of sound. In the trend known as
‘Neoclassicism’, these returns to the oeu-
vre of a selected composer, form, or style
took on such varied faces and differed to
such a degree in weightiness that it was
difficult to encompass this prolific oeuvre
with any one evaluative description. Aside
from attempts to create a universal sound
language, avail oneself of a style or specif-
ic work from the past as a canvas to be
covered with one’s own musical visions,
archaizing tendencies were strongly in evi-
dence at that time. In works written in
modo antico, the selected model does not
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mające na ogół charakter stylizacji. 
Ciekawą próbą takiego działania są Wariacje
na temat Frescobaldiego Aleksandra Tan-
smana..  Utwór powstał w 1937 roku na
zamówienie Saint Louis Symphony Orchestra.
W 1943 roku kompozytor opracował wersję
na orkiestrę smyczkową. Tematem opraco-
wania jest utwór Girolamo Frescobaldiego
z 1637 roku napisany w formie arii (Aria
detta la Frescobalda) i czterech wariacji,
przeznaczony do wykonywania na instru-
mentach klawiszowych. Utwór Tansmana
rozpoczyna się tematem (Andante cantabile),
w którym zachowana została struktura arii
Frescobaldiego. Po wybrzmieniu tematu
następuje siedem wariacji zakończonych
powrotem tematu. We wszystkich waria-
cjach kompozytor zachował klimat muzyki
pierwowzoru, choć najkrótsza, trzecia
wariacja, to typowe, neoklasyczne scherzo,
natomiast w wariacji piątej pojawiają się
atonalne, dalekie od norm barokowych
zwroty. W pozostałych wariacjach kompo-
zytor w sposób bardziej bezpośredni
nawiązuje do dzieła Frescobaldiego.
Wariacja pierwsza jest transkrypcją wariacji
drugiej w utworze barokowego mistrza,
czyli Gagliardy, czwarta ma postać sarabandy,
szósta to gigue z elementami canarie,
w siódmej nawiązuje kompozytor do fugi
„niemniej jednak sposób kształtowania
formy odbiega od reguł obowiązujących
w ścisłej formie barokowej” – pisze Anna
Granat-Janki, autorka monografii kompozy-
tora. Wariacje na temat Frescobaldiego,
które w niewielkim stopniu zmieniają cha-
rakter i strukturę dzieła włoskiego mistrza
są przykładem szlachetnej w duchu
archaizacji.

Małgorzata Gąsiorowska

lose its constituent traits; its presence
regulates all compositional procedures that
are stylistic in character.
An interesting attempt at such operations
are Tansman’s Variations on a Theme by
Frescobaldi. The work was commissioned
in 1937 by the Saint Louis Symphony
Orchestra. In 1943, the composer prepared
a version for string orchestra. The theme
of the arrangement is a work by Girolamo
Frescobaldi from 1637, written in the form
of an aria (Aria detta la Frescobalda) and
four variations, intended for performance
on keyboard instruments. Tansman’s work
begins with the theme (Andante cantabile),
in which the structure of Frescobaldi’s aria
has been retained. After the sounding of
the theme seven variations ensue, closed
by the return of the theme. In all of the
variations, the composer has retained the
musical climate of the prototype, though
the shortest, third variation is a typical Neo-
classical scherzo; while in the fifth variation,
there appear atonal expressions far-removed
from Baroque norms. In the remaining
variations, the composer alludes in a more
direct manner to Frescobaldi’s work. The
first variation is a transcription of the sec-
ond variation in the work of the Baroque
master – that is, the Gagliarda; the fourth
takes the form of a Sarabanda; the sixth is
a Giga with elements of the Canarie genre;
in the seventh, the composer alludes to
the fugue. “Nonetheless, the manner in
which the form is shaped deviates from
the rules in force in strict Baroque form,”
writes Anna Granat-Janki, the author of
a monograph on the composer. The Varia-
tions on a Theme by Frescobaldi, which
change the character and structure of the
Italian master’s work only to a minor
extent, are an example of an archaism
noble in spirit.

Małgorzata Gąsiorowska
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Roman
Palester

Urodził się w 1907 w Śniatynie (Podole),
zmarł w 1989 w Paryżu. W 1925 rozpoczął
studia na wydziale filozoficznym Uniwersy-
tetu Warszawskiego z zakresu historii
sztuki; równocześnie przez krótki okres
studiował teorię muzyki w klasie P. Rytla
w Konserwatorium Warszawskim. Studia
muzyczne ponownie podjął w 1928, uzysku-
jąc dyplom z kompozycji w 1931 w klasie
K. Sikorskiego. 
W l. 30. rozpoczął karierę kompozytorską
zdobywając uznanie w kraju i na arenie
międzynarodowej. Brał wówczas czynny
udział w wielu dziedzinach życia muzycz-
nego. Publikował artykuły w czasopismach
muzycznych, pełnił funkcje w stowarzysze-
niach twórczych. Komponował także muzykę
do pierwszych polskich filmów dźwiękowych,
do sztuk teatralnych i audycji radiowych.
Podczas II wojny światowej mieszkał w War-
szawie, lecz po aresztowaniu i uwolnieniu
w 1940, ze względów bezpieczeństwa
często przebywał poza stolicą. 
Po wojnie Palester zamieszkał w Krakowie
i czynnie włączył się w organizację życia
muzycznego, zostając m.in. profesorem
kompozycji w krakowskiej Wyższej Szkole
Muzycznej. W tym okresie jego utwory
były wykonywane bardzo często a muzyka
do pierwszych powojennych polskich
filmów przyniosła mu popularność. Uważany
był za jednego z najwybitniejszych ówczes-

Composer, born in 1907 in Śniatyń (Podole
region), died in 1989 in Paris. 
In 1925 he enrolled at the Faculty of
Philosophy of Warsaw University to read
history of art; simultaneously he studied
theory of music for a short time in the
class of P. Rytel at the Warsaw Conservatory.
He resumed his musical studies in 1928,
gaining a diploma in composition in 1931
in the class of Kazimierz Sikorski. 
In the 1930s, he began his composer’s
career, attaining recognition in Poland and
in the international arena. At that time, he
took active part in many areas of musical
life. He published articles in musical peri-
odicals, held posts in artistic associations.
Palester also composed music for the first
Polish sound films, theatre plays and radio
broadcasts. 
During the Second World War he stayed
in Poland and lived initially in Warsaw,
earning his daily bread by playing at
a restaurant; after being arrested and
released in 1940 he often stayed outside
Warsaw for safety. 
After the war, he took up residence in Kra-
ków and actively involved himself in organ-
izing musical life, becoming, among other
things, a professor of composition at the
Kraków Higher School of Music. At that
time his works were very often performed
and his music for the first post-war Polish
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nych polskich kompozytorów, następcę
Szymanowskiego. 
W 1947 wyjechał do Paryża, utrzymując
stały kontakt z krajem. Jego konflikt między
środowiskiem muzycznym i władzami coraz
bardziej się pogłębiał i ostatecznie w 1951
Palester zdecydował się na emigrację.
W kraju został skreślony z listy członków
ZKP i objęty całkowitą cenzurą. 
Od 1952 do 1972 mieszkał w Monachium
i pracował w polskiej sekcji Radia Wolna
Europa. Po przejściu na emeryturę w 1972
zamieszkał w Paryżu i poświęcił się wyłącznie
komponowaniu. 
Od przełomu lat 50. i 60. twórczość Tans-
mana pozostawała w Polsce prawie nieznana.
Stopniowo powracała w krąg ojczystej kul-
tury dopiero od końca lat 70. Kompozytor
tylko raz odwiedził Polskę (w 1983) i wtedy
otrzymał tytuł honorowego członka ZKP.

Nokturn
Lata 1945-1949 w Polsce to polityczna i kul-
turalna „międzyepoka”. Odradzaniu życia
towarzyszyła niepewność co do przyszłego
kształtu Polski w nowych, jakże radykalnie
odmiennych warunkach. Czy atmosfera
owego niedookreślenia wpłynęła w jaki-
kolwiek sposób na dokonania artystyczne
tamtych lat? Trudno to jednoznacznie
stwierdzić. Większość twórców miała zapewne
silne poczucie suwerenności artystycznej
pozwalającej pokonać zarówno wojenną
traumę jak i lęki dotyczące przyszłości, zaś
rozrachunki z czasem wojny zdominowały
bardziej literaturę i film, niż muzykę.
Roman Palester ostatnie lata przed ostate-
cznym opuszczeniem kraju w 1949 roku
spędził w Krakowie. Tu, w 1947 roku, pow-
stał m.in. nastrojowy Nokturn na orkiestrę
smyczkową. Podkreślenie „nastrojowości”
Nokturnu wydaje się szczególnie ważne
wobec wybitnie konstruktywistycznego
zmysłu autora Śmierci Don Juana. W Nok-
turnie uległ kompozytor neoimpresjonisty-
cznym pokusom, o czym wspomina w mo-
nografii Palestra Zofia Helman. I choć wijąca
się niespiesznie linia głównego tematu,

films earned him popularity. He was con-
sidered at that time one of the most dis-
tinguished Polish composers, a successor
of Szymanowski.
In 1947 he left for Paris but maintained
regular contacts with his native country.
His conflict with musical circles and the
authorities grew increasingly intense and
finally, in 1951 Palester decided to imigrate
to Paris. In his native country the compos-
er was removed from the list of members
of the Polish Composers’ Union and was
subject to total censorship. 
From 1952 to 1972 he lived in Munich and
worked in the Polish section of Radio Free
Europe. After he had retired in 1972, he
settled in Paris and devoted himself exclu-
sively to composing. 
From the end of the 1950s and beginning
of the 1960s onward, Tansman’s oeuvre
remained almost unknown in Poland.
It gradually returned to the sphere of his
native culture only from the end of the
1970s onwards. The composer only once
visited Poland in 1983, and at that time
received the title of honorary member
of the Polish Composers’ Union.

Nocturne
The years 1945–1949 in Poland were a po-
litical and cultural ‘inter-era’. The revival
of life was accompanied by an uncertainty
concerning the future shape of Poland in
new, indeed radically different conditions.
Did that atmosphere of vagueness in any
way influence the artistic achievements
of those years? It is difficult to determine
this in a clear-cut manner. The majority
of artists, no doubt, had a strong feeling
of artistic sovereignty permitting them to
overcome both the trauma of war and
anxieties concerning the future, but com-
ing to terms with the time of the war
dominated literature and film more than
music.
Roman Palester spent the last years
before his final departure from the country
in 1949 in Kraków. It was here, in 1947,
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ukazana w wiolonczelach po 14 taktach
wstępu utkanego z trylów, tremoland,
krótkich glissand, ulotnych figur, może
sugerować czysto brzmieniowy charakter
dzieła, to właśnie ona staje się zwornikiem
całości. 
W utworze przeważa linearyzm i mimo
zmienności drobnych figur oplatających
linię pojawiającego się co jakiś czas tematu,
nie dochodzi, poza fragmentami wstępu,
do stopienia się owych wątków w jedną
„postać brzmieniową”, jak to bywa
w utworach sonorystycznych; formujące
się, co jakiś czas, równoległe przebiegi
dwugłosowe, zarówno o charakterze
melodycznym, jak i w postaci przesuwanych
trylów, czy tremoland, ów linearyzm jedy-
nie sankcjonują. Atonalny temat, o niere-
gularnej budowie rytmicznej, zapowiada
rychłe zainteresowanie się kompozytora
techniką dodekafoniczną, która stanowić
będzie podstawę konstrukcyjną wielu utworów. 
W Nokturnie dwunastotonowość jest
obecna, ale nie w formie skodyfikowanego
systemu, raczej harmonicznego uzupełnia-
nia się głosów. Temat przechodzi różne
metamorfozy, poddawany bywa imitacji,
przekształceniom, zmianom rejestru. Po
raz ostatni cały, prawie nie zmieniony temat,
pojawia się w końcowym fragmencie
w I skrzypcach, po czym muzyka powraca
do początkowego stanu, który określić
można jako „misterioso”, zamierając
w długich wybrzmieniach i delikatnych
trylach. 

Małgorzata Gąsiorowska

that he wrote, among other pieces, the
romantic Nocturne for string orchestra. It
seems particularly important to emphasize
the ‘romanticism’ of the Nocturne in view
of the quintessentially constructivist sense
of the author of Death of Don Juan. In the
Nocturne, as Zofia Helman mentions in her
monograph on Palester, the composer
yielded to Neo-Impressionist temptations.
And though the leisurely, sinuous line of
the primary theme, displayed in the ‘celli
after 14 measures of introduction woven
from trills, tremolandi, short glissandi, and
fleeting figures, could suggest a purely
sonoristic character of the work, it is this
line which becomes the keystone of the
entire work. 
What predominates in the work is linearism,
and despite the variability of the small fig-
ures entwined about the line of the theme,
which appears every so often, we never
do see, aside from fragments of the intro-
duction, a melding of these threads into
one ‘sound form’, as is usual in sonoristic
works; parallel streams in two voices which
take shape every so often, both of melodic
character and in the form of shifting trills
or tremolandi, only sanction this linearism.
The atonal theme, of irregular rhythmic
structure, heralds the composer’s soon-to-
be-awakened interest in twelve-tone tech-
nique, which will represent the structural
foundation for many of his works. 
In the Nocturne, dodecaphony is present,
but not in the form of a codified system –
rather that of a harmonic complementari-
ty of voices. The theme undergoes various
metamorphoses, is subjected to imitations,
transformations, changes in register. For
the last time, the entire, almost unaltered
theme appears in the final fragment in the
first violins, after which the music returns
to its initial state, which can be described
as ‘misterioso’, dying away in long sonori-
ties and delicate trills. 

Małgorzata Gąsiorowska
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Józef
Brzowski

Kompozytor i pedagog; urodził się w 1805
(w niektórych źródłach w 1803) w Warszawie,
gdzie zmarł w 1888. Pierwsze lekcje muzyki
pobierał u K. Kurpińskiego. Studiował
w Warszawskim Konserwatorium grę na wio-
lonczeli u J. Wagnera i harmonię u W. Würfla.
W 1824 został wiolonczelistą orkiestry
operowej Teatru Narodowego, a później
także korepetytorem baletu i asystentem
dyrygenta. W 1833 zrezygnował z pracy
w teatrze, koncentrując się na działalności
kompozytorskiej. W latach 1836-37 odbył
podróż artystyczną po Niemczech i Francji.
Na początku lat 60. objął stanowisko ins-
pektora w Instytucie Muzycznym w War-
szawie. Od 1866 prowadził tam klasę
fortepianu dla śpiewaków. W latach 60.
kilkakrotnie przebywał w Brukseli odnosząc
znaczące sukcesy kompozytorskie. 
Za życia był wyróżniany i odznaczany zarówno
w kraju, jak i za granicą (Belgia i Hiszpania),
po śmierci uległ zapomnieniu. Dopiero
w 1968 wykonanie jego Symfonii dramaty-
cznej wzbudziło ponownie zainteresowanie
utworami kompozytora. 

Nocturne et Rondeau op. 10
Któż z melomanów, a nawet osób zawodowo
związanych z muzyką, zna twórczość, czy
choćby kilka faktów biograficznych z życio-
rysu Józefa Brzowskiego? Nieliczni wiedzą,
że był uczniem, zarazem szwagrem Karola

Composer and pedagogue; was born in
1805 (in some sources, 1803) in Warsaw,
where he died in 1888. His first music
lessons were taken with K. Kurpiński. He
studied ’cello performance with J. Wagner
and harmony with W. Würfel at Warsaw
Conservatory. In 1824, he became a ’cellist
in the opera orchestra of National Theater,
and later, ballet coach and assistant con-
ductor. In 1833, he resigned from work at
the theater, concentrating on composition-
al activity. In 1836–37, he made an artistic
tour of Germany and France. At the begin-
ning of the 1860s, he took a post as
inspector at the Institute of Music in Warsaw.
From 1866 onwards, he taught a class
there in piano for singers. In 1860s, he
visited Brussels several times, enjoying
significant compositional successes. During
his lifetime, he received distinctions and
honors both at home and abroad (Belgium
and Spain); but after his death, he was
forgotten. Only in 1968 did a performance
of his Symphonie Dramatique inspire
renewed interest in the composer’s works. 

