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Kraków, as a city of exceptionally rich tradition in the history of Polish culture,
prides itself on its many superb events. In the calendar, there is not one day in
the year which does not offer something special. Recently, a special project en-
titled Six Senses was begun in our city, linking the most serious, extraordinary and
spectacular endeavors which enchant, awe and take away the breath of in-
habitants and guests in the historic capital of Poland.

Today with pleasure I invite you to one of these events, which as part of Six
Senses proposes 8 days of an unprecedented musical feast. Its exquisite menu
is comprised of works by Polish composers served in the superb interpretations
of indigenous and foreign artists. The set of names could stupefy even the most
refined of tastes.

The musical encounters of the 4th Festival of Polish Music will abound in
works both from years long past and from those most recent, presenting
a significant part of the riches of Polish composers’ oeuvre. Since the calendar
includes 11 November – a special date in the history of our country – the concert
for that day will be dedicated to the memory of the events from 90 years ago,
when the long-awaited liberation of Kraków and, immediately thereafter, all of
Poland from the partitioning powers ensued.

Believing that festival Kraków, resounding with the colors flowing from
the hearts and souls of Polish artists, will take on for that time a special face,
I extend to all participants and audiences sincere wishes for a wonderful, deep
experience.

Prof. Jacek Majchrowski
Mayor of the City of Kraków



Kraków jako miasto o wyjątkowo bogatej tradycji w dziejach kultury polskiej
szczyci się wieloma znakomitymi wydarzeniami. W kalendarzu nie ma dnia w roku,
który nie oferowałby czegoś specjalnego. W ostatnim czasie powstał w naszym
mieście szczególny projekt pod nazwą „6 Zmysłów”, łączący najpoważniejsze,
najbardziej niezwykłe i najbardziej spektakularne przedsięwzięcia, jakie za-
chwycają, zadziwiają i zapierają dech w piersiach mieszkańców i gości historycz-
nej stolicy Polski.

Dziś z przyjemnością polecam jedno z tych wydarzeń, które jako część
„6 Zmysłów”, proponuje 8 dni niebywałej muzycznej uczty. Jej wykwintne menu to
dzieła kompozytorów polskich podane w znakomitych interpretacjach artystów
rodzimych i zagranicznych. Zestaw nazwisk może oszołomić najbardziej wysubli-
mowane smaki.

Muzyczne spotkania IV Festiwalu Muzyki Polskiej obfitować będą w dzieła
dawne i najnowsze, prezentując znaczącą część bogactwa twórczości kompozy-
torów polskich. Jako że kalendarz obejmuje 11 listopada – datę szczególną w his-
torii naszego kraju – koncert tego dnia będzie dedykowany pamięci wydarzeń
sprzed 90 lat, kiedy nastąpiło upragnione wyzwolenie Krakowa, a zaraz potem
całej Polski spod władzy zaborczej.

Wierząc, że festiwalowy Kraków rozbrzmiewający barwami płynącymi z serc
i dusz polskich twórców zyska na ten czas szczególne oblicze, składam wszystkim
uczestnikom i słuchaczom serdeczne życzenia wspaniałych, głębokich przeżyć.

prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa



Ladies and Gentlemen!

For the fourth time, in the first half of November, we shall take part in a holiday
of Polish music. The idea of the festival is to present works written in different
eras and styles. To present chamber, symphonic, concert, oratorio and, finally,
opera works.

In the festival program, you will find concerts devoted to one era, or evenings
in which early music will meet up with that of the most recent times. We have
tried to make every concert exceptional, bringing unique emotions and unfor-
gettable experiences.

During the concert inaugurating the festival, we shall witness the world
première of Wojciech Kilar’s Te Deum; and at the final concert, we shall hear a per-
formance of Paweł Mykietyn’s Passion according to St. Mark. These works were
both written this year.

The festival will also not be lacking in jubilee accents. We shall celebrate the
80th birthday of Tadeusz Baird and Adam Walaciński; the 75th birthday of Zbig-
niew Bujarski, Henryk Mikołaj Górecki and Krzysztof Penderecki; as well as the
70th birthday of Zygmunt Krauze.

Obviously, we shall also celebrate the 90th anniversary of Poland’s regaining
of independence with an extraordinary concert comprised of compositions be-
longing to the category of so-called classical music, as well as works of lighter
type.

Welcome to the Festival!

Dr. Anna Oberc
President, Polish Music Association



Szanowni Państwo!

Po raz czwarty, w pierwszej połowie listopada będziemy uczestniczyć w święcie
muzyki polskiej. Ideą festiwalu jest prezentacja dzieł tworzonych w różnych epo-
kach, stylach. Prezentacja kompozycji kameralnych, symfonicznych, koncertowych,
oratoryjnych i wreszcie operowych.

W festiwalu znajdziecie Państwo koncerty poświęcone jednej epoce bądź
wieczory, w których spotyka się muzyka dawna z tą najnowszą. Staraliśmy się,
aby każdy koncert był wyjątkowy, niezapomniany i niósł ze sobą niepowtarzalne
emocje.

Podczas koncertu inaugurującego festiwal będziemy świadkami światowego
prawykonania Te Deum Wojciecha Kilara, a na koncercie finałowym zabrzmi Pasja
wg św. Marka Pawła Mykietyna. Oba te dzieła powstały w bieżącym roku.

Na festiwalu nie zabraknie też akcentów jubileuszowych. Uczcimy 80-lecie
urodzin Tadeusza Bairda i Adama Walacińskiego, 75-lecie urodzin Zbigniewa Bu-
jarskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego, 70-lecie uro-
dzin Zygmunta Krauzego.

Oczywiście uczcimy też dziewięćdziesiątą rocznicę Odzyskania Niepodległości
– nadzwyczajnym koncertem złożonym z kompozycji należących do tzw. muzyki
poważnej, ale również i utworów lżejszego autoramentu.

Serdecznie zapraszamy!

dr Anna Oberc
Prezes Stowarzyszenia Muzyki Polskiej



Ladies and Gentlemen:

For the fourth time, we shall hear Polish music in Kraków; for the fourth time,
Polish Radio will be involved in the organization of the Festival of Polish Music,
thereby fulfilling – with conviction and commitment – the noble obligation rest-
ing on this institution to the national culture. Culture understood not only as
a heritage from the past, but also as a living medium of national identity, full of
valuable meanings.