Nocturne et Rondeau, Op. 10
Who among music lovers, or even people
professionally associated with music,
knows the oeuvre or even a few biographi-
cal facts from the curriculum vitae of Józef
Brzowski? Only a few know that he was
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Kurpińskiego. W archiwum Polskiego Radia
znajduje się nagranie Symfonii Dramatycznej
z mazurem i krakowiakiem w miejscu
scherza. Nie wzbudza jednak większego
zainteresowania. A Brzowski był w swoim
czasie artystą uznanym i często nagradza-
nym. Wspomniana Symfonia Dramatyczna
dowodzi sprawnego warsztatu i przyswo-
jenia przez kompozytora romantycznego
idiomu. Że nie jest to dzieło w pełni oryginalne,
operujące obiegowymi wówczas zwrotami? 
Stanisław Lachowicz, autor hasła o kom-
pozytorze, zwraca uwagę na fakt, że Brzow-
ski podejmował w swojej twórczości wielkie
formy, takie, jak msza, czy opera, co w Pol-
sce, pozbawionej możliwości rozwinięcia
życia koncertowego na wielką skalę, nie
było wówczas częste. Jaki jeszcze fakt z ży-
ciorysu kompozytora jest czasami przypo-
minany? 
Córka artysty, Jadwiga Brzowska-Méjean
była utalentowaną pianistką, jej kariera
rozwijała się przede wszystkim poza Polską.
Kilka podróży zagranicznych odbył także
jej ojciec, który zrezygnował z pracy w ope-
rze, aby poświęcić się kompozycji i w pewnej
mierze promocji swojej twórczości. Prawdo-
podobnie w czasie pierwszej ze swoich
podróży zagranicznych odbytych w latach
1836-37 zetknął się z Robertem Schuman-
nem. „Czy wówczas napisał Grand Rondo
précédé d’un Notturno pour le Piano-forte
avec accompagnement d’orchestre et avec
Quintuor composé et dédié à Monsieur
Robert Schumann par Joseph Brzowski
opus 10 – jak głosi karta tytułowa – tego
z całą pewnością nie wiadomo” – pisze
Maciej Negrey w eseju o kompozytorze.
Podaje też datę 1843 roku, jako kolejny,
prawdopodobny moment skomponowania
utworu, bowiem wtedy Brzowski towarzyszył
13-letniej córce podczas jej tournée pianis-
tycznego wiodącego przez Lipsk, Drezno
i Wrocław. 
Skoro nie znamy dokładnej daty powstania
utworu, to z kolei możemy zapytać czy
Brzowski znał Andante spianato i Wielkiego
Poloneza Es-dur oraz oba Koncerty Chopina?

a student and, at the same time, brother-
in-law of Karol Kurpiński. In the archives
of the Polish Radio, we find a recording of
the Symphonie Dramatique with a mazurka
and a krakowiak in the place of a scherzo.
It does not, however, inspire any great
interest. But Brzowski was in his time
a recognized artist who received frequent
awards. The aforementioned Symphonie
Dramatique proves his competent tech-
nique, as well as the composer’s assimila-
tion of the Romantic idiom. So it is not
a completely original work, utilizing expres-
sions that were mainstream for the time? 
Stanisław Lachowicz, the author of an
encyclopedia entry about the composer,
points out the fact that in his oeuvre,
Brzowski took on large forms, such as the
mass or the opera, which, in Poland, deprived
of the opportunity to develop concert life
on a grand scale, was rare at the time.
What other fact from the composer’s cur-
riculum vitae is sometimes recalled? 
The artist’s daughter, Jadwiga Brzowska-
Méjean, was a talented pianist; her career
developed, above all, outside of Poland.
Several foreign tours were also taken by
her father, who resigned from his work
at the opera in order to devote himself
to composition and, to some extend the
promotion of his oeuvre. Probably during
the first of his foreign tours, taken in
1836–37, he encountered Robert Schumann.
“Whether he at that time wrote the Grand
Rondo précédé d`un Notturno pour le
Piano-forte avec accompagnement d’or-
chestre et avec Quintuor composé et dédié
à Monsieur Robert Schumann par Joseph
Brzowski opus 10 – as the title page reads
– we cannot know with complete certainty,”
writes Maciej Negrey in an essay on the
composer. He also gives a date of 1843 as
another probable moment for the work’s
composition, for at the time, Brzowski was
accompanying his 13-year-old daughter on
her pianistic tour leading through Leipzig,
Dresden and Wrocław. 
Since we do not know the work’s precise
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Bo chociaż styl brillant był wówczas pow-
szechną konwencją, to na przykład w owym
Nokturnie poprzedzającym właściwe Rondo,
wyczuwa się wpływy chopinowskiego idiomu
„nokturnowego”, chopinowskich harmonii
i pianistycznej faktury. 
Rondo zaś oparte jest na rytmie krakowiaka.
„Sens całości i jej wyraz mieści się w atrak-
cyjnej melodyce, stylizowanej jednak od-
miennie, niż to bywa u Chopina. Sam
temat krakowiaka więcej ma wspólnego
z późniejszymi krakowiakami Noskowskiego
czy Paderewskiego, jest nieco szorstki,
kanciasty, choć wcale nie rubaszny. Wysoce
wirtuozowska partia fortepianu odznacza
się bardzo szerokim wyzyskaniem środków
stylu brillant, ale tylko w prawej ręce; lewa
niemal cały czas ogranicza się do akompa-
niamentu. Stosunkowo niewielka rola przy-
pada zespołowi smyczkowemu; tak też
utwór był zapewne wykonywany, choć
partytura zachowana w Bibliotece Jagiel-
lońskiej zawiera również partie instrumen-
tów dętych” – pisze Maciej Negrey i porów-
nuje utwór Brzowskiego do podobnych
Webera lub Mendelssohna. Czy zasadnie?
O tym można się przekonać tylko wydoby-
wając z mroków niepamięci dzieła wielu,
zapomnianych tak jak Brzowski, kompozy-
torów polskich.

Małgorzata Gąsiorowska

date of composition, we can in turn ask:
did Brzowski know Chopin’s Andante spi-
anato and Grand Polonaise in E-flat major
or his two Concerti? For although the bril-
lant style was at the time a universal con-
vention, we do, for example, in that Nocturne
preceding the Rondo proper, sense the
influences of Chopin’s ‘nocturne’ idiom,
Chopin’s harmonies and pianistic texture. 
The Rondo, on the other hand, is based
on a krakowiak rhythm. “The sense and
expression of the work as a whole is to be
found in its attractive melodic language,
stylized however differently than is usual
with Chopin. The krakowiak theme itself
has more in common with the later krako-
wiaks of Noskowski or Paderewski; it is
somewhat rough, angular, though not at
all coarse. The highly virtuosic piano part
is distinguished by a very broad utilization
of the resources of the brillant style, but
only in the right hand; the left is for almost
entirely limited to accompaniment.
A relatively small role is assigned to a string
ensemble; it is in this manner that the
work was no doubt performed, though the
score held by the Jagiellonian Library also
contains parts for wind instruments,”
writes Maciej Negry, and compares
Brzowski’s work to similar ones by Weber
or Mendelssohn. Justifiably so? We can
only be convinced regarding this by bring-
ing out of the fog of oblivion works by
many forgotten, Polish composers like
Brzowski.

Małgorzata Gąsiorowska
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Tadeusz
Szeligowski

Kompozytor i pedagog; urodził się w 1896
we Lwowie, zmarł w 1963 w Poznaniu.
W 1914 ukończył Galicyjskie Konserwatorium
Muzyczne we Lwowie, gdzie uczył się gry
na fortepianie w klasie V. Kurza oraz teorii
muzyki u S. Niewiadomskiego. Na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie studiował
prawo (1918–22), oraz eksternistycznie mu-
zykologię (1921–28). W l. 1925–27 wykładał
historię muzyki w Konserwatorium Muzycz-
nym w Wilnie. W 1929 wyjechał na dalsze
studia do Paryża, gdzie doskonalił swoje
umiejętności pod kierunkiem N. Boulanger
(kompozycja) i P. Dukasa (instrumentacja)
oraz działał w Stowarzyszeniu Młodych
Muzyków Polaków. 
Od 1931 wykładał teorię i kompozycję w Poz-
nańskim Konserwatorium Muzycznym.
Lata wojny przetrwał w Wilnie, pracując
jako organista w kościele św. Kazimierza.
Po wojnie pełnił funkcję dyrektora Średniej
Szkoły Muzycznej w Lublinie. W 1947 dopro-
wadził do otwarcia Państwowej Wyższej
Szkoły Operowej w Poznaniu i stanął na
jej czele. W tym samym roku został również
I dyrektorem Filharmonii Poznańskiej.
W następnych latach kierował katedrami
kompozycji w Państwowej Wyższej Szkole
Muzycznej w Warszawie i Poznaniu. W 1950
otrzymał tytuł profesora. W latach 1951–54
pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego
ZKP, a od 1961 prezesa Poznańskiego Towa-

Composer and pedagogue, born 1896 in
Lvov [now Lviv], died 1963 in Poznań.
In 1914, graduated from Galician Conserva-
tory of Music in Lvov, where he studied
piano performance in the studio of V. Kurz,
as well as music theory with S. Niewiadomski.
At the Jagiellonian University in Kraków,
he studied law (1918–22), as well as musi-
cology (as an external student – 1921–28).
In 1925–27, he lectured in music history at
the Conservatory of Music in Wilno. In 1929,
he left for further studies in Paris, where
he perfected his skills under the direction
of N. Boulanger (composition) and P. Dukas
(instrumentation), and was active in the
Young Polish Musicians’ Association. 
From 1931 onward, he lectured in theory
and composition at the Poznań Conser-
vatory of Music. The years of the war he
weathered in Wilno, working as organist
at St. Casimir’s Church. After the war, he
held the post of director of the Music
Secondary School in Lublin. In 1947, he
brought about the opening of the State
Opera College in Poznań, and became its
director. In the same year, he also became
the First Director of the Poznań Philharmonic.
In the ensuing years, he chaired the com-
position departments at the State Music
Colleges in Warsaw and Poznań. In 1950,
he received the title of professor. In 1951–54,
he held the post of Chairman of the Board
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rzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego. 
Obfita twórczość Szeligowskiego obejmuje
wiele gatunków; od pieśni, utworów kame-
ralnych po dzieła symfoniczne i sceniczne.
Pomimo, że uznawany był za twórcę o nas-
tawieniu konserwatywnym, w 1961 powołał
do życia Festiwal Polskiej Muzyki Współczes-
nej “Poznańska Wiosna Muzyczna”, gdzie
miała być prezentowana muzyka nowa we
wszystkich przejawach, również tych całkiem
awangardowych.

Epitafium na śmierć Karola Szymanowskiego
Anegdota przypisuje Szeligowskiemu autor-
stwo ironicznego zwrotu „dwunastnicy”
na określenie kompozytorów, których
w pierwszej połowie XX wieku skusiła tech-
nika dodekafoniczna Schönberga. Niechęć
artysty do tej „nowinki” sytuuje go wśród
twórców, których postawę można nazwać
zachowawczą, z zastrzeżeniem, że, w wy-
padku Szeligowskiego, nie było w tym nic
z doktrynerstwa. W bogatej i różnorodnej
twórczości kompozytora i wybitnego peda-
goga spotykają się wątki neoromantyczne
z neoklasycznymi, folklorystyczne z tenden-
cjami archaizacyjnymi. Ten konglomerat
raczej zatarł niż uwypuklił indywidualne
cechy stylu, ale najlepsze utwory kompo-
zytora cechuje znakomity warsztat i wyra-
zisty emocjonalizm.
Szeligowski od lat młodzieńczych był zafas-
cynowany osobą i twórczością Karola Szy-
manowskiego. Artysta poznał twórcę Mitów
w 1924 roku w Paryżu, gdzie przebywał
jako korespondent prasy wileńskiej na II Fes-
tiwalu Międzynarodowego Towarzystwa
Muzyki Współczesnej. Po powrocie do
Wilna organizował koncerty muzyki Szyma-
nowskiego, także z udziałem samego twór-
cy jako honorowego gościa, posyłał mu do
oceny własne utwory i mimo kilku drobnych
nieporozumień, w jakie zawsze obfituje
prawdziwa przyjaźń, pozostał jego wielbi-
cielem do końca. 
W 1937 roku, na wiadomość o zgonie
kompozytora, skomponował Epitafium na
śmierć Karola Szymanowskiego na orkiestrę

of the Polish Composers’ Union; and from
1961 onwards, of president of the
Wieniawski Music Society of Poznań. 
Szeligowski’s prolific oeuvre encompasses
many genres, from songs and chamber
works to symphonic and stage works.
Despite having been considered an artist
of conservative outlook, in 1961, he found-
ed the ‘Poznań Musical Spring’ Festival of
Contemporary Polish Music, which was to
present new music in all its manifestations,
including the most avant-garde.

Epitaph on the Death of Karol Szymanowski
Anecdote has it that Szeligowski was the
author of the ironic expression dwunastnicy
[‘twelvers’ – a pun on dwunastnica (‘duo-
denum’, as in ‘duodenal ulcer’)] to describe
composers in the first half of the 20th cen-
tury who were tempted by Schönberg’s
dodecaphonic technique. The artist’s aversion
to this ‘novelty’ situates him among artists
whose attitude could be called conservative,
with the reservation that in Szeligowski’s
case there was nothing doctrinaire about
it. In this composer and distinguished
pedagogue’s prolific and diverse oeuvre,
many threads meet: Neo-romantic with
Neoclassical, folklore with archaism. This
conglomerate blurred rather than brought
out individual style traits, but the compos-
er’s best works are characterized by a superb
technique and expressive emotionalism.
Since his youth, Szeligowski was fascinat-
ed with the person and oeuvre of Karol
Szymanowski. The artist met the composer
of the Myths in 1924 in Paris, where he was
staying as a correspondent of the Wilno
[now Vilnius] press at the 2nd Festival of
the International Society for Contemporary
Music. After returning to Wilno, he organ-
ized concerts of Szymanowski’s music,
with participation of the artist himself as
guest of honor as well, and sent him his
own works for evaluation; and despite
a few of the little misunderstandings in
which true friendship always abounds, he
remained his admirer until the end. 
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smyczkową, wykonane niedługo potem
w Wilnie. Jest to kompozycja jednoczęściowa,
utrzymana cały czas w nastroju lugubre,
ale można w niej wyróżnić trzy fazy. Utwór
rozpoczyna Adagio opadającymi pochodami
akordów utrzymanych w stylistyce baroko-
wego lamento. Podstawowym motywem
staje się figura nawiązująca do ostatniego
Mazurka op. 62 nr 2 Szymanowskiego
i ona kształtuje przebieg pierwszej części,
w której można jeszcze wyróżnić fragment
oznaczony jako grandioso, stanowiący
ekspresyjną kulminację tej fazy utworu.
W środkowym fragmencie pojawia się fugato,
ale kompozytor nie przeprowadza go do
końca. Potem powracają, nieco zmienione,
myśli tematyczne początkowego Adagia,
wreszcie, w metrum 3/2 rozbrzmiewa
marsz żałobny, w którym wyróżnia się solowa
partia wiolonczeli przywołująca raz jeszcze
czołowy motyw utworu.

Małgorzata Gąsiorowska

Urodził się w Warszawie w 1950. W 1969
wyemigrował do Izraela, gdzie studiował
wiolonczelę oraz kompozycję w klasie
L. Schidlowsky’ego w Akademii Muzycznej
Uniwersytetu w Tel Awiwie. W 1977 wyjechał
do Stanów Zjednoczonych gdzie kontynuował

Composer, born in 1950 in Warsaw. In 1969
he imigrated to Israel, where he studied
’cello as well as composition with L. Schid-
lowsky at the Tel Aviv University Academy
of Music. In 1977, he left for the United
States, where he continued his composi-

In 1937, at the news of the composer’s
death, he composed Epitaph on the Death
of Karol Szymanowski for string orchestra,
performed not long thereafter in Wilno.
It is a one-movement composition, main-
tained in a lugubre mood throughout, but
one can distinguish in it three phases.
The work begins with an Adagio of falling
chord progressions maintained in the sty-
listic language of a Baroque lamento. A figure
alluding to Szymanowski’s last Mazurka
Op. 62 No. 2 becomes the fundamental motif,
and this figure shapes the course of the
first part, in which one can also distinguish
a fragment marked grandioso, representing
the expressive culmination of this phase
of the work. In the middle fragment, there
appears a fugato, but the composer does
not work it out in full. After that, the the-
matic ideas of the initial Adagio return in
somewhat altered form; and finally, a funer-
al march in 3/2 meter resounds, in which
a solo ’cello part stands out, recalling yet
once more the leitmotif of the work.

Małgorzata Gąsiorowska

Jan
Radzyński
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studia kompozytorskie w Yale University
pod kierunkiem K. Pendereckiego i J. Druck-
mana. Doktoryzował się w 1984. Obecnie
jest profesorem kompozycji i teorii muzyki
w Ohio State University w Columbus. 
Radzyński jest laureatem wielu nagród
i wyróżnień, jak Mellon Fellowship, Morse
Fellowship, czy nagroda Fundacji Rothschilda.
Nagranie jego utworu orkiestrowego Kaddish
– pamięci ofiar Holokaustu – uzyskało reko-
mendację na Międzynarodowej Trybunie
Kompozytorów w Paryżu w 1983. Jego
kompozycje były wykonywane przez reno-
mowane orkiestry symfoniczne m.in.:
w Cleveland, New Haven, Jerozolimie, Mek-
sykańską Orkiestrę Narodową, Izraelską
Orkiestrę Kameralną, Orkiestrę Kameralną
Teatru Bolszoj w Moskwie, oraz orkiestry
radiowe w Kolonii i Saarbrecken. 
Otrzymuje liczne zamówienia kompozytor-
skie; ostatnio przyjął zamówienie od Fes-
tiwalu Schleswig Holstein, miasta Aachen,
Fundacji Rothschilda i Orkiestry Symfonicznej
w Haifie. 

Serenada na smyczki powstała w 2000
roku na zamówienie nowojorskiego Con-
certante Ensemble i była po raz pierwszy
wykonana we wrześniu tego samego roku.
„Każda z czterech części i utwór jako
całość, to wyraz admiracji kompozytora
dla dawnych mistrzów – nie tyle dla ich
kunsztu technicznego, co daru poruszania
ludzkich emocji” – pisze Jan Radzyński. 
Oczywiście Serenada nie jest wyłącznie
daniną spłacaną przeszłości. Kryje w sobie
głębszą ideę, którą kompozytor wyraził
tymi słowami: „W epoce outsourcingu,
globalizacji, szybkich komputerów i łatwego
dostępu do informacji, nasza współczesna
kultura ulega coraz większej fragmentacji,
działaniu przypadku, pogrążaniu się w cha-
osie informacyjnym. Nasze przyzwyczajenia
słuchowe także zmieniły się dramatycznie
w ostatnich dekadach; jesteśmy coraz bru-
talniej atakowani informacjami, których
ani nie szukamy ani nie potrzebujemy
i nasze słyszenie jest coraz mniej intencjo-

tional studies at Yale University under the
direction of K. Penderecki and J. Druckman.
He received his doctorate in 1984. Presently,
he is a professor of composition and
music theory at Ohio State University in
Columbus. 
Radzyński is the winner of many awards
and distinctions, such as the Mellon Fellow-
ship, Morse Fellowship and the Rothschild
Foundation award.  A recording of his
orchestral work Kaddish – in memory of
victims of the Holocaust – obtained a rec-
ommendation at the International Tribune
of Composers in Paris in 1983.
His compositions have been performed
by the Cleveland Orchestra, Jerusalem Sym-
phony, Israel Sinfonietta, Israel Chamber
Orchestra, Moscow’s Bolshoi Theater
Chamber Orchestra, Mexico National Orches-
tra, Cologne Radio Orchestra, Saarbrecken
Radio Orchestra. Radzynski’s recent com-
missions are from the Schleswig Holstein
Festival, from the city of Aachen, from the
Rothschild Foundation, and from the Haifa
Symphony.

The Serenade for strings was commissioned
in 2000 by New York’s Concertante Ensemble
and was performed for the first time in
September of that year. “Each of the four
movements, and the work as a whole, is
the expression of a composer’s admiration
for the early masters – not so much their
technical artistry, as their gift for moving
people’s emotions,” writes Radzyński. 
Obviously, the Serenade is not exclusively
a tribute paid to the past. Inherent in it is
a deeper idea which the composer expressed
in these words: “In an era of outsourcing,
globalization, fast computers and easy
access to information, our contemporary
culture is undergoing greater and greater
fragmentation, random action, descent
into an informational chaos. Our listening
habits have also changed dramatically in
recent decades; we are more and more
brutally attacked with information which
we are neither looking for nor in need of,
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nalne i mniej zaangażowane. Ostatecznie
wahadło historii musi zawrócić, a muzyka
powinna znów stać się podstawowym
środkiem ludzkiej ekspresji jako sztuka
zarazem potężna i wysublimowana”. 
Wydawałoby się, że taka deklaracja przechyli
szalę na rzecz muzyki dawnej, ale kompozy-
tor, dystansując się od nadmiernej apologii
współczesności, dokonuje jednocześnie
bolesnej operacji na materiale wywołanym
z historii. W najkrótszym, rozpoczynającym
utwór Preludium, rozpisanym na antyfonal-
nie przeciwstawione sobie grupy głosów,
kompozytor przemawia językiem, którego
nie powstydziliby się dwudziestowieczni
neoklasycy; ruchliwy, quasi-barokowy prze-
bieg rozgrywa się w przestrzeni harmonicznej
naznaczonej ostrą dysonansowością, by
w finale zatrzymać się na akordzie a-moll
z wdzięcznie nierozwiązanym opóźnieniem
fis w I skrzypcach. 
Kolejny Menuet, z pewną nutką przekornego
sentymentalizmu, nawiązuje do stylistyki
dworskiego tańca, ale Trio... tkwi w tej
części jakaś zagadka, jest w niej doza ironii
zawarta w quasi-ludowych, pustych kwintach
ozdobionych przednutką w basie (stąd
nazwa: Trio à la Musette), wygrywanych
na ich tle melodiach jakby zapamiętanych
z przeszłości, a dla zwiększenia dystansu
ubranych we flażoletowe brzmienie, melo-
diach ciągle zrywanych, na przykład poja-
wiającą się nagle barokową kadencją szybko
rozwianą ironicznymi, krótkimi glissandami.
Że przeszłości nie da się przywołać w całej
jej krasie, że piękno nie ocaliło człowieczeń-
stwa? 
Powrót da capo menueta na chwilę rozwiewa
te wątpliwości. Ale przywraca je Sarabanda.
Smutny to taniec. To jakby płacz nad grobem.
Lub milionami grobów. Życie jednak zwy-
cięża, o czym przekonuje żywiołowa Taran-
tella w formie ronda, z wdzięcznym refrenem
i jednym z epizodów, jakby wyjętym
z amerykańskiego, bulwarowego filmu!
Chciałoby się powiedzieć – to mógł
napisać tylko człowiek, który już wrósł
w Amerykę, chociaż pozostał Europejczykiem.

and our listening is less and less inten-
tional and less and less involved. In the
end, the pendulum of history must swing
back, and music should again become a
fundamental means of human expression
as an art both powerful and subtle.”
It would seem that such a declaration
would tilt the balance in favor of early
music; but the composer, distancing him-
self from excessive apology for the con-
temporary, simultaneously performs a painful
operation on material summoned from
history. In the shortest Prelude, which
begins the work and is written out into
antiphonally-opposed groups of voices, the
composer speaks in a language of which
the twentieth-century Neoclassicists would
not be ashamed; the exuberant, quasi-
Baroque course of the work is played out
in a harmonic space marked by harsh dis-
sonance and, in the finale, stops on an
A minor chord with an eternally unresolved
F sharp suspension in the first violins. 
The ensuing Minuet, with a certain note
of perverse sentimentalism, alludes to the
stylistic language of court dance, but the
Trio… in this movement is buried some
kind of riddle; there is in it a dose of irony
couched in quasi-folk open fifths ornament-
ed with a grace note in the bass (thus the
name: Trio à la Musette), in the melodies
played out against the background of these
fifths, recalled, as it were, from the past
and, to increase the distance, clothed in
the timbre of harmonics – melodies con-
stantly broken off, for example, with a sud-
denly-appearing Baroque cadenza quickly
dispersed with ironic, short glissandi. So
we cannot summon the past in all its love-
liness, so beauty has not saved humanity? 
The da capo return of the minuet for
a moment dispels these doubts. But the
Sarabande restores them. It is a sad dance.
It is, as it were, the shedding of tears over
a grave. Or millions of graves. However,
life is victorious, as we are persuaded by
the lively Tarantella in rondo form, with
a charming refrain and one of its episodes,
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Bo okazuje się, że nie trzeba wielkich słów,
by przemówić do ludzkich emocji. Wystarczy
orkiestra smyczkowa...

Małgorzata Gąsiorowska

Studiował fortepian w klasie O. Iliwickiej-
Dąbrowskiej w Akademii Muzycznej w Poz-
naniu, otrzymując dyplom z wyróżnieniem.
Swoje umiejętności pianistyczne doskonalił
pod kierunkiem V. Perlemutera w Paryżu
(1969–70). Od szeregu lat prowadzi inten-
sywną działalność artystyczną jako solista
i kameralista, występuje w krajach Europy,
Ameryki i Azji. 
W zróżnicowanym i rozległym repertuarze
solowym i kameralnym pianisty znaczącą
rolę odgrywają utwory kompozytorów pol-
skich XIX i XX wieku, w tym Szymanowskiego
oraz utwory kompozytorów współczesnych,
których był wielokrotnie pierwszym wyko-
nawcą. W kręgu zainteresowań pianisty
pozostaje także muzyka francuska; jako
pierwszy w Polsce wykonał cykl O. Messiaena
Katalog ptaków. 
W jego dorobku artystycznym znajdują się
liczne nagrania archiwalne dla radiofonii

Andrzej Tatarski studied piano with O. Dą-
browska at the Music Academy in Poznań,
winning a diploma with distinction. In
1969–70 he perfected his skills under the
guidance of V. Perlemuter in Paris. He has
developed a fine career as a solist and in
chamber music. Foreign tours have taken
him to the United States, Japan, South
Korea, Jamaica, Cuba, Germany, France,
Britain, Italy, Austra, Belgium, Slo-venia,
Switzerland and the former Soviet Union.
A prominent place in Tatarski’s extensive
and diverse solo and chamber repertoire
is occupied by works by 19th and 20th-cen-
tury Polish composers as well as by French
music. He is the first Polish pianist to have
performed Olivier Messiaen’s cycle Cata-
logue d’oiseaux. He has given many first
performances of pieces by contemporary
Polish composers. 
He has made numerous recordings for

as it were, taken from an American pulp
film! One wants to say – this could only
have been written by a person who has
already taken root in America, even if he
has remained European. For it turns out
that no great words are needed to speak
to human emotions. A string orchestra will
suffice…

Małgorzata Gąsiorowska

Andrzej
Tatarski
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polskich i zagranicznych, nagrania telewizyjne
oraz nagrania płytowe. Był pierwszym
wykonawcą, który nagrał fortepianowe
utwory Henryka i Józefa Wieniawskich,
R. Koczalskiego i I. Fredmanna (Selene). 
Bierze udział w pracach jury ogólnopolskich
i międzynarodowych konkursów pianis-
tycznych oraz muzyki kameralnej, wykłada
na kursach mistrzowskich w kraju i za gra-
nicą. Prowadzi klasę fortepianu w Akademii
Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

Polish and foreign radio stations, for film
and television, as well as on various labels.
He has made the first ever recording of
piano works by Henryk and Józef Wieniaw-
ski, R. Koczalski and I. Fredmann (for Selene). 
He has sat on the juries of many national
and international piano and chamber
music competitions, and given master class-
es. He teaches piano at the I.J. Paderewski
Academy of Music in Poznań. 

Orkiestra
Kameralna
Polskiego Radia
„Amadeus”

The Amadeus
Chamber
Orchestra 
of Polish Radio

Założona w 1968 roku przez dyrygentkę
Agnieszkę Duczmal, początkowo działała
pod patronatem „Jeunesses Musicales”
oraz Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego.
W roku 1976 Orkiestra pod dyrekcją
Agnieszki Duczmal otrzymała Srebrny

The Amadeus Chamber Orchestra of Polish
Radio, founded in 1968 by conductor Ag-
nieszka Duczmal, was at first active under
the patronage of Jeunesses Musicales, as
well as the Poznań Music Society. In 1976
the Orchestra, under the direction of
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Medal Herberta von Karajana na Między-
narodowych Spotkaniach Orkiestr w Ber-
linie Zachodnim. Przełomem w działalności
Orkiestry stało się przekształcenie jej
w 1977 roku w etatowy zespół Polskiego
Radia i Telewizji, a następnie w Orkiestrę
Kameralną Polskiego Radia „Amadeus”.
Od początku zespołem kieruje Agnieszka
Duczmal. Orkiestra koncertowała w Europie,
obu Amerykach oraz krajach azjatyckich
z najwybitniejszymi solistami z całego świata
w najbardziej prestiżowych salach koncer-
towych. Każdego roku Orkiestra bierze
udział w licznych polskich i zagranicznych
festiwalach muzycznych. Dla Polskiego
Radia zespół regularnie nagrywa repertuar
od baroku do współczesności, współpracuje
również z radiofoniami zagranicznymi.
Orkiestra z Agnieszką Duczmal zarejestro-
wała wiele programów i transmisji koncer-
tów, zarówno dla TVP jak i telewizji francuskiej.
Nagrania płytowe „Amadeusa” ukazały się
w Polsce, Wielkiej Brytanii, we Włoszech,
Niemczech, Kanadzie i Brazylii. 

Agnieszka Duczmal, received the Herbert
von Karajan Silver Medal at the Internatio-
nal Meetings of Young Orchestras in West
Berlin. A turning point in the Orchestra’s
activity was its transformation in 1977 into
a full-time ensemble of the Polish Radio
and Television, and then into the Amadeus
Chamber Orchestra of Polish Radio. Since
the beginning, the ensemble has been
directed by Agnieszka Duczmal. The orches-
tra has concertized in Europe and both
Americas, as well as in Asian countries,
with the most distinguished soloists from
all over the world, in the most prestigious
concert halls. Every year, the Orchestra
takes part in numerous Polish and foreign
music festivals. For the Polish Radio, the
ensemble regularly records repertoire from
Baroque to contemporary; it also collabo-
rates with foreign radio broadcasting firms.
The orchestra, with Agnieszka Duczmal,
has recorded many programs and concert
transmissions, both for Polish Television
and for French television. Amadeus’ record-
ings on disk have been released in Poland,
Great Britain, Italy, Germany, Canada and
Brazil.
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Studia, zakończone dyplomem z wyróżnie-
niem, odbyła w PWSM w Poznaniu pod
kierunkiem W. Krzemieńskiego. Pracowała
w Państwowej Filharmonii w Poznaniu
i w Operze Poznańskiej. Już w czasie studiów
(1968) utworzyła orkiestrę kameralną, która
od 1988 występuje pod nazwą Orkiestra
Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”.
Od początku istnienia zespołu Agnieszka
Duczmal jest jego dyrektorem i kierownikiem
artystycznym. 
Laureatka wielu nagród, m.in.: na I Ogólno-
polskim Konkursie Dyrygentów w Katowi-
cach (1970), wyróżnienia na IV Międzynaro-
dowym Konkursie Dyrygentów Herberta
von Karajana w Berlinie Zachodnim (1975).
Wraz z Orkiestrą zdobyła Srebrny Medal
Herberta von Karajana na Międzynarodowych
Spotkaniach Młodych Orkiestr w Berlinie
Zachodnim (1976) oraz nagrodę Międzynaro-
dowego Centrum Kultury Saint Vincent
w Rzymie „La donna del mondo” – „Kobieta
świata” (1982). 
Artystka wraz z Orkiestrą Kameralną „Ama-
deus” koncertowała na całym świecie,
występując z najwybitniejszymi solistami.
Dokonała wielu nagrań płytowych, telewi-
zyjnych i archiwalnych w Polsce i za granicą.

Studied at State College of Music in Poz-
nań under direction of Witold Krzemieński,
receiving diploma with honors upon grad-
uation. Has worked at Poznań State Phil-
harmonic and at Poznań Opera. Already as
student (1968), founded chamber orchestra
which, since 1988, has performed under
name of Amadeus Chamber Orchestra
of Polish Radio. Since beginning of ensem-
ble’s existence, Agnieszka Duczmal has
been executive and artistic director. 
Winner of many prizes, among others at
1st Nationwide Conductors’ Competition
in Katowice (1970), as well as honorable
mention at 4th Herbert von Karajan
International Conductors’ Competition in
West Berlin (1975). Together with Orchestra,
won Herbert von Karajan Silver Medal at
International Meeting of Young Orchestra
in West Berlin (1976), as well as ‘La donna
del mondo’ – ‘Woman of the World’ award
from St. Vincent International Cultural
Center in Rome (1982). 
The artist, together with Amadeus Chamber
Orchestra, has concertized all over the
world, performing with the most distin-
guished soloists. Has made many disks,
television, and archival recordings in Poland
and abroad.

Agnieszka
Duczmal
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niedziela, godz. 20.00 / Sunday, 8:00 p.m.
KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA / CHURCH OF SS. PETER 
AND PAUL

Mieczysław Sołtys – Śluby Jana Kazimierza, oratorium / Vows
of Jan Kazimierz, oratorio (1895), 80’
Część I / Part I – Prolog / Prologue
Cześć II / Part II – Częstochowa
Część III / Part III – Śluby królewskie / Royal Vows

- Matka Ojczyzna / Mother Poland: 
Marianna Laba (Ukraina / Ukraine) – sopran / soprano

- Anioł / Angel:
Natalija Dacko (Ukraina / Ukraine) – sopran / soprano

- Goniec / Messenger:
Kornelij Siateckyj (Ukraina / Ukraine) – tenor  

- Kordecki: 
Marcin Wolak – baryton / baritone

- Legat papieski / Papal legate: 
Zbigniew Grygielski – baryton / baritone

- Müller: 
Maciej Michalik – baryton / baritone

- Narrator: Jacek Ozimkowski – bas / bass
- Recytator / Reciter: Zbigniew Chrzanowski 

Olena Maceluch (Ukraina / Ukraine) – organy / organ
Chór Ukraińskiej Państwowej Kapeli Chóralnej „Trembita”
(Ukraina) / Choir of Trembita Ukrainian State Choral 
Ensemble (Ukraine)
Madrygaliści Capelli Cracoviensis / Capella Cracoviensis
Madrigalists’ Ensemble
Wirtuozi Lwowa (Ukraina) / Lviv Virtuosi Chamber Orchestra
(Ukraine)
Ukraińska Państwowa Kapela „Trembita” (Ukraina) / 
Trembita Ukrainian State Ensemble (Ukraine)
Wojskowa Orkiestra Dęta Zachodniego Sztabu Dowództwa
Operacyjnego (Ukraina) / Military Wind Ensemble of the
Western Operational Command Staff (Ukraine)
Capella Cracoviensis
Mykola Kulyk (Ukraina / Ukraine) – chórmistrz / choirmaster
Jurij Luciv (Ukraina / Ukraine) – dyrygent / conductor
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Mieczysław
Sołtys

Kompozytor, dyrygent, pedagog; urodził
się w 1863 we Lwowie, zmarł w 1929 tamże. 
Po ukończeniu gimnazjum kształcił się

pod kierunkiem K. Mikulego w Konserwa-
torium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycz-
nego (GTM) we Lwowie. Równolegle stu-
diował na Wydziale Filozoficznym Uniwer-
sytetu Lwowskiego. Kontynuował studia
w Wiedniu (kompozycja) i Paryżu (kompo-
zycja u C. Saint-Saënsa, kontrapunkt i mu-
zyka organowa u E. Gigouta). 
Po powrocie do Lwowa (1891) został profe-
sorem, a od 1899 dyrektorem Konserwa-
torium GTM i jego dyrektorem artystycznym.
Był także krytykiem muzycznym i redaktorem
Wiadomości Artystycznych (1897–1899).
Uczył gry na fortepianie, przedmiotów teo-
retycznych, dyrygentury; był jednym z nie-
licznych we Lwowie profesorów kompozycji
i najbardziej cenionym wykładowcą kon-
trapunktu. Do jego uczniów należeli m.in.:
H. Feicht, T. Sygietyński, B. Walek-Walewski,
T.Z. Kassern, M. Horszowski. 
Dyrygując orkiestrą i chórami Konserwato-
rium GTM, wprowadził na lwowską estradę
koncertową wybitne dzieła muzyki polskiej
i światowej, wykonywane w tym mieście
zazwyczaj po raz pierwszy, m.in.: Bacha
(Mszę h-moll i obydwie Pasje), Haydna (Pory
roku), Beethovena (IX Symfonia), Berlioza
(Potępienie Fausta); przygotował wykona-
nia koncertowe dzieł Glucka (Orfeusz),