There is no doubt that music, with its universal message, is able to unite
music lovers in the most perfect manner not only in Poland, but also beyond its
borders. Polskie Radio, in appreciation of the idea of the Festival of Polish Music,
provides the participation of its artistic ensembles, and supports this Festival, im-
portant to the culture, with its promotional potential. The concerts, thanks to
transmissions and replays on Channel 2, gain an audience of thousands. As an
active member of the European Broadcasting Union, Polskie Radio also trans-
mits them to broadcasters which are members of this organization. Polish music
emanates from Kraków not only to European music lovers, but also to those liv-
ing in the United States, Canada and Australia.

Thus, we enter the fourth Festival with the conviction that it will not only
bring all of us new artistic experiences and impressions, but also become a rea-
son for satisfaction and an inspiration for further artistic inquiry.

Krzysztof Czabański
Chairman of the Board, Polskie Radio SA



Szanowni Państwo,

Po raz czwarty w Krakowie będzie rozbrzmiewała muzyka polska, po raz czwarty
w organizację Festiwalu Muzyki Polskiej włącza się Polskie Radio, wypełniając
tym samym – z przekonaniem i oddaniem – spoczywające na instytucji chlubne
zobowiązanie wobec kultury narodowej. Kultury rozumianej nie tylko jako dzie-
dzictwo przeszłości, ale również jako żywy, pełen wartościowych znaczeń nośnik
narodowej tożsamości.

Nie ulega wątpliwości, że muzyka, ze swoim uniwersalnym przesłaniem, może
w najdoskonalszy sposób jednoczyć melomanów nie tylko w kraju, ale również
poza jego granicami. Polskie Radio, doceniając ideę Festiwalu Muzyki Polskiej,
zapewnia udział w nim swoich zespołów artystycznych oraz wspiera ten ważny dla
kultury Festiwal swym potencjałem promocyjnym. Koncerty, dzięki transmisjom
i odtworzeniom w Programie 2, zyskują wielotysięczną publiczność. Będąc
aktywnym członkiem EBU Polskie Radio przekazuje je również zrzeszonym w tej
organizacji rozgłośniom. Muzyka polska płynie z Krakowa nie tylko do meloma-
nów europejskich, ale również do mieszkających w Stanach Zjednoczonych, Ka-
nadzie czy Australii.

W czwarty Festiwal wkraczamy więc z przekonaniem, że nie tylko przyniesie
on nam wszystkim nowe doświadczenia i wzruszenia artystyczne, ale i stanie się
powodem do satysfakcji i inspiracją do dalszych twórczych poszukiwań.

Krzysztof Czabański
Prezes Zarządu Polskiego Radia SA



Kalendarium Festiwalowe
Festival Calendar

9.11.2008 Niedziela / Sunday

godz. 19.30 / 7:30 pm
SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ / KRAKÓW PHILHARMONIC HALL
ul. Zwierzyniecka 1

KONCERT INAUGURACYJNY / INAUGURAL CONCERT

Panufnik, Paderewski, Kilar*
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach /
National Polish Radio Symphony Orchestra in Katowice
Chór Polskiego Radia w Krakowie / Polish Radio Choir in Kraków
Włodzimierz Siedlik – przygotowanie chóru / choirmaster
Chór Filharmonii Śląskiej / Silesian Philharmonic Choir
Waldemar Sutryk – przygotowanie chóru / choirmaster
Piers Lane (Australia) – fortepian / piano
Iwona Hossa – sopran / soprano
Ewa Marciniec – alt / alto
Rafał Bartmiński – tenor
Piotr Nowacki – bas / bass
Wojciech Michniewski – dyrygent / conductor

Bilety / Tickets: 50 zł, 30 zł

10.11.2008 Poniedziałek / Monday

godz. 12.00 / 12:00 pm
PAWILON „WYSPIAŃSKI 2000” / WYSPIAŃSKI 2000 PAVILION
pl. Wszystkich Świętych 2

Akademia Festiwalowa / Festival Academy
Spotkanie z Michałem Znanieckim / Meeting with Michał Znaniecki

Wstęp wolny / Admission free
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godz. 17.00 / 5:00 pm
MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA /
MANGGHA MUSEUM OF JAPANESE ART AND TECHNOLOGY
ul. Konopnickiej 26

Kupczak*, Zych, Szalonek, Bargielski, Moyseowicz, Widłak, Chyrzyński*,
Mykietyn
The Roentgen Connection

Bilety / Tickets: 20 zł

godz. 19.30 / 7:30 pm
TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO / JULIUSZ SŁOWACKI THEATER
pl. Św. Ducha 1

Prasqual – Ester / Esther
Michał Znaniecki ––  inscenizacja i reżyseria / producer and stage director
Ryszard Kaja – scenografia / stage designer
Małgorzata Orawska – przygotowanie chóru / choirmaster
Bogumił Palewicz – reżyseria świateł / lighting director

Baird – Jutro / Tomorrow 
Ewelina Pietrowiak – reżyseria i scenografia / stage director and stage designer
Bogumił Palewicz – reżyseria świateł / lighting director

Opera Wrocławska / Wrocław Opera
Tomasz Szreder – kierownictwo muzyczne / music director

Bilety / Tickets: 40 zł, 25 zł

W PRZERWIE / AT INTERMISSION:
Akademia Festiwalowa / Festival Academy
Spotkanie z Aliną Bairdową oraz Krystyną Szostek-Radkową, pierwszą od-
twór czynią roli Jessiki w Jutrze T. Bairda / Meeting with Alina Baird and Krystyna
Szostek-Radkowa, first performer of the role of Jessica in T. Baird’s Tomorrow

11.11.2008 Wtorek / Tuesday

godz. 17.30 / 5:30 pm
TEATR IM. JULIUSZ SŁOWACKIEGO / JULIUSZ SŁOWACKI THEATER
pl. Świętego Ducha 1 
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Maksymiuk*
Joanna Woś – sopran / soprano
Aleksandra Buczek – sopran / soprano
Katarzyna Hołysz – mezzosopran / mezzo-soprano
Orkiestra AUKSO / AUKSO Orchestra
Jerzy Maksymiuk – dyrygent / conductor

Impreza towarzysząca organizowana przez Stowarzyszenie Muzyki Polskiej
przy współpracy Fundacji Konkurs Pro Publico Bono / Accompanying event
organized by the Polish Music Association in cooperation with Pro Publico
Bono Competition Foundation

Zaproszenia (kasa Filharmonii) / Invitations (Kraków Philharmonic Box Office)

godz. 19.30 / 7:30 pm
SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ / KRAKÓW PHILHARMONIC HALL
ul. Zwierzyniecka 1

KONCERT Z OKAZJI 90. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI /
CONCERT IN HONOR OF THE 90th ANNIVERSARY OF POLISH INDEPENDENCE