Composer, conductor, pedagogue; born
1863 in Lvov (now Lviv), died there in 1929.
After finishing secondary school, educated
under direction of K. Mikuli at Galician
Music Society (GTM) Conservatory in Lvov.
Simultaneously studied in Faculty of
Philosophy at University of Lvov. Continued
studies in Vienna (composition) and Paris
(composition with C. Saint-Saëns, counter-
point and organ music with E. Gigout).
After returning to Lvov (1891), became
professor, and from 1899 onwards, execu-
tive and artistic director of the GTM Con-
servatory. Was also a music critic and edi-
tor of Wiadomości Artystyczne (1897–1899).
Taught piano performance, theoretical
subjects, conducting, was one of the few
composition professors in Lvov, and the
most esteemed lecturer in counterpoint.
His students included, among others:
H. Feicht, T. Sygietyński, B. Walek-Walewski,
T.Z. Kassern, M. Horszowski.
While conducting orchestra and choirs
of GTM Conservatory, introduced distin-
guished works of music from Poland and
elsewhere in the world (most often, these
were Lvov premières), including: Bach (Mass
in B minor and both Passions), Haydn (Die
Jahreszeiten), Beethoven (Symphony no. 9),
Berlioz (La Damnation de Faust); prepared
concert performances of works by Gluck
(Orfeo) and Wagner (Tristan und Isolde).
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Wagnera (Tristan i Izolda). Z utworów kom-
pozytorów polskich przedstawił we Lwowie
poematy symfoniczne Karłowicza, Różyckiego
i oratorium Quo vadis Nowowiejskiego.
Jako dyrektor Konserwatorium zgromadził
wybitne grono profesorskie; z jego inicjaty-
wy opracowano nowe plany nauki (1911,
1928), otwarto Szkołę Dramatyczną (1916)
i Operową (1922). W ostatnich latach życia
przygotował plan reorganizacji uczelni na
wzór instytucji zachodnich. Był inicjatorem
stworzenia Związku Muzyków-Pedagogów
we Lwowie (1919) oraz Związku Zawodo-
wego Muzyków. Dzięki jego dokonaniom
Lwów stał się jednym z głównych ośrodków
muzycznych w Polsce.
Twórczość Sołtysa obejmuje niemal wszyst-
kie gatunki i formy. Centralne miejsce zaj-
mują w niej opery, z których Rzeczpospo-
litą Babińską (1905), Marię (1909), Panie
Kochanku (1924) wystawiono na scenie
Teatru Wielkiego we Lwowie.

Śluby Jana Kazimierza
W nocy z 27 na 28 grudnia 1655 roku wojs-
ka szwedzkie dowodzone przez Burchardta
Müllera, wycofały się spod Jasnej Góry po
trwającym 6 tygodni oblężeniu. Obrońcy,
z przeorem Augustynem Kordeckim na czele,
nie dopuścili do profanacji świątyni. W tej
wojnie był to precedens. 
Dzień później w Tyszowcach nad Huczwą
szlachta wypowiedziała posłuszeństwo
Karolowi X Gustawowi, któremu przed rokiem
ofiarowała polską koronę. O tryumfie
Kordeckiego konfederaci wiedzieć nie mogli,
ale wieść o porwaniu się Szwedów na jedną
z największych świętości narodu, napełniła
ich olbrzymim gniewem.
Tymczasem prawowity monarcha, Jan Kazi-
mierz, zmierzał już bocznymi drogami do
Lwowa. Tam ściągały siły królewskie oraz
ci, którzy odzyskali wiarę w zwycięstwo.
W marcu 1656 we Lwowie stało już ponad
20 tysięcy wiernego królowi wojska. 
Szwedzi poniechali szturmu na Lwów.
Uderzyli na Przemyśl, aby 16 marca znów
ze wstydem odstąpić od oblężenia. Wpraw-

Among works of Polish composers, he pre-
sented in Lvov symphonic poems by
Karłowicz and Różycki, as well as Nowo-
wiejski’s oratorio Quo vadis.
As Conservatory director, assembled a dis-
tinguished cadre of professors; on his ini-
tiative, new curricula were prepared (1911,
1928), new schools of drama (1916) and
opera (1922) were opened. In the last years
of his life, prepared a plan to reorganize the
Conservatory on the pattern of Western
institutions. Initiated the creation of the
Musician-Teachers’ Union in Lvov (1919),
as well as the Musicians’ Professional
Union. Thanks to his achievements, Lvov
became one of the main musical centers
in Poland.
Sołtys’ oeuvre includes nearly all genres
and forms. A central place in it is occupied
by operas, of which Rzeczpospolita Babińska
(1905), Maria (1909), Panie Kochanku (1924)
were staged at the Wielki Theater in Lvov.

Jan Kazimierz Vows 
During the night of 27–28 December 1655,
Swedish forces commanded by Burchardt
Müller retreated from beneath Jasna Góra
after a siege of six weeks’ duration. The
defenders, led by prior Augustyn Kordecki,
successfully prevented the profanation of
the church. In this war, that was a precedent.
A day later, in Tyszowce (on the Huczwa
River), the nobles rescinded their allegiance
to Karl X Gustav, to whom they had offered
the Polish crown a year before. The con-
federates could not have known about
Kordecki’s triumph, but the news of the
Swedes’ attack on one of the nation’s
greatest holy places had filled them with
enormous anger.
In the meantime, the rightful monarch, Jan
Kazimierz, was already making his way via
a roundabout route to Lvov. There were
gathering royal forces, as well as those
who had regained faith in victory. By
March 1656, there was already a standing
army of 20 000 loyal to the king in Lvov.
The Swedes abandoned their attempt to
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dzie wojna trwała jeszcze całe pięć lat
i przyniosła Polsce straszliwe zniszczenia,
ale impet najeźdźcy został powstrzymany.
W tej przełomowej chwili, w sobotę 1 kwiet-
nia 1656 roku, w katedrze lwowskiej przed
obrazem Matki Bożej Łaskawej, w obecności
legata papieskiego, złożył król Jan Kazimierz
w imieniu własnym, swych ministrów, sena-
torów, szlachty i pospólstwa uroczyste
śluby. Obrał w nich Matkę Bożą za swą
patronkę i ogłosił Ją królową swego Państwa.
Polecił Jej opiece siebie samego, Królestwo
Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie oraz
6 pozostałych księstw. Zobowiązał się do
szerzenia chwały Chrystusa we wszystkich
krainach Królestwa i do wieczystego rozpa-
miętywania łaski Bożej w każdą rocznicę
spodziewanego zwycięstwa nad Szwedami.
Obiecał wreszcie sprawić, by odtąd „utra-
pione pospólstwo wolne było od wszelkiego
okrucieństwa”. Wraz z królem śluby te
złożyli zebrani w katedrze senatorowie
i szlachta. Na koniec – już w kościele Jezu-
itów, dokąd udano się procesją – legat
papieski Piotr Vidoni po trzykroć zawołał:
Królowo Korony Polskiej, módl się za nami!
Jest pewne, że serce Polski biło wówczas
we Lwowie. 
Pamięć o tym wydarzeniu odżyła w okresie
po Powstaniu Styczniowym, gdy naród pols-
ki potrzebował duchowego wsparcia. Opisał
je Sienkiewicz w Potopie (1886), a Jan Ma-
tejko uwiecznił na jednym ze swych ostat-
nich płócien (1893). W roku 1895 po temat
ślubów królewskich sięgnął również kom-
pozytor – lwowianin, Mieczysław Sołtys.
Swemu dziełu nadał postać oratorium
z chórami, partiami solowymi, recytatorem,
orkiestrą i organami. Posłużył się tekstem
Seweryny Duchińskiej (1816-1905), jednej
z pierwszych polskich poetek i powieściopi-
sarek XIX wieku, gorącej patriotki, zamiesz-
kałej w Paryżu po tym, jak spotkały ją carskie
represje za pomoc rodzinom powstańców
1863 roku. 

storm Lvov. They attacked Przemyśl, only
to give up their siege in shame on 16 March.
While the war did last a whole five years
longer and bring Poland terrible destruc-
tion, the momentum of the invader had
been halted.
At this crucial moment, on 1 April 1656, at
the Lvov cathedral, before the image of
Our Lady of Grace and in the presence of
a papal legate, King Jan Kazimierz – in his
own name as well as that of his ministers,
senators, nobles and commoners – made
solemn vows. In them, he took Our Lady
as his patron saint and proclaimed her
queen of his State. He commended to her
care himself, the Kingdom of Poland and
the Grand Duchy of Lithuania, as well as
the remaining six duchies. He undertook
to spread the glory of Christ in all the
lands of the Kingdom, as well as to, in
perpetuity, reflect on the grace of God on
each anniversary of the expected victory
over the Swedes. Finally, he promised to
ensure that from then on, the “troubled
common people would be free of all cruel-
ty.” Together with the king, these vows
were also made by the senators and
nobles gathered in the cathedral. At the
end – now at the Jesuit church, to which
they had processed – papal legate Piotr
Vidoni called out three times: Queen
of the Crown of Poland, pray for us!
It is certain that at that time, the heart
of Poland was beating in Lvov.
The memory of this event was revived in
the period after the January Uprising, when
the Polish people needed spiritual support.
It was described by Sienkiewicz in The Deluge
(1886); and Jan Matejko memorialized it in
one of his last canvases (1893). In 1895,
the theme of the royal vows was taken
up as well by a composer – Lvov native
Mieczysław Sołtys. He gave his work the
form of an oratorio with choirs, solo parts,
a reciter, orchestra and organ. He used
a text by Seweryna Duchińska (1816–1905),
one of the first Polish poetesses and nov-
elists of the 19th century, an ardent patri-
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Oratorium składa się z trzech części.
Prolog, poprzedzony orkiestrowym, archai-
zującym wstępem, kreśli obraz Polski pus-
toszonej przez najeźdźcę. W żałobny nastrój
wprowadza recytatyw Narratora Słońce
zagasło, czarno dokoła i następująca po
tym aria Matko Ty, Polsko. Pogłębia go
sopranowa lamentacja Matki Ojczyzny
Synaczki nasze, biedne orlęta i pełen roz-
paczy chór starców Nieszczęsna Polsko,
biadaż Ci, biada! Lecz wieszczącym klęskę
starcom odpowiadają młodzi rycerze (Cof-
nijcie, starce, bluźniercze słowo) przełamując
aurę zwątpienia. Szydzi z nich wprawdzie
chór szatanów (Czekaj cudu, nędzny ludu)
ale wezwanie Anioła (sopranowa aria
Próżno mój ludu szatan obrzydły godzi
w pierś twoją), kończy Prolog wyrazem nadziei.
Część druga, zatytułowana Częstochowa,
jest pod względem dramaturgicznym i mu-
zycznym najbardziej ożywiona. Otwiera ją
scena nabożeństwa na Jasnej Górze (chór
Witaj Królowo, oraz przetykana lamenta-
cjami Litania – Słońce nam czarne przykryły
chmury). Wahanie pomiędzy pokusą złoże-
nia broni a nadzieją zwycięstwa, przedsta-
wiają dialogujące chóry Jak szatany zgrają
wściekłą Szwed do naszych drze się wrót
oraz Chmury się roją po wzgórzu całem.
Nie brak tu i kwestii „szwedzkich” (aria
Müllera Niech raz przeklęta skończy się
sprawa, czy rozmyślnie trywialny chór raj-
tarów Hej za młoty, hej za miecze). Rozterki
obrońców osiągają apogeum w chóralnym
dialogu: gdy jedni nawołują Szafować
życiem rozum zabrania, drudzy, gotowi do
walki, śpiewają Bogurodzica Dziewica, bądź
nam ramieniem i tarczą. Wówczas wkracza
Kordecki, pierwszych gromiąc (Ludzie bez
serc, bez ducha), drugich zachęcając (Naprzód,
dzielni rycerze). Pokrzepieni obrońcy wspól-
nie intonują Bogurodzicę. Kompozytor nie
użył tu cytatu średniowiecznej pieśni, lecz
stworzył własną melodię w 4-głosowym
układzie chorałowym, stylizowaną na XVII
wiek. Kulminacją tej części jest modlitwa
Kordeckiego Królowo polskiej korony i scena
objawienia się Matki Bożej. Starcie ze

ot who took up residence in Paris after
encountering Tsarist repression for giving
aid to families of participants in the 1863
uprising.
The oratorio is comprised of three parts.
The Prologue, preceded by an archaized
orchestral introduction, draws a picture
of Poland ravaged by the invader. A dark,
funereal mood is introduced by the Narrator’s
recitative and the ensuing aria invoking
Poland as Mother. This mood is deepened
by the soprano lamentation of Mother
Poland over her ‘eagle chicks’ and the
chorus of old men bewailing Poland’s
woes. But the old men, prophesying doom,
are answered by young knights exhorting
them to take back their ‘blasphemous
word’ , thereby breaking through the aura
of doubt. While a choir of devils mocks
their faith in the expected miracle, the call
of the Angel to consider the devil’s attacks
a mere vanity ends the Prologue with an
expression of hope.
The second part, entitled Częstochowa,
is in dramaturgical and musical terms the
most animated. It is opened by the scene
of a worship service on the hill of Jasna
Góra, home of an image known as the
Black Madonna, to this day considered the
most holy pilgrimage site in Poland, where
the people greet their Queen and pray
a lamentation-filled Litany. Wavering between
the temptation to lay down arms and the
hope of victory is presented by dialoguing
choruses juxtaposing mad hordes of Swedes
trying to break through the gates and
clouds gathering ominously over the hill.
There is also no lack of ‘Swedish’ lines,
e.g. Müller’s aria expressing poetically his
desire to ‘finish the damned job once for
all’, or the purposely trivial chorus of mer-
cenaries ready to help him do it, whether
by hammer or by sword. The dilemmas
of the defenders reach their apogee in
a choral dialogue: while one chorus exhorts
reason to prevail over the ‘squandering
of life’, the other, ready to fight, resolutely
turns to the Virgin Mother of God as their
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Szwedami (efektowne chóry Hej, naprzód,
daremna trwoga oraz Ona wam natchnie
moc wielką) wygasa w orkiestrowym post-
ludium. Na zakończenie brzmi chór zwycię-
stwa (Chwała, chwała, zmilkły działa) z so-
lową partią Kordeckiego (Nie mnie chwała).
Część trzecia – Śluby królewskie – wyobraża
uroczystość w katedrze lwowskiej. Scenerię
maluje utrzymana w polonezowym rytmie
inwokacja Wielką radość dziś obchodzisz ty
halicki grodzie (tenor solo). Zaraz potem
następuje scena tytułowa, w której recyta-
tor wygłasza pełny tekst ślubów Jana
Kazimierza. Rozbrzmiewa on na tle chora-
łowego divisi smyczków, do których na
koniec dołączają pozostałe instrumenty.
Rytm polonezowy powraca w arii legata
papieskiego (W imię Pasterza), poprzedza-
jącej modlitewny chór O Matko Boża, gdy
jasna zorza. Raz jeszcze dają się słyszeć
moce piekielne (Ha, my szatany, tchniem
w serca chłód), którym chór żeński przeciw-
stawia wezwanie O nie drżyj Polsko. Inter-
mezzo orkiestrowe rozwiewa niepokoje
tanecznymi rytmami. Tymczasem goniec
z obozu przynosi radosną wieść o zwycięs-
twie (Chwała! Tryumfy!) w rozbudowanej
zaś scenie chór opisuje przebieg bitwy
(Bój trwał zażarty). Całość kończy Votum,
w którym wszyscy zanoszą błaganie do
Matki Bożej o opiekę i dalsze łaski (uniso-
nowy chór Wielka Boża Rodzicielko).
To pierwsze z trzech oratoriów Mieczysława
Sołtysa jest dziełem przeznaczonym dla
szerokiej publiczności. Niesie przede
wszystkim przesłanie patriotyczne w prostej
pod względem artystycznym formie.
Faktura dzieła, instrumentacja, a miejsca-
mi również harmonika, zdradzają pewną
rękę wykształconego kompozytora,
wyczuwa się jednak zarazem pewne
ograniczenie środków, wynikające z rozez-
nania w poziomie ówczesnych zespołów
wykonawczych na ziemiach polskich. Brak
tu niemal zupełnie polifonii, tak silnie
zrośniętej z tradycją gatunku. Liczne są
natomiast dialogujące chóry, za których
sprawą udało się Sołtysowi ukazać dramat

strong arm and shield. At this moment,
Kordecki enters, reprimanding the former
for their lack of either heart or spirit,
and encouraging the latter, brave knights,
to march forward into battle. Fortified, the
defenders together intone the words
of the Polish hymn to Mary as Mother of
God, Bogurodzica. The composer did not
use a quote from the medieval hymn here,
but created his own melody in a four-voice
choral arrangement stylized on 17th-cen-
tury music. The culmination of this part
is Kordecki’s prayer to the Queen of the
Polish Crown and the scene of Our Lady’s
appearance. The conflict with the Swedes,
portrayed in effective choruses exhorting
the defenders to move boldly forward and
reassuring them of Our Lady’s great and
powerful inspiration, fades away in the
orchestral postlude. At the end, we hear
a victory chorus glorying in the quiet that
has now reigned on the battle field,
together with  a solo of Kordecki, who is
resolved to give glory for the victory not
to himself, but rather to God.
The third part – Royal Vows – pictures the
ceremony at Lvov cathedral. The scenery
is painted by a tenor solo invocation,
maintained in a polonaise rhythm and
addressed to the city, to which it has been
given at this moment in time to celebrate
such great joy. Directly after that ensues
the title scene, in which the reciter recites
the full text of Jan Kazimierz’s vows. It
resounds against the background of a choral
divisi in the strings, which the remaining
instruments join at the end. The polonaise
rhythm returns in the papal legate’s aria
bringing the Pope’s blessing and preceding
a prayerful chorus addressed to Our Lady.
Once again, the powers of hell are heard,
still hopeful that they will be able to
breathe a chill into Polish hearts, which
a women’s choir opposes with an exhortation
not to tremble before them. An orchestral
intermezzo dispels their worries in dance-
like rhythms. In the meantime, a messenger
from the camp arrives with joyful news
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postaw Polaków w obliczu najazdu. Dążył
też twórca do tego, aby jego muzyka – jak
pisał w przedmowie do dzieła – „dostra-
jała się stylem do epoki obranej przez
poetkę jako tło akcji”. Stąd nie brak w niej
aluzji do skal modalnych, a wiele melodii
przypomina nam dziś pieśni kościelne,
mające w wielu wypadkach rodowód się-
gający XVII wieku. Z tym wszystkim nie
można porównywać oratorium Sołtysa
z innymi późnoromantycznymi dziełami
tego gatunku, które wyszły spod pióra
Gounoda, Francka, Dvořáka, Draesekego
czy Elgara, i na tej podstawie wyrokować
o wartości jego muzyki, tym bardziej, że
niewielkie mamy pojęcie o całokształcie
jego twórczości. Zmienić ten stan rzeczy
mogło by otwarcie we Lwowie muzeum
Mieczysława i Adama Sołtysów, o co czynią
starania ich pozostali w tym mieście
potomkowie. Dopomóc tej sprawie jest
naszym patriotycznym obowiązkiem.