Kisielewski, Kilar, Karłowicz, Szymanowski, Wars, Bacewicz, Różycki, 
Moniuszko, Szpilman
Katarzyna Jagiełło – sopran / soprano
Paweł Skałuba – tenor
Peter Jablonski (Szwecja / Sweden) – fortepian / piano 
Polska Orkiestra Radiowa / Polish Radio Orchestra
Łukasz Borowicz – dyrygent / conductor

Bilety / Tickets: 25 zł, 18 zł

12.11.2008 Środa / Wednesday

godz. 12.00 / 12:00 pm
PAWILON „WYSPIAŃSKI 2000” / WYSPIAŃSKI 2000 PAVILION
pl. Wszystkich Świętych 2

Akademia Festiwalowa / Festival Academy
Spotkanie z Agnieszką Duczmal / Meeting with Agnieszka Duczmal

Wstęp wolny / Admission free
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godz. 14.00 / 2:00 pm
ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY, KAMIENICA LAMELLICH / ŚOK, LAMELLI
HOUSE
ul. Mikołajska 2

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

Impreza towarzysząca / Accompanying event

Wstęp wolny / Admission free

godz. 19.30 / 7:30 pm
SALA KONCERTOWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA 
IM. W. ŻELEŃSKIEGO W KRAKOWIE / CONCERT HALL, W. ŻELENSKI STATE
MUSIC SECONDARY SCHOOL IN KRAKÓW
ul. Basztowa 9

Radziwiłł, Astriab, Meyer, Moniuszko, Moss, Spisak 
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” / Amadeus Chamber Or-
chestra of Polish Radio
Agnieszka Duczmal – dyrygent / conductor
Łukasz Długosz – flet / flute

Bilety / Tickets: 20 zł

13.11.2008 Czwartek / Thursday

godz. 12.00 / 12:00 pm
PAWILON „WYSPIAŃSKI 2000” / WYSPIAŃSKI 2000 PAVILION
pl. Wszystkich Świętych 2

Akademia Festiwalowa / Festival Academy
Spotkanie z Pawłem Szymańskim / Meeting with Paweł Szymański

Wstęp wolny / Admission free

godz. 17.00 / 5:00 pm
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / 
COLLEGIUM NOVUM AUDITORIUM, JAGIELLONIAN UNIVERSITY
ul. Gołębia 24
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Laks, Bacewicz, Szymański, Zarębski
Jonathan Plowright (Wielka Brytania / Great Britain) – fortepian / piano
Kwartet im. Karola Szymanowskiego / Szymanowski Quartet

Bilety / Tickets: 20 zł

14.11.2008 Piątek / Friday

godz. 12.00 / 12:00 pm
PAWILON „WYSPIAŃSKI 2000” / WYSPIAŃSKI 2000 PAVILION
pl. Wszystkich Świętych 2

Akademia Festiwalowa / Festival Academy
Spotkanie z Hanną Kulenty / Meeting with Hanna Kulenty

Wstęp wolny / Admission free

godz. 17.00 / 5:00 pm
KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚW. MARCINA / 
ST. MARTIN’S LUTHERAN CHURCH
ul. Grodzka 58

Anonymus, Jarzębski, Zieleński, Döbel, Merula, Mielczewski, Szarzyński 
ARS ANTIQUA AUSTRIA
Gunar Letzbor – kierownik artystyczny / artistic director
Katarzyna Wiwer – sopran / soprano

Bilety / Tickets: 20 zł

godz. 19.30 / 7:30 pm
SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ / KRAKÓW PHILHARMONIC HALL
ul. Zwierzyniecka 1

KONCERT JUBILEUSZOWY HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO / 
HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI BIRTHDAY CONCERT

Fitelberg, Kulenty, H.M. Górecki 
Elena Xanthoudakis (Grecja / Greece – Australia) – sopran / soprano
Matjaž Robavs (Słowenia / Slovenia) – baryton / baritone
Marco Blaauw (Holandia / Holland) – trąbka / trumpet

15



Chór i Orkiestra Filharmonii Krakowskiej / Kraków Philharmonic Choir and
Orchestra
Jacek Mentel – przygotowanie chóru / choimaster
Eugene Tzigane (USA) – dyrygent / conductor

Bilety / Tickets: 25 zł, 18 zł

15.11.2008 Sobota / Saturday

godz. 12.00 / 12:00 pm
AULA „FLORIANKA” AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE / 
FLORIANKA AUDITORIUM, ACADEMY OF MUSIC IN KRAKOW
ul. Basztowa 8

„MUZYKA JESIENIĄ” – Koncert Katedry Kompozycji z okazji jubileuszu 
120-lecia Akademii Muzycznej w Krakowie / AUTUMN MUSIC – Composition
Department concert in honor of the Academy of Music in Kraków’s 120th
Anniversary

Walaciński, Rychlik, Stachowski, Moszumańska-Nazar, Zawadzka-Gołosz,
Bujarski, Jabłoński, Widłak, Długosz**
Agata Zubel – sopran / soprano
Renata Guzik – flet / flute
Mariusz Pędziałek – obój / oboe
Jakub Sztencel – klarnet / clarinet
Jan Pilch – perkusja / percussion
Wojciech Fedkowicz – perkusja / percussion
Gertruda Szymańska – perkusja / percussion
Michał Pawełek – fortepian / piano
Kwartet DAFÔ 
Mateusz Bień – realizacja dźwięku / sound engineering

Wstęp wolny / Admission free

godz. 17.00 / 5:00 pm
KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚW. MARCINA / 
ST. MARTIN’S LUTHERAN CHURCH

KONCERT JUBILEUSZOWY CHÓRU POLSKIEGO RADIA / 
POLISH RADIO CHOIR ANNIVERSARY CONCERT

H.M. Górecki, Penderecki, Nowowiejski
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Andrzej Białko – organy / organ
Chór Polskiego Radia w Krakowie / Polish Radio Choir in Kraków
Włodzimierz Siedlik – dyrygent / conductor

Bilety / Tickets: 20 zł

godz. 19.30 / 7:30 pm
SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ / KRAKÓW PHILHARMONIC HALL
ul. Zwierzyniecka 1

KONCERT JUBILEUSZOWY KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO / 
KRZYSZTOF PENDERECKI BIRTHDAY CONCERT

Penderecki 
Grigorij Żyslin (Rosja / Russia) – altówka / viola
Sinfonietta Cracovia
Peter Gülke (Niemcy / Germany) – dyrygent / conductor

Bilety / Tickets: 25 zł, 18 zł

16.11.2008 Niedziela / Sunday

godz. 17.00 / 5:00 pm
AULA „FLORIANKA” AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE / 
FLORIANKA AUDITORIUM, ACADEMY OF MUSIC IN KRAKOW
ul. Basztowa 8

Krauze, Kilar, Serocki, H.M. Górecki, Szymański, Kotoński, Gryka, Nowak*
The London Sinfonietta

Bilety / Tickets: 20 zł

godz. 19.30 / 7:30 pm
SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ / KRAKÓW PHILHARMONIC HALL
ul. Zwierzyniecka 1

Mykietyn
Urszula Kryger – mezzosopran / mezzosoprano
Maciej Stuhr – recytator / reciter
Katarzyna Moś – głos / voice
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soprany chłopięce / boy sopranos
Krzysztof Kusiel-Moroz – przygotowanie sopranów chłopięcych / boy sop-
rano coach
Cantores Minores Wratislavienses
Piotr Karpeta – przygotowanie chóru / choirmaster
Orkiestra AUKSO / AUKSO Orchestra
Marek Moś – dyrygent / conductor

Bilety / Tickets: 50 zł, 30 zł

* prawykonanie światowe / world première
** prawykonanie polskie / Polish première

Imprezy Towarzyszące
Accompanying Events

6–12 listopada / November

ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY, KAMIENICA LAMELLICH / 
ŚOK, LAMELLI HOUSE
ul. Mikołajska 2

Wokalny kurs mistrzowski Heleny Łazarskiej „Polska pieśń w Europie” /
Helena Łazarska vocal master class ‘Polish Lied in Europe’

prof. Helena Łazarska – prowadzenie / leader
Matjaž Robavs – asystent / assistant
Alina Hoffmann, Marcin Kozieł – akompaniatorzy / accompanists

Organizator: Stowarzyszenie Muzyki Polskiej / 
Organizer: The Polish Music Association

9.11.2008 Niedziela / Sunday

godz. 17.00 / 5:00 pm
SALA J. LEA URZĘDU MIASTA KRAKOWA / 
J. LEO ROOM, MUNICIPALITY OF KRAKÓW
pl. Wszystkich Świętych 3–4
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Spotkanie z prof. Jadwigą Romańską i red. Wacławem Krupińskim z okazji
wydania przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne książki Moje woperowstą pienie
/ Meeting with Prof. Jadwiga Romańska and editor Wacław Krupiński on the
occasion of PWM Edition’s publication of the book Moje woperowstąpienie
[My Operascension]

Organizator: Polskie Wydawnictwo Muzyczne we współpracy z Urzędem
Miasta Krakowa / Organizer: PWM Edition in cooperation with the Kraków
City Government 

Sprzedaż biletów
Ticket sales

W kasie Filharmonii od 27 października do 8 listopada (z wyłączeniem 
niedziel i dnia 1 listopada), od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00–
–14.00 i 15.00–18.00; od 9 do 16 listopada w godz. 13.00–16.00 / 
Kraków Philharmonic Box Office, from 27 October till 8 November (except
Sundays and 1 November), Mon-Fri 11.00 am – 2.00 pm and 3.00–6.00 pm;
from 9 to 16 November 1.00–4.00 pm.

W Punktach Informacji Miejskiej Krakowa od 27 października do 16 listo-
pada (z wyłączeniem 1 i 11 listopada): ul. Św. Jana 2, od poniedziałku do so-
boty w godzinach 10.00–18.00; Ratusz w Rynku Głównym, codziennie w go-
dzinach 9.00–19.00; Pawilon „Wyspiański 2000”, pl. Wszystkich Świętych 2,
codziennie w godzinach 9.00–17.00 / 
Points of Tourist Information in Kraków from 27 October till 16 November
(except 1 and 11 November): ul. Św. Jana 2, Mon-Sat 10.00 am – 6.00 pm;
Ratusz on Main Market Square, Mon-Sun 9.00 am – 7.00 pm; Wyspiański
2000 Pavilion, pl. Wszystkich Świętych 2, Mon-Sun 9.00 am – 5.00 pm.

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

Wejściówki w cenie 10 zł w miejscach koncertów na pół godziny przed ich
rozpoczęciem / Rush tickets half an hour before concert time at the venue,
at 10 zł
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Kraków 9–16.11.2008

1. Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie / 
Karol Szymanowski Philharmonic in Kraków
ul. Zwierzyniecka 1

2. Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Marcina / 
St. Martin’s Lutheran Church
ul. Grodzka 58

3. Aula Akademii Muzycznej w Krakowie „Florianka”/ 
Florianka Auditorium, Academy of Music in Kraków 
ul. Basztowa 8

4. Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego / 
Collegium Novum Auditorium, Jagiellonian University
ul. Gołębia 24

5. Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Władysława 
Żeleńskiego w Krakowie / Concert Hall, Władysław Żeleński State Music 
Secondary School in Kraków
ul. Basztowa 9

6. Teatr im. Juliusza Słowackiego / Juliusz Słowacki Theater
pl. Świętego Ducha 1 

7. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” / 
Manggha Museum of Japanese Art and Technology
ul. Konopnickiej 26

8. Pawilon „Wyspiański 2000” / Wyspiański 2000 Pavilion
pl. Wszystkich Świętych 2

9. Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kamienica Lamellich / ŚOK, Lamelli House
ul. Mikołajska 2

10. Sala J. Lea Urzędu Miasta Krakowa / J. Leo Room, Municipality of Kraków
pl. Wszystkich Świętych 3–4

Używanie aparatów fotograficznych, kamer video oraz nagrywanie dźwięku
podczas koncertów surowo zabronione / The use of flash, videocameras and
audio-recorders in the auditorium is strictly prohibited

Miejsca koncertów i imprez
festiwalowych
Venues of the Festival’s
Events and Concerts



09.11.2008 Niedziela Sunday

godz. 19.30 / 7:30 pm
SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ / KRAKÓW PHILHARMONIC HALL

KONCERT INAUGURACYJNY / INAUGURAL CONCERT

Andrzej Panufnik ––  A Procession for Peace (1983), 8’

Ignacy Jan Paderewski ––  Koncert fortepianowy a-moll op. 17 /
Piano Concerto in A minor Op. 17 (1888), 34’

– Allegro
– Romanza, Andante
– Allegro molto vivace

**  **  **
Wojciech Kilar ––  Te Deum na głosy solowe, chór i orkiestrę / 
Te Deum for solo voices, choir and orchestra (2008), 30’ * 

– Te Deum laudamus
– Tu Rex gloriae
– Iudex crederis
– Salvum fac
– Dignare Domine