Maciej Negrey

of victory; while in an expansive scene,
a choir describes the course of the fierce
battle. The work as a whole ends with the
Votum, in which all raise pleas to Our Lady
for her care and continued grace (unison
chorus).
This first of three oratorios by Mieczysław
Sołtys is a work intended for a broad audi-
ence. It conveys, above all, a patriotic mes-
sage in an, artistically speaking, simple
form. The texture of the work, the instru-
mentation, and in places, the harmonic
language as well, reveal the sure hand of
a trained composer; however, at the same
time, we sense a certain limitation of
resources, resulting from knowledge of the
level of performance ensembles at the
time in Polish lands. Polyphony, so strongly
integrated with the tradition of the genre,
is almost entirely absent here. On the other
hand, there are numerous dialoguing cho-
ruses, by means of which Sołtys has man-
aged to show the drama of Polish attitudes
in the face of invasion. The artist also aimed
to have his music – as he wrote in his
foreword to the work – “match in style the
era chosen by the poetess as background
for the action.” Thus, the work is not at all
lacking in allusions to modal scales; and
many of the melodies remind us today of
church hymns which, in many cases, have
a pedigree extending back to the 16th
century. In all of this, we cannot compare
Sołtys’ oratorio with other late Romantic
works in this genre which came from the
pens of Gounod, Franck, Dvořák, Draeseke
or Elgar, and on this basis pass on the
value of his music – and all the more so
that we have only a faint idea of his oeuvre
as a whole. This state of affairs could be
changed by the opening in Lvov (now Lviv)
of the Mieczysław and Adam Sołtys Museum,
to which end efforts are being made by their
remaining descendants in this city. It is our
patriotic obligation to help this come to pass.

Maciej Negrey
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Sopran, urodziła się w Rosji. Ukończyła
Akademię Muzyczną we Lwowie w klasie
śpiewu H. Daszak. Już podczas studiów
brała udział w tournée koncertowym po
Austrii, Niemczech, Kanadzie z zespołami
Excelsior i Krynycja. W 1998 brała udział
w koncertach zespołu Kammeroper
Göttingen w Niemczech. W 2000 wraz
z Teatrem Opery Lwowskiej koncertowała
po Włoszech. Od 1996 jest solistką Filhar-
monii Lwowskiej. 
Brała udział w licznych festiwalach muzycznych
w kraju i za granicą m.in. w Polsce, Słowacji,
Niemczech, Francji. Od kilku lat uczestniczy
w koncertach organizowanych pod patro-
natem Związku Ukraińsko-Węgierskiego
w Budapeszcie. Regularnie współpracuje
z kameralnym zespołem Wirtuozi Lwowa. 

Soprano, born in Russsia. Graduated from
voice studio of H. Dashak at Academy of
Music in Lviv. Already during studies, took
part in concert tour of Austria, Germany
and Canada with ensembles Excelsior and
Krynycja. In 1998, took part in concerts
of Kammeroper Göttingen ensemble in
Germany. In 2000, together with Lviv
Opera Theater, concertized in Italy. Since
1996, has been soloist of Lviv Philharmonic.
Has taken part in numerous music festivals
in Ukraine and abroad – in Poland, Slovakia,
Germany, France, and other countries. For
the past several years, has taken part in
concerts organized under the patronage
of the Ukrainian-Hungarian Union in
Budapest. Collaborates regularly with the
Lviv Virtuosi chamber ensemble.

Marianna
Laba
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Sopran. Studia wokalne ukończyła w Kon-
serwatorium we Lwowie. Naukę śpiewu
kontynuowała w Wyższej Szkole Wokalnej
działającej przy mediolańskiej La Scali
i w Akademii Muzycznej im. C. Bergonziego
w Busetto (Włochy).
Działalność artystyczną rozpoczęła w 1989
w Teatrze Forum (Holandia) debiutując
partią Leonory w Trubadurze Verdiego. Od
tego czasu jest solistką wielu teatrów ope-
rowych, ściśle współpracując z operą w Grazu
(Austria) i Teatrem Bolszoj w Moskwie. 
Koncertowała w Europie (m.in.. w Niemczech,
Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech)
oraz w Stanach Zjednoczonych, występując
w tak renomowanych salach jak Wigmore
Hall w Londynie, Carnegie Hall w Nowym
Yorku.

Soprano. Completed studies in voice at
Conservatory in Lviv. Continued studies
in singing at La Scala Milan’s Academy
of Performing Arts, and at the C. Bergonzi
Academy of Music in Busetto (Italy).
Began her artistic career in 1989 at Forum
Theater (Holland), debuting in the role
of Leonora in Verdi’s Il Trovatore. Since
that time, has been a soloist at many
opera theaters, collaborating closely with
the Graz Opera (Austria), as well as the
Bolshoi Theater in Moscow.
Has concertized in Europe (Germany,
Switzerland, Spain, Portugal, Italy and
other countries), as well as in the United
States, performing in such renowned halls
as Wigmore Hall (London) and Carnegie
Hall (New York).

Natalija
Dacko 



215

1
1
.1

1

Bas-baryton. Po ukończeniu Średniej Szkoły
Muzycznej im. W. Żeleńskiego w Krakowie,
w klasie organów L. Wernera, podjął studia
na krakowskiej Akademii Muzycznej,
którą ukończył w klasie śpiewu solowego
u H. Szuber-Słysz (1992).
Debiutował w koncercie nadzwyczajnym
z okazji 100-lecia krakowskiej AM pod dyrekcją
R. Badera (1988). W roku akademickim
1990/91 otrzymał stypendium Ministra Kul-
tury i Sztuki. Był także stypendystą Europej-
skiej Akademii Mozartowskiej (1994–1995). 
Profesorami jego byli wybitni mistrzowie
sztuki wokalnej: K. Mayer, W.G. Workman,
P. Esswood, B. Schlick, T.M. Thomaschke,
E. Blahová, A. Baldin.
Od 1990 śpiewa pod dyrekcją S. Gałońskiego
w zespole madrygalistów Capelli Cracovien-
sis, wykonując partie solowe w dziełach
muzyki dawnej oraz współczesnej.
Artysta brał udział w wielu festiwalach kra-
jowych i zagranicznych, m. in.: Vratislavia
Cantans, Muzyka w Starym Krakowie,
Dresdner Festspiele, Maggio Musicale
Fiorentino we Florencji. Ma no swoim koncie
liczne koncerty w kraju i za granicą (Francja,
Włochy, Niemcy, Szwajcaria, Holandia,
Czechy, Słowacja, Norwegia, Grecja, Belgia,
a także Stany Zjednoczone i Korea Połud-
niowa).
Dokonał wielu nagrań radiowych i CD. Od
1997 pracuje jako wykładowca Akademii
Muzycznej w Krakowie.

Bass-baritone. After graduating from the
organ performance studio of L. Werner
at the W. Żeleński Music Secondary School
in Kraków, took up studies at Kraków Acade-
my of Music, graduating from the solo voice
studio of H. Szuber-Słysz (1992).
Debuted at an extraordinary concert in honor
of the Academy of Music’s 100th birthday,
under the direction of R. Bader (1988). In the
academic year 1990/1991, received a scholar-
ship from the Minister of Culture and Art.
Was also a scholarship student at the Euro-
pean Mozart Academy (1994–1995). 
His professors have been distinguished
masters of vocal art: K. Mayer, W.G. Wor-
kman, P. Esswood, B. Schlick, T.M. Tho-
maschke, E. Blahová, A. Baldin.
Since 1990, has sung under the direction
of S. Gałoński in the Madrigalists ensemble
of the Capella Cracoviensis, performing solo
parts in works of early as well as contem-
porary music. Artist has participated in many
festivals in Poland and abroad, among others:
Wratislavia Cantans, Music in Old Cracow,
Dresdner Festspiele, Maggio Musicale
Fiorentino in Florence. Has to his credit
numerous concerts in Poland and abroad
(France, Italy, Germany, Switzerland, Holland,
Czech Republic, Slovakia, Norway, Greece
and Belgium, as well as the United States
and South Korea).
Has made many radio and CD recordings.
Since 1997, has worked as a lecturer at
the Academy of Music in Kraków.

Marcin
Wolak



216 Niedz iela  |  Sunday ,  1 1 . 1 1 .2007 

Bas-baryton. Odbył studia wokalno-aktorskie
w gdańskiej i krakowskiej Akademii Muzy-
cznej (1989). Już w czasie studiów współpra-
cował z Operą Krakowską (m.in. Griemin
w Eugeniuszu Onieginie). Od roku 1989
jest solistą w zespole Capella Cracoviensis. 
Śpiewał wiele partii solowych (Msza h-moll
i obie Pasje Bacha, Mesjasz Händla, IX Sym-
fonia Beethovena, Requiem Verdiego, Stabat
Mater Szymanowskiego, Carmina Burana
Orffa). Występował z wieloma orkiestrami
w kraju i za granicą (Francja, Włochy, Niem-
cy, Luksemburg, Austria, Szwajcaria, Dania,
Japonia, Korea, Izrael, USA). Uczestniczył
w międzynarodowych festiwalach muzycz-
nych (Muzyka w Starym Krakowie, Wratis-
lavia Cantans, Festiwal G. Ph. Telemanna
w Magdeburgu, Dresdner Festspiele).
Dokonał wielu nagrań radiowych, telewi-
zyjnych, płytowych, a także muzyki teatral-
nej i filmowej. Płyta kompaktowa z operami
D. Milhauda (Koch-International) nagrana
z jego udziałem otrzymała we Francji w 1992
prestiżowe nagrody Grand Prix du Disque
oraz Diapason d’Or. W 1997 zaśpiewał
solowe partie podczas koncertów w Filhar-
monii Berlińskiej. Oprócz działalności
artystycznej prowadzi pracę pedagogiczną
w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej
w Krakowie.

Bass-baritone. Studied voice and acting at
Academies of Music in Gdańsk and Kra-
ków (1989). While still a student, collabo-
rated with Kraków Opera (as, among others,
Gremin in Eugene Onegin). Since 1989, has
been a soloist with the Capella Cracoviensis
ensemble. 
Has sung many solo parts (Bach’s B minor
Mass and both Passions, Handel’s Messiah,
Beethoven’s Symphony No. 9, Verdi’s Requiem,
Szymanowski’s Stabat Mater, Orff’s Carmina
Burana). Has performed with many orch-
estras in Poland and abroad (France, Italy,
Germany, Luxembourg, Austria, Switzerland,
Denmark, Japan, Korea, Israel, the USA).
Has participated in international music
festivals (Music in Old Cracow, Wratislavia
Cantans, G. Ph. Telemann Festival in
Magdeburg, Dresdner Festspiele).
Has made many recordings for radio, tele-
vision and disk, as well as of theater and
film music. CD of operas by D. Milhaud
(Koch International), recorded with his par-
ticipation, received the prestigious French
prizes Grand Prix du Disque and Diapason
d’Or in 1992. In 1997, sang solo parts during
concerts at the Berlin Philharmonic. Apart
from artistic activity, also is engaged in
pedagogical work at the State Theater
College in Kraków.

Zbigniew
Grygielski
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Kierownik katedry śpiewu i instrumentów
ludowych Uniwersytetu w Drohobyczu.
Ukończył Akademię Muzyczną we Lwowie.
W l. 1987–1999 był solistą Opery Lwowskiej. 

Chairman of department of voice and folk
instruments at University of Drohobycz.
Graduated from Academy of Music in Lviv.
In 1987–1999, was soloist at Lviv Opera.

Kornelij
Siateckyj

Urodził się w 1935. Ukończył Wydział Sla-
wistyki na Uniwersytecie Lwowskim oraz
reżyserię w Wyższej Szkole Teatralnej im.
Wachtangowa w Moskwie. W l. 1958–66
pracował jako redaktor i reżyser lwowskiej
telewizji. W 1996 został kierownikiem
artystycznym Polskiego Teatru Ludowego
przy Domu Nauczyciela we Lwowie; współ-
pracował również z Państwowym Teatrem
Opery i Baletu oraz Państwowym Akade-
mickim Teatrem Dramatycznym we Lwowie.
Od 1983 mieszka i pracuje w Polsce. W 1992
objął stanowisko dyrektora Centrum Kultury
w Przemyślu. Współpracuje z teatrami
w Szczecinie, Wrocławiu i Wałbrzychu oraz
nadal jest kierownikiem artystycznym
Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. 
Za zasługi w krzewieniu kultury polskiej
otrzymał nagrodę Ministerstwa Kultury
i Sztuki – Zasłużony dla Kultury Polskiej
(1978) i został odznaczony Krzyżem Oficer-
skim (1991).

Born 1935. Completed studies in Faculty
of Slavic Studies at University of Lviv, as
well as in stage directing at the Vakhtangov
Theater College in Moscow. In 1958–66,
worked as editor and stage director for
Lviv television. In 1996, became artistic
director of the Polish Folk Theater at
Teachers’ House in Lviv; has also collabo-
rated with the State Opera and Ballet
Theater, as well as the State Academic
Drama Theater in Lviv.
Since 1983, has lived and worked in Poland.
In 1992, took post as director of the Cultural
Center in Przemyśl. Collaborates with the-
aters in Szczecin, Wrocław and Wałbrzych,
while remaining artistic director of the
Polish Folk Theater in Lviv.
For merit in propagation of Polish culture,
has received the Ministry of Culture and
Art’s Award of Merit for Polish Culture
(1978) and been honored with the Officer’s
Cross (1991).

Zbigniew
Chrzanowski 
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Oprócz bogatego repertuaru operowego
posiada w swym dorobku szereg dzieł ora-
toryjno-kantatowych m.in. takich jak Mesjasz
Haendla, Msza Koronacyjna Mozarta, Litania
Ostrobramska Moniuszki, Mojsej Ludkiewicza.
Koncertuje w kraju i za granicą (Austria,
Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia,
Kanada, Polska, Wielka Brytania, Watykan);
wielokrotnie brał udział w międzynarodowych
festiwalach muzycznych. 

Apart from a broad opera repertoire, has
to his credit an array of oratorio and can-
tata works, among others: Handel’s Messiah,
Mozart’s Coronation Mass, Moniuszko’s
Litania Ostrobramska, Ludkiewicz’s Mojsej.
Concertizes in Ukraine and abroad (Austria,
Czech Republic, France, Greece, Spain,
Ireland, Canada, Poland, Great Britain,
the Vatican); has taken part many times
in international music festivals.