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach /
National Polish Radio Symphony Orchestra in Katowice
Chór Polskiego Radia w Krakowie / Polish Radio Choir in Kraków
Włodzimierz Siedlik ––  przygotowanie chóru / choirmaster
Chór Filharmonii Śląskiej / Silesian Philharmonic Choir
Waldemar Sutryk ––  przygotowanie chóru / choirmaster
Piers Lane (Australia) – fortepian / piano 
Iwona Hossa – sopran / soprano
Ewa Marciniec – alt / alto
Rafał Bartmiński – tenor / tenor
Piotr Nowacki – bas / bass
Wojciech Michniewski – dyrygent / conductor

* prawykonanie światowe / world première

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

21

09
.1

1



22 Niedziela |  Sunday,  09.11.2008 



Andrzej 
Panufnik 

Sir Andrzej Panufnik, composer and con-
ductor, was born in 1914 in Warsaw, and
died in 1991 in London. He studied at the
conservatory in Warsaw, where he re-
ceived a diploma with honors in conduct-
ing and composition. During the war, he
remained in Warsaw. During this time, he
composed orchestral works, including the
Symphony no. 2 and the Tragic Overture.
The works from these and earlier years did
not survive the war; some, the composer
reconstructed later. Just after the war, he
was the conductor of the Kraków Philhar-
monic, and then the Warsaw Philhar-
monic. From 1947 to 1948, he conducted
in Berlin, Dresden, Leipzig, Paris, Brighton,
Zurich, Bordeaux and Marseille, as well as
at festivals of contemporary music in Lon-
don, Copenhagen and Scheveningen (Hol-
land).

In 1954, he left Poland, travelling via
Switzerland to England, with the intent of
settling abroad. Because of his illegal de-
parture from Poland, the authorities of the
time issued a ban on the performance and
publication of his works, as well as on the
writing of material about the composer and
his oeuvre. The beginnings of Panufnik’s
time abroad were not easy; he worked as
a conductor, sporadically directing orches-
tras in London and Brussels. In 1957–59,
he was the music director and conductor

Sir Andrzej Panufnik, kompozytor i dyry-
gent, urodził się w 1914 w Warszawie,
zmarł w 1991 w Londynie. Studiował
w konserwatorium w Warszawie, gdzie
otrzymał dyplom z wyróżnieniem w zakre-
sie dyrygentury i kompozycji. Podczas
wojny przebywał w Warszawie. Kompono-
wał w tym czasie utwory orkiestrowe,
m.in. II Symfonię i Uwerturę tragiczną.
Utwory z tych i wcześniejszych lat nie
przetrwały wojny; niektóre kompozytor
później odtworzył. Tuż po wojnie był dyry-
gentem w Filharmonii Krakowskiej, a po -
tem w Warszawskiej. W latach 1947–48
dyrygował w Berlinie, Dreźnie, Lipsku,
Paryżu, Brighton, Zurychu, Bordeaux, Mar-
sylii oraz na festiwalach muzyki współczes-
nej w Londynie, Kopenhadze i Scheveningen
(Holandia).

W 1954 wyjechał z Polski, poprzez
Szwajcarię do Anglii, z zamiarem osiedle-
nia się za granicą. W związku z nielegalnym
opuszczeniem Polski ówczesne władze wy-
dały zakaz wykonywania i publikowania
jego dzieł, a także pisania o kompozytorze
i jego twórczości. Początki pobytu Panuf-
nika na obczyźnie nie były łatwe, pracował
jako dyrygent, sporadycznie dyrygował or-
kiestrami w Londynie i w Brukseli.
W 1957–59 był dyrektorem muzycznym
i dyrygentem City of Birmingham Sym-
phony Orchestra. Dopiero w 1956 skom-
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of the City of Birmingham Symphony Or-
chestra. Only in 1956 did he compose his
first work in exile, the Rhapsody, which
began his creative period in his exile. In
1960, he wrote a symphony commemo-
rating the 1000th anniversary of the
founding of the Polish State, the Sinfonia
sacra. On the initiative of the Polish Com-
posers’ Union, in 1977 the ban on the per-
formance of Panufnik’s works in Poland
was lifted; however, his music made its
way into concert halls only with difficulty,
and the full restoration of his music to Pol-
ish culture took place only in the Third Re-
public.

As a composer, he received many awards
and distinctions, including: the Prix de Com-
position Prince Rainier III de Monaco for his
oeuvre as a whole (1983); an award from
the Minister of Foreign Affairs of the Re-
public of Poland for his service to Polish
culture (1990); in 1984, he became an hon-
orary member of the Royal Academy of
Music in London.

Composer’s note:
I composed A Procession for Peace in re-
sponse to a commission from the Greater
London Council for their season of open-
air concerts in the Peace Year of 1983, and
I conducted the first performance on July
16th at Kenwood Lake with the Royal Phil-
harmonic Orchestra.

This work is a kind of ‘symphonic pre -
lude’, written on two planes: the wind in-
struments and strings play a hymn-like
chorale in the metre of 34, while the beat of
the drums and the timpani reflect the
character of a very slow, solemn march in
the metre of 2

4. 
As this composition was designed for

an open-air concert, I was imagining my-
self as a painter, using a large brush on
a huge canvas. After the initial timpani
roll, the muted brass with drums start ex-
tremely softly, like a very slowly approach-
ing procession heard from a great distance.

ponował na emigracji pierwszy utwór,
Rhapsody, co zapoczątkowało twórczy
okres jego emigracji. W 1960 napisał sym-
fonię upamiętniającą 1000-lecie Państwa
Polskiego Sinfonia sacra. Z inicjatywy ZKP
w 1977 odwołano zakaz wykonywania
dzieł Panufnika w Polsce, jednak jego mu-
zyka z trudem torowała sobie drogę na
sale koncertowe, a pełne przywrócenie
jego muzyki kulturze polskiej nastąpiło do-
piero w III Rzeczypospolitej.

Jako kompozytor otrzymał liczne na-
grody i wyróżnienia: m.in. Prix de Compo-
sition Prince Rainier III de Monaco za
całokształt twórczości (1983); nagrodę Mi-
nistra Spraw Zagranicznych Rzeczypospo-
litej Polskiej za zasługi dla kultury polskiej
(1990); w 1984 został członkiem honoro-
wym Royal Academy of Music w Londynie.

Nota kompozytorska: 
Skomponowałem utwór A Procession for
Peace na zamówienie Rady Miasta Londynu
(Greater London Council) na organizowany
przez nią cykl koncertów ple nerowych od-
bywających się w Międzynarodowym Roku
Pokoju (1983). Po raz pierwszy został on
wykonany 16 lipca 1983 roku w Kenwood
Lake, przez orkiestrę Royal Philharmonic
grającą pod moim kierownictwem.