Baryton. Absolwent Akademii Muzycznej
w Krakowie w klasie E. Kowalczyk i Papies-
kiej Akademii Teologicznej, na której ukoń-
czył studia z zakresu muzyki liturgicznej.
Dalsze wykształcenie zdobywał uczestnicząc
w licznych kursach mistrzowskich w kraju
(Kraków, Duszniki Zdrój) i za granicą
(w Nidzie na Litwie), prowadzonych przez
uznanych artystów polskich (H. Łazarska,
R. Karczykowski) oraz zagranicznych
(P. Esswood, J. Wolning w Mozarteum). 
Od 1996 roku jest śpiewakiem w zespole
Madrygalistów Capellae Cracoviensis,
gdzie wykonuje partie solowe i chóralne.
Jako solista występował z koncertami na
festiwalach: w Matadapera (Hiszpania),
Mladá Praha (Czechy), Muzyka w Starym
Krakowie, Dni Muzyki Dawnej w Cieszynie.
Jest członkiem zespołu wokalnego Orfeo 5.
Założył i prowadzi Męski Kwartet Wokalny

Baritone. Graduated from studio of E. Kowal-
czyk at Academy of Music in Kraków, as
well as Pontifical Academy of Theology,
where he completed studies in the field
of liturgical music. Obtained further edu-
cation by participating in numerous master
classes in Poland (Kraków, Duszniki Zdrój)
and abroad (in Nida, Lithuania), led by recog-
nized artists from Poland (H. Łazarska, R. Kar-
czykowski), as well as abroad (P. Esswood,
J. Wolning at the Mozarteum). 
Since 1996, has sung with the Madrigalists
of Capella Cracoviensis, where he performs
solo and choral parts. As a soloist, he has
performed concerts at the following festivals:
Matadapera (Spain), Mladá Praha (Czech
Republic), Music in Old Cracow, Days of
Early Music in Cieszyn. Member of vocal
ensemble Orfeo 5. Founder and leader
of Triplum Male Vocal Quartet, which

Maciej
Michalik
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Triplum wykonujący muzykę średniowiecza
i renesansu. Z zespołem tym w 2001 odbył
tournée w Danii. Od roku 2000 występuje
także na scenie autorskiej krakowskiego
Teatru Scena EL-JOT.

Bas. W 1995 ukończył z wyróżnieniem studia
wokalne pod kierunkiem W.J. Śmietany
w Akademii Muzycznej w Krakowie, a nastę-
pnie rozpoczął tamże pracę jako jego asystent.
W 1995 roku wygrał europejski konkurs na
stypendium firmy Yamaha. W tym samym
roku uzyskał dyplom Ministra Kultury i Sztuki
za szczególne osiągnięcia wokalne. 
W l. 1997–1999 był asystentem R. Karczy-
kowskiego, a obecnie prowadzi własną
klasę śpiewu solowego w Akademii Muzycz-
nej w Krakowie.
Dokonał nagrań dla Polskiego Radia i Tele-
wizji. Koncertuje w kraju i za granicą, m.in.
w Szwajcarii, Niemczech, Francji, Belgii,
Szwecji, Norwegii i USA.

Bass. In 1995, graduated with distinction
from the voice studio of W.J. Śmietana at
the Academy of Music in Kraków, and
then began working there as his assistant.
In 1995, won the European Yamaha schol-
arship competition. That year, received
a diploma from the Minister of Culture
and Art for exceptional vocal achievements.
In 1997–1999, was assistant to R. Karczykow-
ski; presently has his own solo voice studio
at the Academy of Music in Kraków.
Has made recordings for Polish Radio and
Television. Concertizes in Poland and abroad,
in Switzerland, Germany, France, Belgium,
Sweden, Norway, USA and other countries.

performs music of the Middle Ages and
Renaissance. With this ensemble, toured
Denmark in 2001. Since 2000, has also
been performing on the author’s stage
of Kraków’s  Theater Scena EL-JOT.

Jacek
Ozimkowski
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Chór Ukraińskiej
Państwowej
Kapeli Chóralnej
„Trembita”, 
Ukraińska
Państwowa
Kapela „Trembita” 

Choir of Trembita
Ukrainian State
Choral 
Ensemble,
Trembita
Ukrainian State
Ensemble

„Trembita” wywodzi się z Lwowskiego
Chóru Bojana założonego w 1891. Z powodów
politycznych w 1940 Chór Bojan został przy-
musowo zreorganizowany i zmienił nazwę
na „Trembita”. Zespół w całej swej historii
pełnił ważną rolę w krzewieniu ukraińskiej
muzyki chóralnej. Kierowali nim wybitni
artyści (A. Wachnianyn, W. Barwinski,
S. Ludkiewicz, P. Gonczarow, A. Soroka,
M. Kolessa, P. Murawskyj, W. Pekar, I. Zuk),
którzy wzbogacali repertuar chóru o dzieła
światowej literatury muzycznej. W l. 1940–90
„Trembita” systematycznie współpracował
z najlepszymi orkiestrami Związku Radziec-

Trembita has its origins in the Lviv Boyan
Choir, founded in 1891. For political reasons,
in 1940, the Boyan Choir was obliged to
reorganize and change its name to Trembita.
Throughout its history, the ensemble has
played an important role in the propagation
of Ukrainian choral music. It has been
directed by distinguished artists (A. Wachnia-
nyn, W. Barwinski, S. Ludkiewicz, P. Goncza-
row, A. Soroka, M. Kolessa, P. Murawskyj,
W. Pekar, I. Zuk), who enriched the choir’s
repertoire with works from the worldwide
music literature. In 1940–1990, the ensemble
collaborated systematically with the best
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kiego, koncertował po wszystkich jego
republikach, nagrywał też wiele płyt.
Zespół wówczas otrzymał tytuł Zasłużonej
Państwowej Kapeli. 
Od 1990 kierownikiem zespołu jest Mykola
Kulyk. Poszerzył on repertuar chóru o wcześ-
niej zakazaną muzykę cerkiewną, która
w latach następnych stała się dla zespołu
podstawą ich koncertowych programów. 
W 1990 M. Kulyk założył także orkiestrę
kameralną. Od tego czasu zespół działa
jako chór i orkiestra wykonując muzykę
kantatowo-oratoryjną. Kapela „Trembita”
koncertowała w Niemczech, Włoszech,
Francji, Danii, Austrii, Republice Czeskiej
i Polsce. Pod dyrekcją swego kierownika
artystycznego, M. Kulyka, nagrała 12 płyt. 

Chórmistrz, urodził się w 1958 w Przemyslia-
nach pod Lwowem. W 1982 ukończył Konser-
watorium we Lwowie w klasie dyrygentury
B. Zawojskiego. Od 1981 współpracuje
z zespołem „Trembita” kolejno jako dyrygent,
dyrygent naczelny (1990), dyrektor i kie-
rownik artystyczny (1994). W 1993 otrzymał
tytuł Zasłużonego Działacza Ukraińskiej
Sztuki. Jest także docentem Lwowskiego
Konserwatorium. 

Orkiestra kameralna Wirtuozi Lwowa została
założona w 1994 w Filharmonii Lwowskiej.
W zależności od programu składa się z 20
do 40 najlepszych muzyków-kameralistów,

The Lviv Virtuosi chamber orchestra was
founded in 1994 at the Lviv Philharmonic.
Depending on the program, it is comprised
of 20–40 of the best chamber musicians,

Choirmaster, born 1958 in Przemysliane
(near Lviv). In 1982, graduated from con-
ducting studio of B. Zawojski at Conserva-
tory in Lviv. Since 1981, has worked with
Trembita ensemble as conductor, chief
conductor (1990), executive and artistic
director (1994). In 1993, received Award
of Merit for activity on behalf of Ukrainian
art. Also assistant professor at Lviv Conser-
vatory.

orchestras of the Soviet Union, concertized
in all of its republics, and made many disk
recordings as well. At that time, the choir
received the title of State Ensemble of Merit.
Since 1990, the director of the ensemble
has been Mykola Kulyk. He expanded the
choir’s repertoire with previously-banned
Orthodox Church music, which in subse-
quent years became a foundation for the
ensemble’s concert programs.
In 1990, M. Kulyk also founded a chamber
orchestra. Since that time, the ensemble
has been active as a choir and orchestra,
performing cantata and oratorio music.
The ‘Trembita’ ensemble has concertized
in Germany, Italy, France, Denmark, Austria,
the Czech Republic and Poland. Under the
baton of its artistic director, Mykola Kulyk,
it has recorded 12 disks.

Mykola
Kulyk

Wirtuozi
Lwowa 

The Lviv
Virtuosi 
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z których wielu współpracowało także ze
znanymi orkiestrami symfonicznymi i kame-
ralnymi Europy. 
W repertuarze orkiestry znajdują się dzieła
różnych epok i stylów: od Corellego i Bacha
do muzyki współczesnej, zarówno ukraińskiej,
jak i ogólnoświatowej. Wirtuozi Lwowa
współpracują ze znanymi dyrygentami
i solistami z Polski, Austrii, Anglii, Stanów
Zjednoczonych, Litwy i Niemiec. Zespół
koncertował w Europie (Włochy, Niemcy,
Szwajcaria, Dania, Watykan) i uczestniczył
w wielu festiwalach organizowanych w Pol-
sce (m.in. w Krakowie, Tarnowie, Warszawie,
Mikołowie, Sandomierzu, Kielcach, Przemyślu,
Szczecinie). Założycielem i kierownik artys-
tycznym orkiestry jest zasłużony działacz
sztuk Ukrainy Serhij Burko, koncertmistrzem
– znany w kraju i za granicą solista, zasłu-
żony artysta Ukrainy, Wołodymyr Duda.
Konsultantem muzycznym zespołu jest
dyrygent Jurij Luciv.

many of whom have also worked with
well-known symphony and chamber
orchestras in Europe.
The orchestra’s repertoire includes works
of various eras and styles: from Corelli and
Bach to contemporary music – both by
Ukrainian composers and by others from
all over the world. The Lviv Virtuosi collab-
orate with well-known conductors and
soloists from Poland, Austria, England, the
United States, Lithuania and Germany.
The ensemble has concertized in Europe
(Italy, Germany, Switzerland, Denmark and
the Vatican) and participated in many fes-
tivals organized in Poland (among others,
in Kraków, Tarnów, Warsaw, Mikołów,
Sandomierz, Kielce, Przemyśl and Szczecin).
The founder and artistic director of the
orchestra is illustrious Ukrainian artist
Serhij Burko; and the concertmaster, dis-
tinguished Ukrainian artist Wołodymyr
Duda – a soloist well-known in Ukraine
and abroad. The ensemble’s musical con-
sultant is conductor Jurij Luciv.
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Wojskowa
Orkiestra Dęta
Zachodniego
Sztabu
Dowództwa
Operacyjnego

Military 
Wind Ensemble 
of the Western
Operational
Command 
Staff

Powstała w 1942, a od 1945 jej siedzibą
stał się Lwów. Orkiestra koncertuje w kraju
i za granicą. Brała udział w międzynaro-
dowych festiwalach wojskowych orkiestr
dętych zdobywając szereg nagród m.in.
w takich miastach jak: Debreczyn (Węgry),
Hanower, Kassel (Niemcy), Kołobrzeg,
Kraków, Rzym. Jej występy często uświet-
niają uroczystości państwowe i wojskowe.
Z jej kadr wywodzą się muzycy i dyrygenci
działający w orkiestrach symfonicznych
i dętych w kraju i poza jego granicami. 

Founded in 1942, and since 1945, head-
quartered in Lviv. The orchestra concer-
tizes in Ukraine and abroad. It has taken
part in international military wind ensem-
ble festivals, winning an array of awards
in, among others, such cities as: Debrecen
(Hungary); Hannover, Kassel (Germany);
Kołobrzeg, Kraków (Poland); Rome (Italy).
Its performances often grace state and
military ceremonies. From its ranks have
emerged musicians and conductors active
in symphony orchestras and wind ensem-
bles in Ukraine and abroad.
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Zespół
Madrygalistów
Capelli
Cracoviensis 

Capella
Cracoviensis
Madrigalists’
Ensemble

Stanowi grupę wokalną Capelli Cracoviensis,
założoną w 1970 przez Stanisława Gałoń-
skiego. Składa się z 21 śpiewaków – solis-
tów i kameralistów – w większości absol-
wentów Krakowskiej Akademii Muzycznej.
Domenę repertuaru Madrygalistów Capelli
Cracoviensis jest muzyka a cappella Rene-
sansu i Baroku, w szczególności utwory
wybitnych kompozytorów polskich (Mikołaj
z Radomia, M. Gomółka, G.G. Gorczycki,
M. Zieleński).
Madrygaliści wspólnie z orkiestrą Capelli
Cracoviensis wykonują wielkie oratoria,
śpiewając zarówno partie chóralne, jak
i solowe. Mają w repertuarze m. in. Pasje
(św. Jana i św. Mateusza) i Wielką Mszę
J. S. Bacha, Requiem i Mszę Koronacyjną
W. A. Mozarta, Stworzenie świata J. Haydna,
Mesjasza G. F. Händla. 
Zespół nagrał wiele utworów na płyty, głów-
nie z repertuaru dawnej muzyki polskiej. Za

The Madrigalists’ Ensemble is a Capella
Cracoviensis vocal group founded in 1970
by Stanisław Gałoński together with the
Capella Cracoviensis chamber orchestra. It
is comprised of 20 singers – soloists and
chamber musicians, the majority of whom
graduated from the Kraków Academy of Music.
The ensemble’s activity is focused on a cap-
pella music from the Renaissance and
Baroque eras, especially works by eminent
Polish composers (Mikołaj of Radom, M. Go-
mółka, G.G. Gorczycki and M. Zieleński).
The Madrigalists, together with the
Capella Cracoviensis orchestra, perform
large oratorio works, appearing in both
solo and choral parts. They have in their
repertoire, among other works, J.S. Bach’s
Passions (St. John and St Matthew) and
the Mass in B minor, W. A. Mozart’s Requiem
and Coronation Mass, F. J. Haydn’s Creation,
G. F. Handel’s Messiah. 
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Capella
Cracoviensis 

nagranie Trois Opéras Minutes Dariusa
Milhaud otrzymał nagrodę Grand Prix de
Disque i Diapason d’Or.
Członkowie Zespołu Madrygalistów zapra-
szani są także jako soliści na gościnne
występy z innymi orkiestrami.

Została utworzona w 1970 z inicjatywy
Stanisława Gałońskiego, dyrygenta i muzy-
kologa. W skład Capelli Cracoviensis wchodzi
orkiestra kameralna i zespoły: Madrygalis-
tów, Rorantystów (męski zespół wokalny)
oraz samodzielna grupa dęta.
Repertuar zespołu jest zróżnicowany i obej-
muje muzykę od okresu średniowiecza do
współczesności. Ważne miejsce w jej reper-
tuarze zajmuje muzyka polska z różnych
okresów. Z dużym powodzeniem wykonuje
zarówno utwory Mikołaja z Radomia, K. Borka,
M. Gomółki, G.G. Gorczyckiego, jak i współ-
czesne – Z. Bujarskiego, K. Meyera, K. Pen-
dereckiego, W. Lutosławskiego i M. Stachow-
skiego. 
Capella Cracoviensis koncertowała w więk-
szości krajów Europy oraz w Stanach Zjed-
noczonych, Kanadzie, Japonii, Korei Płd.
i na Tajwanie. W 1981 w Watykanie wystąpiła
na specjalnym koncercie dla Papieża Jana
Pawła II i Kurii Rzymskiej.
Zespół dokonał licznych nagrań muzyki
dawnej, klasycznej i współczesnej. W 1992
za nagranie sześciu Symfonii Kameralnych
i Trois Opéra Minutes D. Milhauda zespół
otrzymał dwie prestiżowe nagrody – Diapa-
son d’Or i Grand Prix du Disque de l’Académie
Charles Cros.
Od 1976 Capella Cracoviensis jest organi-
zatorem Międzynarodowego Festiwalu

Capella Cracoviensis was created in 1970
on the initiative of conductor and musicol-
ogist Stanisław Gałoński. Capella Craco-
viensis is comprised of a chamber orchestra
and the following ensembles: the Madri-
galists, the Rorantists (male vocal ensemble),
and an independent wind group.
The ensemble’s repertoire embraces music
ranging from the medieval to the contem-
porary. A prominent place in its repertoire
is reserved for Polish music – of composers
both early (Mikołaj of Radom, K. Borek,
M. Gomółka, G.G. Gorczycki) and contem-
porary (Z. Bujarski, K. Meyer, K. Penderecki,
W. Lutosławski, M. Stachowski).
Capella Cracoviensis has appeared in many
European countries (including the Vatican,
where they performed for Pope John Paul
II and the Curia Romana in 1981), as well
as throughout the USA, Canada, Japan,
South Korea and Taiwan.
The ensemble has also made many record-
ings of both early and contemporary
repertoire. In 1992, Capella Cracoviensis
was awarded two prestigious prizes for
recordings of works by D. Milhaud (6 Chamber
Symphonies and Trois Opéras Minutes) –
Diapason d’Or and Grand Prix du Disque
de l’Académie Charles Cros.
Since 1976, Capella Cracoviensis has
organized the International Festival ‘Music

The ensemble has recorded many works
on CD, chiefly from the Polish early music
repertoire. Their recording of Trois Opéras
Minutes by D. Milhaud was awarded two
prestigious prizes: Grand Prix du Disque de
l’Academie Charles Cros and Diapason d’Or.
Members of The Madrigalists’ Ensemble
are invited to perform as guest soloists
with other orchestras.
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„Muzyka w Starym Krakowie”. Koncerty
w ramach odbywającego się zawsze
w drugiej połowie sierpnia festiwalu
organizowane są w zabytkowych miejscach
Krakowa, występują w nich wybitni soliści
i zespoły z całego świata.