Dzieło to jest rodzajem „preludium
symfonicznego”, napisanego w dwóch pla-
nach: instrumenty dęte wraz ze smycz-
kami grają chorał o charakterze hymnu
w metrum 34, podczas gdy uderzenia bęb-
nów i kotłów są odzwierciedleniem bardzo
wolnego, uroczystego marsza  w metrum 24. 

Ponieważ utwór zaplanowany był do
wykonania podczas koncertu plenero-
wego, wyobraziłem sobie siebie jako ma-
larza używającego wielkiego pędzla na
ogromnym płótnie. Po inicjującym tremolo
kotłów instrumenty dęte blaszane z tłumi-
kiem delikatnie intonują hymn tak, jakby
bardzo wolno i z daleka zbliżała się pro-
cesja. Następnie instrumenty dęte bla-
szane ustępują miejsca dętym drewnianym,
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Ignacy
Jan 
Paderewski

Pianist, composer, pedagogue and poli -
tician, born in 1860 in Kuryłówka, in the
Podole region, and died in 1941 in New
York. He studied at the Warsaw Conserva-
tory (1872–78), then undertook further
studies in composition in Berlin with
H. Urban (1882 and 1884) and honed his
pianistic technique under the direction of
T. Leschetitzky in Vienna. His debut at a co -
ncert in Vienna (1887) was the be ginning
of the pianist’s European and, with time,
worldwide career, lasting over 50 years.

Pianista, kompozytor, pedagog i polityk,
urodził się w 1860 w Kuryłówce na Podolu,
zmarł w 1941 w Nowym Jorku. Studiował
w konserwatorium warszawskim (1872–
–78), dalsze studia z zakresu kompozycji
odbywał w Berlinie u H. Urbana (1882
i 1884), a warsztat pianistyczny doskonalił
pod kierunkiem T. Leszetyckiego w Wiedniu.
Debiut na koncercie w Wiedniu (1887) za-
początkował europejską, a z czasem świa-
tową karierę pianisty, trwającą ponad
50 lat. Jej ważne momenty przypadły m.in.

Then the brass gives way to woodwinds,
and the woodwinds to strings. This invo-
cation gradually becomes more and more
intense, and louder, as the procession
draws nearer – until the last bars, where
the whole orchestra together express with
their utmost power an impassioned call
for Peace.

I composed this short orchestral work
having no affiliation to any peace organi-
sation nor to any political party. I dedicate
it “to peace-loving people of every race
and religion, of every political and philo-
sophical creed”.

A. Panufnik, A Procession for Peace, Boosey and
Hawkes, London 1983, autograph facsimile

a dęte drewniane smyczkom. Inwokacja
staje się coraz bardziej intensywna i głośna
– procesja zbliża się – prowadząc stop-
niowo do ostatnich taktów, gdzie cała or-
kiestra z największą mocą wyraża żarliwe
wołanie o pokój. 

To krótkie dzieło orkiestrowe skom-
ponowałem bez związku z jakąkolwiek or-
ganizacją pokoju czy partią polityczną. De-
dykuję je „ludziom wszystkich ras i religii,
każdego politycznego i filozoficznego wy-
znania, którzy kochają pokój”. 

A. Panufnik, A Procession for Peace, Boosey and Hawkes,
Londyn 1983, facsimile autografu (tłum. Ewa Siemdaj)
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Important milestones occurred in, among
other places, Paris (1888), London (1890)
and New York (1891); after that time, the
artist appeared in the United States
19 times for tours of many months’ duration
(until 1939). Soon acclaimed as the ‘lion of
the piano’, he did not, however, limit him-
self to a pianistic career. As a composer,
Paderewski fills in the pages of Polish
music history between the names of Chopin
and Szymanowski.

He was one of the first composers to
become interested in Polish highland
music, spending the summers of 1883 and
1884 in Zakopane (where he composed
the Tatra Album op. 12). His first concert as
a composer took place in 1885 in Warsaw.
At the height of his career, he composed,
among other pieces, the Polish Fantasy
Op. 19, the works of Op. 21–23 (as well an
opera and a symphony without opus
numbers), which were performed many
times by the best European and American
ensembles, as well as renowned conductors.

Piano playing, composing, and later
political activity, were interwoven with
each other in his life. After the outbreak of
World War I, he focused on charitable,
patriotic and political work, setting himself
the goal of regaining Poland’s indepen -
dence. He held the post of prime minister
and minister of foreign affairs (in 1919, he
signed the Treaty of Versailles on behalf of
Poland); he was also Poland’s representa-
tive in the League of Nations (1920–1921).
He was decorated many times with, among
other honors, the Grand Officier de la Lé-
gion d’Honneur and the Order of the British
Empire. In 1937–1940, together with L. Bro -
narski and J. Turczyński, he prepared an
edition of the Complete Works of F. Chopin,
published after the war by PWM Editions.

The composer completed work on the
Piano Concerto in A minor Op. 17 in 1888,
dedicating the piece to his teacher,
T. Leschetitzky. The work enjoyed a superb

na Paryż (1888), Londyn (1890) i Nowy Jork
(1891). Odtąd artysta pojawiał się w Sta-
nach Zjednoczonych 19 razy na wielomie-
sięcznych tournées (aż do 1939). Rychło
okrzyknięty „lwem fortepianu”, nie ogra-
niczył się jednak do kariery pianistycznej.
Jako kompozytor Paderewski wypełnia
karty historii muzyki polskiej między na-
zwiskami Chopina i Szymanowskiego.

Jako jeden z pierwszych kompozyto-
rów zainteresował się muzyką góralską,
przebywając latem 1883 i 1884 w Zakopa-
nem (tam powstało Album tatrzańskie
op. 12). Z pierwszym koncertem własnych
kompozycji wystąpił w Warszawie w 1885
roku. Będąc u szczytu kariery skompono-
wał m.in. Fantazję polską op. 19, utwory
z opusów 21–23 (oraz operę i symfonię, nie
opusowane), które wykonywane były wie-
lokrotnie przez najlepsze zespoły europejskie
i amerykańskie oraz sławnych dyrygentów.