Conductor, born 1931 in Lviv. Completed
studies in conducting with M. Kolessa and
A. Sołtys (son of composer M. Sołtys) at
Lviv Conservatory. In 1956, won 1st Prize
at Young Conductors’ Competition in Kyiv. 
Has been conductor of Lviv Opera chorus,
conductor and artistic director of the Lviv
and Zaporozh Philharmonic Orchestras, as
well as serving for many years as artistic
director of Lviv Opera. Has prepared over
30 premières, presenting for the first time
after World War II in Lviv, among other
works: Mozart’s Le Nozze di Figaro and
Don Giovanni, Weber’s Der Freischütz,
G. Verdi’s Ernani, Offenbach’s Contes
d’Hoffmann, Mussorgsky’s Khovanshchina
and Prokofiev’s Betrothal in a Monastery,
Romeo and Juliet, Cinderella. 
Since 1953, has concertized regularly in
Europe, the United States, Canada and
Cuba. Has participated in international
music festivals, and is an especially fre-
quent guest at the Music in Old Cracow

Dyrygent, urodził się w 1931 we Lwowie.
Ukończył klasę dyrygentury w Konserwa-
torium Lwowskim u M. Kołessy i A. Sołtysa
(syna kompozytora Mieczysława Sołtysa).
W 1956 został laureatem I nagrody Konkursu
Młodych Dyrygentów w Kijowie. 
Był dyrygentem chóru Opery Lwowskiej,
dyrygentem i kierownikiem artystycznym
orkiestr Filharmonii Lwowskiej i Filharmonii
w Zaporożu, wieloletnim kierownikiem
artystycznym Opery Lwowskiej.
Przygotował ponad 30 premier, m.in. po
raz pierwszy po wojnie wystawił we Lwowie
Wesele Figara i Don Juana Mozarta, Wolnego
strzelca Webera, Ernaniego G. Verdiego,
Opowieści Hoffmanna Offenbacha, Chowań-
szczyznę Musorgskiego oraz Zaślubiny
w klasztorze, Romeo i Julię, Kopciuszka
Prokofiewa. 
Od 1953 regularnie koncertował w Europie,
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz na
Kubie. Uczestniczył w międzynarodowych
festiwalach muzycznych, szczególnie często

in Old Cracow’. Concerts at the Festival,
which always takes place in the second
half of August, are organized in Kraków’s
historical places, and distinguished
soloists and ensembles from all over the
world are invited to perform.

Jurij 
Luciv 
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w Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie.
Był zapraszany do jury wielu konkursów.
W swoim dorobku posiada dużą ilość nagrań
płytowych oraz rejestracji archiwalnych
dokonanych dla radia i telewizji. 
Odznaczony został licznymi dyplomami
i nagrodami państwowymi. W 1960 otrzy-
mał honorowy tytuł Zasłużonego Działacza
Sztuki, w 1990 – Ludowego Artysty Ukrainy,
a w 1971 został laureatem najwyższej
nagrody Ukrainy w dziedzinie sztuki –
Państwowej Nagrody im. T. Szewczenki.
Jest profesorem zwyczajnym Lwowskiej
Akademii Muzycznej, gdzie prowadzi klasę
dyrygentury.

Festival in Kraków. Has been invited to
sit on the jury of many competitions.
Has to his credit a large number of disk
recordings as well as archival recordings
made for radio and television. 
Has received numerous diplomas and
state prizes. In 1960, received honorary
title as Art Contributor of Merit; and in 1990,
People’s Artist of Ukraine; and in 1971,
won Ukraine’s highest award in the field
of art – the T. Shevchenko State Prize.
Holds post as full professor at the Lviv
Academy of Music, where he has a con-
ducting studio.
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Imprezy towarzyszące

Accompanying events

3-10.11.2007

WILLA DECJUSZA / VILLA DECIUS
godz. 10.00 – 13.00 i 15.00 – 18.00 / 10:00 a.m. – 1:00 p.m. 
and 3:00 – 6:00 p.m.

WOKALNY KURS MISTRZOWSKI HELENY ŁAZARSKIEJ – 
SZYMANOWSKI I INNI / HELENA ŁAZARSKA'S VOCAL MASTER
CLASS – SZYMANOWSKI AND OTHERS

Organizator / Organizer:
Stowarzyszenie Muzyki Polskiej / The Polish Music Association
Współpraca / Cooperation:
Stowarzyszenie Willa Decjusza / Villa Decius Association

Helena Łazarska

Sopran. Naukę śpiewu rozpoczęła u E. Janowicz-Kopaczyńskiej kontynuując
ją później w PWSM w Krakowie (dyplom 1962). Doskonaliła swe umiejętnoś-
ci w Paryżu (P. Bernac), Weimarze (L. Fischer) i Mediolanie (E. de Hidalgo).
W l. 1964–72 była solistką Opery Śląskiej w Bytomiu. 
Sukcesy odnosiła przede wszystkim w repertuarze mozartowskim (Pamina
w Czarodziejskim flecie, Zerlina i Elwira w Don Giovannim, Zuzanna i Hrabina
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w Weselu Figara, Ilia w Idomeneo) oraz w partiach m.in. Micaeli w Carmen,
Liù w Turandot, Małgorzaty w Fauście, Tatiany w Eugeniuszu Onieginie,
Neddy w Pajacach, Desdemony w Otellu Verdiego, które wykonywała także
za granicą. Jednocześnie prowadziła intensywną działalność koncertową
w całej Europie. Jej repertuar obejmuje utwory od baroku po współczesną
awangardę. Występowała na festiwalach w Pradze, Barcelonie, Paryżu,
„Holland-Festival”, w krajach byłego ZSRR i Ameryce oraz na
Międzynarodowym Festiwalu „Warszawska Jesień”. Dokonała szeregu
prawykonań oraz wielu nagrań radiowych i telewizyjnych w Polsce, Belgii,
Hiszpanii i Holandii.
Działalność pedagogiczną rozpoczęła w 1970 w uczelniach w Katowicach,
Gdańsku i Krakowie, gdzie od 1980 była kierownikiem Katedry Wokalistyki.
W 1987 została zaangażowana jako profesor zwyczajny do Mozarteum
w Salzburgu. Od 1991 pracuje w Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst w Wiedniu (obecnie Universität für Musik und Darstellende Kunst). 
Uczestniczy wielokrotnie w pracach jury międzynarodowych konkursów
m.in. w Pradze, Genewie, Paryżu, Salzburgu, Caracas i s’Hertogenbosch.
Prowadzi międzynarodowe kursy mistrzowskie (ponad 150) w Europie,
Azji i Ameryce. Ma renomę jednego z bardziej liczących się pedagogów
w Europie. Jest członkiem honorowym brytyjskiego Stowarzyszenia Peda-
gogów Śpiewu AOTOS. 
W 1985 była inicjatorką i twórczynią koncepcji festiwalu i konkursu Dni
Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu, które prowadzone niezmiennie
pod jej dyrekcją artystyczną noszą obecnie nazwę Międzynarodowy
Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari.
W 1999 otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Polonia Restituta m. in. za zasługi
w upowszechnianiu kultury polskiej za granicą.

* * *

Soprano. Began instruction in singing with E. Janowicz-Kopaczyńska, con-
tinuing it later at the State Music College in Kraków (diploma 1962).
Perfected skills in Paris (P. Bernac), Weimar (L. Fischer) and Milan (E. de
Hidalgo). In 1964–1972, was soloist of Silesian Opera in Bytom. 
Enjoyed success, above all, in Mozart repertoire (Pamina in Die Zauberflöte,
Zerlina and Elvira in Don Giovanni, Susanna and the Countess in Le Nozze
di Figaro, Ilia in Idomeneo) as well as in other roles, e.g. Micaela in Carmen,
Liù in Turandot, Margaret in Faust, Tatiana in Eugene Onegin, Nedda in
I Pagliacci, Desdemona in Verdi’s Otello, which she performed abroad as
well. At the same time, engaged in intensive concert activity all over Europe.
Repertoire includes works from the Baroque to contemporary avant-garde
repertoire. Has performed at festivals in Prague, Barcelona, Paris, the
‘Holland-Festival’, in the countries of the former USSR and in the United
States, as well as at the Warsaw Autumn International Festival. Has made
an array of premières, as well as many radio and television recordings in
Poland, Belgium, Spain and Holland.
Began pedagogical activity in 1970 at institutions in Katowice, Gdańsk and
Kraków, where from 1980 onwards, she was chairwoman of the Department
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of Voice Studies. In 1987, was engaged as full professor at Mozarteum in
Salzburg. Since 1991, has worked at Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst in Vienna (presently Universität für Musik und Darstellende Kunst). 
Has taken part many times in the work of the jury at international compe-
titions in, among other places, Prague, Geneva, Paris, Salzburg, Caracas
and s’Hertogenbosch. Has led, to date, over 150 international master class-
es in Europe, Asia and the United States. Is renowned as one of the most
important pedagogues in Europe. Is an honorary member of the British
AOTOS (Association of Teachers of Singing). 
In 1985, was initiator and creator of the concept for the ‘Ada Sari Days of
Vocal Art’ festival and competition in Nowy Sącz, which are invariably carried
out under her artistic direction, and presently bear the name Ada Sari
International Vocal Art Festival and Competition.
In 1999, received Officer’s Cross of the Order of Polonia Restituta for,
among other things, merit in propagation of Polish culture abroad.

5-10.11.2007

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE / ACADEMY OF MUSIC
IN KRAKÓW
godz. 10.00 – 13.00 i 14.00 – 17.00 / 10:00 a.m. – 1:00 p.m.
and 2:00 – 5:00 p.m.

POLSKO-BRYTYJSKI KURS DYRYGENCKI / POLISH-BRITISH 
CONDUCTING COURSE

Organizator / Organizer:
Akademia Muzyczna w Krakowie / Academy of Music in Kraków 
Instytut Kultury Polskiej w Londynie / Polish Cultural Institute
„K12” – grupa 12 brytyjskich dyrygentów / “K12” – twelve British
conductors
Współpraca / Cooperation:
Stowarzyszenie Muzyki Polskiej / The Polish Music Association

10.11.2007

GODZ. 17.00 / 5:00 p.m.

KONCERT NA ZAKOŃCZENIE KURSU / CONCERT – COURSE FINALE
Dvořák, Beethoven
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11.11.2007

SALA KAMERALNA IM. M. STACHOWSKIEGO AKADEMII
MUZYCZNEJ / MAREK STACHOWSKI AUDITORIUM OF THE
ACADEMY OF MUSIC
godz. 10.00 – 14.00 / 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

PROGRAM SEMINARIUM / SEMINAR PROGRAM

PUNKTY WĘZŁOWE I ZWROTNE W ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI
KOMPOZYTORÓW POLSKICH XX WIEKU / NODES AND TURNING
POINTS IN THE LIFE AND ART OF POLISH COMPOSERS OF THE
20TH CENTURY 

Organizator / Organizer:
Akademia Muzyczna w Krakowie / Academy of Music in Kraków 
Współpraca / Cooperation:
Stowarzyszenie Muzyki Polskiej / The Polish Music Association

10.00
Otwarcie seminarium: 
prof. Stanisław Krawczyński
(Akademia Muzyczna w Krakowie),
Andrzej Kosowski 
(Polskie Wydawnictwo Muzyczne)

10.10 – 10.40
referat wprowadzający
prof. Mieczysław Tomaszewski
Punkty węzłowe i zwrotne w życiu 
i twórczości kompozytorów polskich
XX wieku

10.40 – 11.10 
dr Małgorzata Janicka-Słysz
Karola  Szymanowskiego drogi 
twórczej linia prosta i zakręty

11.10 – 11.40
dr Ewa Wojtowicz
O związkach życia i dzieła w biografii
artystycznej Ludomira
Michała Rogowskiego

10.00 a.m.
Seminar opening: 
Prof. Stanisław Krawczyński
(Academy of Music in Kraków), 
Andrzej Kosowski 
(PWM Edition)

10.10 – 10.40 a.m.
introductory presentation
Prof. Mieczysław Tomaszewski
Nodes and Turning Points in the Life
and Art of Polish Composers of the
20th Century 

10.40 – 11.10 a.m.
Dr. Małgorzata Janicka-Słysz
Karol Szymanowski’s creative 
road – straight line and meanders 

11.10 – 11.40 a.m.
Dr. Ewa Wojtowicz
On the Relationship of Life and Art 
in the Creative Biography of Ludomir
Michał Rogowski
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11.40 – 12.00 – przerwa na kawę 

12.00 – 12.30
dr Ewa Siemdaj
Na rozdrożu, czyli o twórczości
Andrzeja Panufnika 

12.30 – 13.00
prof. Regina Chłopicka
Przełom w twórczości Krzysztofa
Pendereckiego lat 60-tych

13.00 – 13.30
prof. Teresa Malecka
„III Symfonia” i „Beatus vir” – faza
szczytowa w drodze twórczej
Góreckiego

13.30 – 14.00
Dyskusja

11.40 a.m. – 12.00 p.m. – coffee break

12.00 – 12.30 p.m.
Dr. Ewa Siemdaj
At a Crossroads, or on the oeuvre
of Andrzej Panufnik

12.30 – 13.00 p.m.
Prof. Regina Chłopicka
The Breakthrough in Krzysztof
Penderecki’s Work in the 1960s

13.00 – 13.30 p.m.
Prof. Teresa Malecka
The Central Transition in the Art and
Life of H. M. Górecki. “Symphony 
No. 3”, “Beatus vir”

13.30 – 14.00 p.m.
Discussion
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Zamówienia kompozytorskie 

w kolejnych edycjach

Festiwalu Muzyki Polskiej 

Compositional commissions 

in successive editions of the

Festival of Polish Music 

2005
Aleksander Lasoń
Benedictus na chór mieszany / for Mixed Choir

2006
Paweł Mykietyn
II Kwartet smyczkowy / String Quartet No. 2

2007
Mikołaj Górecki
Dyspersje na kwartet smyczkowy / Dispersions for 
String Quartet
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Kompozytorzy i ich dzieła

Composers

and their works

Grażyna Bacewicz – Divertimento, 9.11
Tadeusz Baird – Cztery sonety miłosne, 8.11
Alina Błońska – Wołanie w ciszę, 6.11
Benjamin Britten – Wariacje na temat Franka Bridge’a, 9.11
Józef Brzowski – Nocturne et Rondeau, 11.11
Zbigniew Bujarski – Musica domestica, 9.11
Andrzej Czajkowski – Siedem sonetów Szekspira, 8.11
Andrzej Dobrowolski – Muzyka na taśmę magnetofonową i fortepian, 10.11 
Łukasz Godyla – Cyrkulacje, 6.11
Henryk Mikołaj Górecki – III Symfonia „Symfonia pieśni żałosnych”, 10.11 
Mikołaj Górecki – Dyspersje, 7.11 
Mieczysław Karłowicz – Koncert skrzypcowy, 4.11, 5.11
Barbara Kaszuba – Fantazja, 6.11 
Wojciech Kilar – IV Symfonia „Sinfonia de motu”, 9.11
Robert Kosek – Hejnał, 6.11

– Psikus, 6.11
Włodzimierz Kotoński – Etiuda na jedno uderzenie w talerz, 10.11 
Franciszek Lessel – Kantata do św. Cecylii, patronki muzyki, 7.11
Krzysztof Meyer – Msza op. 68, 7.11
Emil Młynarski – II Koncert skrzypcowy, 4.11, 5.11
Stanisław Moniuszko – Msza Des-dur, 7.11
Krystyna Moszumańska-Nazar – Fresk III „Lwowski”, 10.11
Paweł Mykietyn – Epifora, 10.11, 

– Sonety Szekspira, 8.11
Zygmunt Noskowski – II Kwartet smyczkowy, 7.11
Roman Palester – Nokturn, 11.11 
Roxanna Panufnik – Olivia, 8.11
Marek Pasieczny – Homenaje a Manuel de Falla, 6.11
Krzysztof Penderecki – Psalmus 1961, 10.11 
Jarosław Płonka – Konstrukcja w metalu, 6.11
Jakub Polaczyk – Kombinacje na Olimpie 6.11
Dariusz Przybylski – Konstrukcja, 6.11
Paula Ptach – Wariacje na temat pewnego odrodzenia, 6.11
Marta Ptaszyńska – Mozaiki, 7.11
Jan Radzyński – Serenada, 11.11 
Bogusław Schäffer – Proietto, 10.11 
Tomasz Sikorski – Diario 87, 10.11 
Mieczysław Sołtys – Śluby Jana Kazimierza, 11.11
Marek Stachowski – Divertimento, 9.11
Tadeusz Szeligowski – Epitafium na śmierć Karola Szymanowskiego, 11.11
Karol Szymanowski – I Kwartet smyczkowy, 7.11

– Loteria na mężów czyli Narzeczony nr 69, 5.11
– Stabat Mater, 9.11

Paweł Szymański – La Folia, 10.11 
Aleksander Tansman – Wariacje na temat Frescobaldiego, 11.11
Michael Tippett – Koncert na podwójną orkiestrę smyczkową, 9.11
Anna Zawadzka-Gołosz – Glissbigliando, 10.11 
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Indeks wykonawców