Pianistyka, komponowanie, a potem
także działalność polityczna przeplatały się
wzajemnie w jego życiu. Po wybuchu
I wojny światowej skoncentrował się na
pracy charytatywnej, patriotycznej i poli-
tycznej, stawiając sobie za cel odzyskanie
niepodległości Polski. Pełnił funkcję premiera
i ministra spraw zagranicznych (w 1919
podpisał w imieniu Polski traktat wersal-
ski), był też przedstawicielem Polski w Li -
dze Narodów (1920–1921). Wielokrotnie
odznaczany, otrzymał m.in. Wielki Order
Oficerski Legii Honorowej i Order Impe-
rium Brytyjskiego. W latach 1937–1940
opracował wraz z L. Bronarskim i J. Tur-
czyńskim wydanie Dzieł Wszystkich F. Cho-
pina, opublikowane po wojnie przez Pol-
skie Wydawnictwo Muzyczne.

Pracę nad Koncertem fortepianowym a-moll
op. 17 ukończył kompozytor w 1888, dedykując
dzieło swemu mistrzowi T. Leszetyckiemu.
Utwór doczekał się znakomitego prawy-
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première under the baton of H. Richter –
one of the most influential conductors of
the era. The composer himself took his
place in the audience, while Leschetitzky’s
wife, Anna Yesipova, took her seat at the
piano. The work met with an enthusiastic
reception and, to this day, carries away au-
diences at philharmonic halls all over the
world with relentless power.

The half hour-long work is comprised
of three movements. The dynamic Allegro
is enchanting both in its pianistic virtuos-
ity and in its wealth of orchestral textures.
The poetic Romanza is seductive in its
beautiful melodies, as well as the piano’s
subtle dialogues with the orchestra. The
bravura Allegro molto carries the audience
away with dance rhythms of clearly folk
provenance. The entire Concerto is per-
meated by the extraordinary vitality and
spirit of Polish folklore. This is without
doubt the most musical of the possible
witnesses to his patriotism that the future
statesman could have given.

Marcin Strzelecki

Wojciech
Kilar

Composer and pianist, born 1932 in Lwów,
Poland [modern-day Lviv, Ukraine]. Studied
piano performance at the State Music
College in Katowice under the direction of
W. Markiewiczówna; and com position, in

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

konania pod batutą H. Richtera – jednego
z najbardziej wpływowych dyrygentów
epoki. Sam kompozytor zajął miejsce na
widowni, podczas gdy przy fortepianie
zasiadła małżonka Leszetyckiego Anna
Jesipowa. Dzieło spotkało się z entuzja-
stycznym przyjęciem i do dziś z niesłab -
nącą siłą porywa publiczność fil harmonii
całego świata.

Na półgodzinny utwór składają się
trzy części. Dynamiczne Allegro zachwyca
zarówno wirtuozerią pianistyczną, jak i bo-
gactwem faktur orkiestrowych. Poetycka
Romanza uwodzi pięknymi melodiami
oraz subtelnymi dialogami fortepianu z or-
kiestrą. Brawurowe Allegro molto porywa
tanecznymi rytmami wyraźnie ludowej
proweniencji. Cały koncert przenika nie-
zwykła witalność i duch polskiego folkloru.
To niewątpliwie najbardziej muzyczne
z możliwych świadectw patriotyzmu jakie
mógł dać przyszły mąż stanu.

Marcin Strzelecki
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the studio of B. Woytowicz. Kilar is the
author of such works 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, his oeuvre has abounded
in symphonic and oratorio works (Sep -
tember Symphony, Sinfonia de motu,
Magnificat), and these works are gaining
audience recognition.

He has won numerous prizes, among
others: Lili Boulanger (1960); Polish Com -
posers’ Union (1975); A. Jurzykowski Foun -
dation in New York (1984); Grand Prix,
Culture Foundation in Warsaw (2000);
Golden Scepter, Polish Culture Foundation
(2000). His artistic work has been honored
with, among others: Artistic Prize of the
Committee for Independent Culture of
Solidarity Trade Union (1989), Lux ex
Silesia Prize of the Metropolitan Archbi -
shop 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, as well as
an award for ‘Best Score Composer for
a 1992 Horror Film’ in San Francisco. He
wrote the soundtrack to Portrait of a Lady,
directed by J. Campion, as well as R. Polański’s
films The Ninth Gate and The Pianist
(César 2003 for best film music).

Works with religious subject matter ap-
pear in Wojciech Kilar’s oeuvre relatively
late and become a witness to the com-
poser’s mature choices. Here, we must
mention Exodus (1981), Angelus (1984)
and, above all, the expansive Missa pro
pace (2000). Leszek Polony describes the
composer’s attitude in this period of his
oeuvre as follows: ‘Music for him is an ex-
pression of the “gift of existence”, as well
as a religious contemplation of its mys-
tery’1. The composer, on the other hand,

jak Exodus, Krzesany, Orawa, kompozycji
religijnych: Missa pro pace, Bogurodzica,
Angelus 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 symfo -
niczne i oratoryjne (Sep tember Symphony,
Sinfonia de motu, Magnificat), które zyskują
uznanie publi czności.

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). Wymiar społeczny
jego działalności artys tycznej został do -
ceniony m.in. poprzez przyznanie mu
Nagrody Artystycznej Komitetu Kultury
Niezależnej NSZZ „Soli darność” (1989),
Nagrody 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 Sto -
warzyszenie Kompozy torów, Autorów i Pro-
ducentów ASCAP Award 1992 w Los
Angeles; otrzymał za nią nagrodę „Best
Score Composer for a 1992 Horror Film”
w San Francisco. Napisał ścieżkę dźwię -
kową do Portretu Damy w reżyserii
J. Campion, filmów R. Polańskiego Dzie -
wiąte wrota i Pianista (Cezar 2003 za
najlepszą muzykę filmową).

Utwory o tematyce religijnej pojawiają się
w twórczości Wojciecha Kilara stosunkowo
późno i stają się świadectwem dojrzałych
wyborów kompozytora. Należy wymienić
Exodus (1981), Angelus (1984), a przede
wszystkim rozbudowaną Missa pro pace
(2000). Leszek Polony tak określa postawę
kompozytora w tym okresie twórczości:
„Muzyka jest dlań ekspresją «daru istnienia»
oraz religijną kontemplacją jego tajem -
nicy”1. Twórca zaś, mówiąc o roli muzyki –
która powinna być, jego zdaniem, skiero -
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speaking of the role of music – which, in
his opinion, should be aimed towards the
human being – states that it is to ‘give joy,
good and hope, but not necessarily explain
the riddle of the world and the universe’2.