Index of performers

John Neal Axelrod – 10.11
Dariusz Bąkowski-Kois – 7.11
Peter Berger – 7.11 
Łukasz Borowicz – 7.11
Brytyjska orkiestra smyczkowa – 8.11
Capella Cracoviensis – 11.11
William Carlslake – 8.11
Chór Chłopięcy Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie – 8.11
Chór Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie – 9.11 
Chór Polskiego Radia w Krakowie – 7.11 
Chór Ukraińskiej Państwowej Kapeli Chóralnej „Trembita” – 11.11
Zbigniew Chrzanowski – 11.11
Paweł Cieślak – 6.11
Natalija Dacko – 11.11
Igor Dohovič – 9.11 
Agnieszka Duczmal – 11.11
Rena Fujii – 7.11
Zbigniew Grygielski – 11.11
Maciej Grzybowski – 8.11, 10.11
Lubomir Jarosz – 6.11
Kristina Kapustynska – 7.11 
Jacek Kaspszyk – 4.11, 5.11 
Helen Kearns – 9.11 
Nigel Kennedy – 4.11, 5.11 
Zofia Kilanowicz – 10. 11
Urszula Kryger – 8.11 
Mykola Kulyk – 11.11
Kwartet smyczkowy studentów Akademii Muzycznej w Krakowie – 8.11
Kwartet Śląski – 7.11
Jurij Luciv – 11.11 
Madrygaliści Capelli Cracoviensis – 11.11
Marianna Laba – 11.11
Olena Maceluch – 11.11
Teresa Majka-Pacanek – 9.11
Elżbieta Malinowska – 8.11
Anna Manske – 9.11 
Lidia Matynian – 8.11
Krzysztof Meisinger – 6.11
Maciej Michalik – 11.11
Opera Krakowska – 5.11
Orkiestra Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie – 9.11
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeusz” – 11.11 
Polska Orkiestra Kameralna – 4.11, 5.11
Polska Orkiestra Radiowa – 7.11
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Polsko-brytyjska orkiestra smyczkowa „K12” – 9.11
Sebastian Oroń – 6.11
Jacek Ozimkowski – 11.11
Mariusz Pędziałek – 10.11
Arno Raunig – 8.11
Matjaž Robavs – 8.11 
Klemens Sander – 9.11 
Kornelij Siateckyj – 11.11
Włodzimierz Siedlik – 7.11 
Sinfonietta Cracovia – 10.11
Peter Stark – 9.11 
Andrzej Tatarski – 11.11
Maciej Tworek – 9.11
Ukraińska Państwowa Kapela „Trembita” – 11.11
Roman Widaszek – 6.11
Wirtuozi Lwowa – 11.11
Wojskowa Orkiestr Dęta Zachodniego Sztabu Dowództwa
Operacyjnego – 11.11
Marcin Wolak – 11.11
Azamat Zheltyrguzov – 7.11 
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Festiwal Muzyki Polskiej

2005-2006

Festival of Polish Music

2005-2006

Kompozytorzy, utwory i wykonawcy / Composers, 
their works and performers

Anonim – 2005, Symphonia de nativitate, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia
‘Amadeus’, A. Duczmal – dir. / 2006, Ave mater o Maria, Virginem mire puchritu-
dinis – In descort, Salve thronus trinitatis, Cracovia civitas, Christicolis secunditas,
Ars Cantus
Bacewicz, Grażyna – 2005, Koncert na orkiestrę, Academy of St. Martin-in-the-Fields,
K. Sillito – dir. / 2006, Koncert na orkiestrę, Sinfonietta Cracovia, J. Maksymiuk – dir. 
Baird, Tadeusz – 2005, Elegeia, Polska Orkiestra Radiowa, J. Maksymiuk – dir. /
2006, Cztery dialogi, Orkiestra Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie,
H. Holliger – ob, J. Krenz – dir.
Bloch, Augustyn – 2006, Anenaiki, Polski Chór Kameralny ‘Schola Cantorum
Gedanensis’, J. Łukaszewski – dir.
Brykner, Eryk (OSSPE) – 2005, De profundis, Kapela Jasnogórska, J.T. Adamus – dir.
Bujarski, Zbigniew – 2005, Peirene, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego
Radia w Katowicach, J. Krenz – dir.
Chopin, Fryderyk – 2005, Koncert fortepianowy e-moll op. 11, Polska Orkiestra
Radiowa, I. Wunder – pf, J. Maksymiuk – dir. / 2006, Wariacje B-dur na temat
„Là ci darem la mano” op. 2, Polska Orkiestra Radiowa, E. Mechetina – pf,
P. Przytocki – dir
Chopin, Fryderyk/Makowicz, Adam – 2006, Preludia z op. 28, Fantaisie-Impromptu
op. 66, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Makowicz – pf,
A. Duczmal – dir.
Chyrzyński, Marcel – 2005, Extended Perception of Echo, Narodowa Orkiestra
Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, J. Krenz – dir. / 2006, In C, International
Contemporary Ensemble 
Ciconia, Johannes – 2006, Gloria, Regina gloriosa, Credo, Ars Cantus
Dobrzyński, Ignacy F. – 2005, I Symfonia B-dur op. 11, Narodowa Orkiestra
Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, J. Krenz – dir. / 2006, Uwertura
do opery Monbar op. 30, Polska Orkiestra Radiowa, P. Przytocki – dir., Hommage
á Mozart, E. Mechetina – pf / 2006, Kwintet smyczkowy op. 20, Kwartet smycz-
kowy ‘Dafô’, P. Buck – vc
Duchnowski, Cezary – 2006, monada 3, monada 2, Elettro Voce, P. Wojtasik – tr
Gomółka, Mikołaj – 2005, Kleszczmy rękoma, Mieszany Chór Mariański,
J. Rybarski – dir.
Gorczycki, Grzegorz G. – 2005, Tota pulchra, Mieszany Chór Mariański,
J. Rybarski – dir.
Gotschalk, Filip – 2005, Offertorium „Eja chori resonate”, Kapela Jasnogórska,
J.T. Adamus – dir.
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Górecki, Henryk M. – 2005, Trzy utwory w dawnym stylu, Academy of St. Martin-
-in-the-Fields, K. Sillito – dir. / 2005, Zdrowaś Bądź, Maryja. Pieśni maryjne*,
Pieśń Rodzin Katyńskich*, Chór Polskiego Radia w Krakowie, W. Siedlik – dir. / 2006,
Koncert na klawesyn, E. Chojnacka – klawesyn, Sinfonietta Cracovia, J. Maksymiuk
– dir. / 2006, III Kwartet smyczkowy ’Pieśni śpiewają’ op. 67, Kronos Quartet
Górecki, Mikołaj – 2005, Concerto notturno, K. Danczowska – vn, Orkiestra
Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir.
Grossin, Etienne – 2006, Credo, Ars Cantus
Karłowicz, Mieczysław – 2005, Serenada, Academy of St. Martin-in-the-Fields,
K. Sillito – dir. / 2006, Stanisław i Anna Oświecimowie, Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Narodowej, A. Wit – dir.
Kilar, Wojciech – 2005, Agnus Dei, Mieszany Chór Mariański, J. Rybarski – dir. / 2005,
Orawa, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir. / 2005,
Orawa, Academy of St. Martin-in-the-Fields, K. Sillito – dir. / 2005, September
Symphony, Sinfonietta Cracovia, G. Chmura – dir. / 2006, Krzesany, Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Narodowej, A. Wit – dir.
Knapik, Eugeniusz – 2006, Trio, International Contemporary Ensemble 
Knittel, Krzysztof – 2006, Z głębokości wołam do Ciebie, Panie…, Polski Chór
Kameralny ‘Schola Cantorum Gedanensis’, J. Łukaszewski – dir.
Koszewski, Andrzej – 2005, Angelus Domini, Chór Polskiego Radia w Krakowie,
W. Siedlik – dir.
Kowalski-Banasewicz, Bartosz – 2006, Crucifixus... et resurrexit, Polski Chór
Kameralny ‘Schola Cantorum Gedanensis’, J. Łukaszewski – dir.
Krauze, Zygmunt – 2006, III Kwartet smyczkowy, Kwartet Smyczkowy ‘Dafô’
Krenz, Jan – 2005, Uwertura*, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia
w Katowicach, J. Krenz – dir. / 2006, Messa breve, I Symfonia, Chór Filharmonii
im. K. Szymanowskiego w Krakowie, Orkiestra Filharmonii im. K. Szymanowskiego
w Krakowie, J. Krenz – dir.
Kulenty, Hanna – 2006, Sesto, C. Smythe – pf
Kupczak, Sławomir – 2006, Anafora VII*, Elettro Voce
Lasoń, Aleksander – 2005, Benedictus*, Chór Polskiego Radia w Krakowie,
W. Siedlik – dir.
Lindberg, Christian – 2005, Helikon Wasp**, Ch. Lindberg – trb, Sinfonietta
Cracovia, G. Chmura – dir.
Lutosławski, Witold – 2005, 10 tańców na orkiestrę*, Narodowa Orkiestra
Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, J. Krenz – dir. / 2005 Muzyka
żałobna, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir. / 2006,
Uwertura smyczkowa, Sinfonietta Cracovia, J. Maksymiuk – dir. / 2006, Koncert
podwójny, H. Holliger – ob, U. Holliger – ar, Orkiestra Filharmonii im. K. Szyma-
nowskiego w Krakowie, J. Krenz – dir. / 2006, Kwartet smyczkowy, Kronos Quartet 
Łuciuk, Juliusz – 2005, IX Sonet słowiański, Mieszany Chór Mariański, J. Rybarski – dir.
Łukaszewski, Paweł – 2005, O Adonai, Mieszany Chór Mariański, J. Rybarski –
dir. / 2006, Hommage à Edith Stein*, Polski Chór Kameralny ‘Schola Cantorum
Gedanensis’, J. Łukaszewski – dir.
Maader, Ludwik – 2005, Offertorium in F pro omni festa, Litania loretańska in D,
Requiem, Kapela Jasnogórska, J.T. Adamus – dir.
Makowicz, Adam – 2006, Early June In Central Park, Living High In Manhattan,
A. Makowicz – pf , Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir. 
Maksymiuk, Jerzy – 2006, Szepty i krzyk marzeń, K. Jaroszewska – vc, Orkiestra
Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir.
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Meyer, Krzysztof – 2005, Te Deum, Chór Polskiego Radia w Krakowie, W. Siedlik – dir.
Moniuszko, Stanisław – 2005, Psalm 137, Mieszany Chór Mariański, J. Rybarski – dir.
/ 2005, Bajka, uwertura koncertowa, Sinfonietta Cracovia, G. Chmura – dir.
Mozart, Wolfgang A. – 2006, duet Là ci darem la mano, A. Buczek – S, P. Firek – Bar,
Polska Orkiestra Radiowa, P. Przytocki – dir.
Mykietyn, Paweł – 2006, ... choć doleciał Dedal ..., International Contemporary
Ensemble / 2006, II Kwartet smyczkowy, Kronos Quartet
Noskowski, Zygmunt – 2006, Step op. 66, Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia w Katowicach, Katowicach, K. Penderecki – dir. / 2006, 
II Symfonia c–moll „Elegijna”, Polska Orkiestra Radiowa, P. Przytocki – dir.
Nowowiejski, Feliks – 2005, Parce Domine, Mieszany Chór Mariański, J. Rybarski – dir.
Osada, Ryszard – 2006, Mimesis*, Elettro Voce
Paderewski, Ignacy J. – 2005, Suita G-dur, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia
‘Amadeus’, A. Duczmal – dir.
Padlewski, Roman – 2006, Stabat Mater, Polski Chór Kameralny ‘Schola Cantorum
Gedanensis’, J. Łukaszewski – dir.
Panufnik, Andrzej – 2005, Uwertura tragiczna, Polska Orkiestra Radiowa,
J. Maksymiuk – dir. / 2006, Arbor Cosmica, Sinfonietta Cracovia, J. Maksymiuk – dir.
Pencherski, Zbigniew – 2005, Sygnały, Polska Orkiestra Radiowa, J. Maksymiuk – dir.
Penderecki, Krzysztof – 2005, Sinfonietta per archi, Academy of St. Martin-in-
the-Fields, K. Sillito – dir. / 2005, Pieśń Cherubinów, Chór Polskiego Radia
w Krakowie, W. Siedlik – dir. / 2005, Polskie Requiem, I. Haubold – S, M. Ledzion
– MS, R. Minkiewicz – T, P. Nowacki – B, Chór Filharmonii Krakowskiej, Sinfonia
Varsovia, T. Strugała – dir. / 2006, VIII Symfonia „Lider der Vergänglichkeit”,
I. Hossa – S, A. Rehlis – MS, W. Drabowicz – Bar, Chór Polskiego Radia
w Krakowie, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach,
K. Penderecki – dir. / 2006, Quartetto per archi No. 1, Kronos Quartet / 2006,
Pasja wg św. Łukasza, I. Kappelle – S, A. Kruszewski – Bar, T. Konieczny – B,
J. Grałek – rec., Chór Chłopięcy Filharmonii im K. Szymanowskiego w Krakowie,
Camerata Silesia, Chór Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Kato-
wicach, Akademicki Chór „Harmonia” Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Krakowie, M. Dworzyński – dir. 
Ptaszyńska, Marta – 2005, Inverted Mountain, Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia w Katowicach, J. Krenz – dir. / 2006, Kwiaty księżyca,
International Contemporary Ensemble / 2006, La novella d’inverno (Opowieść
zimowa), Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir.
Serocki, Kazimierz – 2005, Koncert na puzon i orkiestrę, Ch. Lindberg – trb.,
Sinfonietta Cracovia, G. Chmura – dir. / 2006, Epizody, Orkiestra Filharmonii im.
K. Szymanowskiego w Krakowie, J. Krenz – dir.
Sikorski, Tomasz – 2006, Milczenie syren, K. Kleijn – vc
Stachowski, Marek – 2005, Sinfonietta, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia
‘Amadeus’, A. Duczmal – dir. / 2006, Sinfonietta per archi, Sinfonietta Cracovia,
J. Maksymiuk – dir. / 2006, Mirroir du temps, International Contemporary
Ensemble
Szymanowski, Karol – 2005, Słopiewnie, Polska Orkiestra Radiowa, I. Sobotka –
S, J. Maksymiuk – dir. / 2006, I Koncert skrzypcowy op. 35, A. Suwanai – vn,
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, K. Penderecki
– dir. / 2006, II Kwartet smyczkowy, Kwartet Smyczkowy ‘Dafô’ 
Świder, Józef – 2005, Czego chcesz od nas Panie, Mieszany Chór Mariański,
J. Rybarski – dir.
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Talma-Sutt, Michał – 2006, Vox moduli*, Elettro Voce
Twardowski, Romuald – 2005, Regina coeli, Mieszany Chór Mariański,
J. Rybarski – dir. / 2006, Otcze nasz, Pater noster, Polski Chór Kameralny ‘Schola
Cantorum Gedanensis’, J. Łukaszewski – dir.
Widłak, Wojciech – 2006, PostScriptum, Polska Orkiestra Radiowa, P. Przytocki – dir.
Wieniawski, Henryk – 2006, II Koncert skrzypcowy op. 22, A. Szymczewska – vn,
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, A. Wit – dir.
Wróbel, Piotr – 2006, Violetova rapsodia, L. Bałaban – vl, Orkiestra Kameralna
Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir.
Zaccara da Teramo, Antonio – 2006, Gloria Ad ogni vento, Ars Cantus
Zarębski, Juliusz – 2006, Polonaise triomphale A-dur op. 11*, Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Narodowej, A. Wit – dir.
Zieleński, Mikołaj – 2005, Ortus de Polonia, Mieszany Chór Mariański,
J. Rybarski – dir.
Zielińska, Lidia – 2006, Z ogrodu nauk*, Polski Chór Kameralny ‘Schola Cantorum
Gedanensis’, J. Łukaszewski – dir.
Zieliński, Maciej – 2006, Trio for M.B., International Contemporary Ensemble 
z Ostroroga,,  Mikołaj – 2006, Pastor gregis egregius, Ars Cantus
z Radomia, Mikołaj – 2006, Alleluja, Magnificat, Gloria, Utwór bez tytułu, Ars Cantus
Zubel,,  Agata – 2006, Unisono II, Parlando, M. Moc – akordeon, Elettro Voce
Żebrowski, Marcin J. – 2005, Missa pastoralis, Kapela Jasnogórska, J.T. Adamus – dir.
Żuławski, Wawrzyniec – 2006, Kwintet fortepianowy, Kwartet smyczkowy
‘Dafô’, B. Kominek – pf
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Bogna Dziechciaruk – Dyrektor Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
Manggha / Director, Manggha – Museum of Japanese Art and
Technology
Danuta Glondys – Dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza / Director,
Villa Decius Association
ks. Marek Głownia – Proboszcz Kościoła św. św. Piotra i Pawła /
Rector, Church of SS. Peter and Paul
Robert Kabara i / and Adam Balas – dyrektor i menedżer Orkiestry
Sinfonietta Cracovia / Director and Manager, Sinfonietta Cracovia Orchestra
JM prof. Stanisław Krawczyński – Rektor Akademii Muzycznej 
w Krakowie / Rector, Academy of Music in Kraków
dr hab. Teresa Malecka – Prorektor ds. Nauki i Dydaktyki Akademii
Muzycznej w Krakowie / Pro-Rector for Academic Affairs, Academy
of Music in Kraków
Małgorzata Małaszko – Wicedyrektor 2 Programu Polskiego Radia /
Vice-Director, Channel 2, Polish Radio
Michał Niezabitowski – Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa / Director, Historical Museum of the City of Kraków
Bogusław Nowak – Dyrektor Opery Krakowskiej / Director, Cracow Opera
Paweł Potoroczyn – Dyrektor Instytutu Kultury Polskiej 
w Londynie / Director, Polish Cultural Institute, London
Małgorzata Potocka – Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier
Sztuki” / Director, Bunkier Sztuki Gallery of Modern Art
ks. prałat Zdzisław Sochacki – Proboszcz Katedry Wawelskiej /
Rector, Wawel Cathedral 
Prof. Mieczysław Szlezer – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
i Promocji Artystycznej Akademii Muzycznej w Krakowie / Pro-Rector for
International Affairs and Artistic Promotion, Academy of Music in Kraków
ks. Piotr Walczak – Proboszcz Kościoła Bożego Ciała / Rector, Corpus
Christi Church 
Adolf Weltschek – Dyrektor Teatru Groteska / Director, Groteska Theater
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