Wojciech Kilar, having behind him
a period of fascination with nature in
works with ‘Tatra’ subject matter, when
asked about the relationship – in his per-
ception of the world – between religious
experience and the experience of nature,
confesses: ‘I cannot separate these two
spheres – for me, they blend into a unity’,
and cites verses from the Song of the
Three Young Men in the Book of Daniel
(3:74, 75, 82):

Let the earth bless the Lord;
praise and exalt him above all forever.
Mountains and hills, bless the Lord;
praise and exalt him above all forever.
You sons of men, bless the Lord;
praise and exalt him above all forever.

This statement from 1996 seems to herald
the writing of the Te Deum, a work dedi-
cated to the memory of his wife, based on
the text of the solemn, worshipful hymn
from the canon of the Latin liturgy. During
today’s concert, we will hear its première.

The hymn text encompasses 29 ver -
ses which are arranged, in terms of sub-
ject matter, in three parts. The first is de-
voted to worship of God in the Holy Trinity;
the second is an homage paid to Christ,
who ‘crushed the sting of death’; and fi-
nally, the third contains a plea full of faith
and hope for mercy on humanity. In the
second and third part of the text, the com-
poser applied an additional division. Thus,
finally, the work contains five movements,
contrasted in scoring, texture and charac-
ter: I. Te Deum laudamus, II. Tu Rex gloriae,
III. Iudex crederis, IV. Salvum fac, V. Dignare
Domine.

The musical language of the Te Deum
is a synthesis of the composer’s previous
experiences in many areas. The basis for
the shaping of the form is repetition at
various levels of the work’s organization,

wana ku człowiekowi – stwierdza, że ma
ona „dawać radość, dobro, nadzieję, nie -
koniecznie zaś wyjaśniać zagadkę świata
i kosmosu”2 Wojciech Kilar, mający za sobą
okres fascynacji naturą w utworach o tema-
tyce „tatrzańskiej”, pytany o relację w jego
odczuwaniu świata między doświad cze -
niem religijnym i doświadcze niem na tury
wyznaje: „nie potrafię roz dzielić tych
dwóch sfer, stapiają się one dla mnie
w jedność” i cytuje wersety Pieśni mło -
dzianków z Księgi Daniela (3:74, 75, 82):

Niech ziemia błogosławi Pana,
niech go chwali i wywyższa na wieki!
Góry i pagórki, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Synowie ludzcy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie go na wieki!

Ta wypowiedź z roku 1996 wydaje się być
zapowiedzią powstania Te Deum, utworu
dedykowanemu pamięci żony, a opartego
na tekście uroczystego, pochwalnego
hymnu z kanonu liturgii łacińskiej. Podczas
dzisiejszego koncertu nastąpi jego pra -
wykonanie.

Tekst hymnu obejmuje 29 wersetów,
które tematycznie układają się w trzy
części. Pierwsza – poświęcona jest uwiel -
bieniu Boga w Trójcy św., druga – jest
hołdem złożonym Chrystusowi, który
„skruszył żądło śmierci”, wreszcie trzecia
– zawiera pełną wiary i nadziei prośbę
o zmiłowanie nad człowiekiem. Kompo -
zytor w drugiej i trzeciej części tekstu
zastosował dodatkowy podział. Tak więc
ostatecznie utwór obejmuje pięć kontras -
tujących obsadą, fakturą i charakterem
części: I. Te Deum laudamus, II. Tu Rex
gloriae, III. Iudex crederis, IV. Salvum fac,
V. Dignare Domine.

Język muzyczny Te Deum jest syntezą
dotychczasowych doświadczeń kompozy -
tora w wielu zakresach. Podstawą kształ -
towania formy staje się repetycja na
różnych poziomach organizacji utworu od
powtórzeń dźwięków, motywów czy fraz
do repetycji całych odcinków czy seg -
mentów co prowadzi do rytualizacji narracji
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from repetition of pitches, motifs or
phrases, to repetition of entire segments
or sections, which leads to a ritualization
of the musical narrative. In the formation
of the melodic and harmonic structures,
what predominate are consonant sonori-
ties – in fifth-octave form or filled in with
thirds. The work possesses clear tonal cen-
ters, and diatonic modal-tonal passages
give the work as a whole a peculiar, ar-
chaic climate. Of particular significance
are the monodic solo and choral parts. As
examples, we could take the expansive
bass solo part beginning the second (Tu
Rex gloriae) and fourth (Salvum fac) move-
ments; or the choir singing in unison, sup-
ported only by a pedal tone in the strings,
in the first movement.

The work opens with a solemn into-
nation by the choir of the initial verse of
the hymn Te Deum laudamus, preceded by
a brass chorale (Largo maestoso). The
work as a whole closes with the confes-
sion of hope and trust In Te Domine sper-
avi, joining all vocal and instrumental
parts, finishing with a powerful C major
chord on the words in aeternum.

Regina Chłopicka

1 L. Polony, „Msza na nowe tysiąclecie” [‘Mass for the
New Millenium’]. In: program book for DVD recording.

2 Cieszę się darem życia [I Enjoy the Gift of Life]. Con-
versations with Wojciech Kilar carried out by K. Podo -
bińska and L. Polony. PWM Edition Kraków 1997, p. 71.

muzycznej. W kształtowaniu struk tur
melodyczno-harmonicznych domi nują
brzmie nia konsonansowe, kwintowo-okta -
wowe lub wypełnione tercjowo. Utwór
posiada wyraziste centra tonalne, a dia -
toniczne przebiegi modalno-tonalne nadają
całości specyficzny archaizujący klimat.
Szczególne znaczenie mają mono dyczne
partie solowe i chóralne. Jako przykład
może służyć rozpoczynająca część drugą
(Tu Rex gloriae) i czwartą (Salvum fac)
rozbudowana solowa partia basu czy –
w części pierwszej – śpiewający unisono
chór, pod party jedynie nutą pedałową
w smyczkach .

Utwór otwiera uroczyste zaintonowanie
przez chór inicjalnego wersetu hymnu Te
Deum laudamus poprzedzone chorałem
blachy (Largo maestoso). Zamyka całość
łączące wszystkie głosy wokalne i instru -
mentalne wyznanie nadziei i ufności In Te
Domine speravi, zakończone potężnym
akordem C-dur na słowach in aeternum.

Regina Chłopicka

1 L. Polony, Msza na nowe tysiąclecie. W: Książka
programowa do nagrania DVD.

2 „Cieszę się darem życia”. Rozmowy z Wojciechem
Kilarem przeprowadzili K. Podobińska i L. Polony. PWM
Kraków 1997, s. 71.
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Piers 
Lane 

London-based Australian pianist with a flo -
u r ishing international career which has
taken him to more than forty countries.
Concerto repertoire exceeds 80 works. En-
gagements have included concerto per-
formances at New York’s Avery Fisher Hall,
Lincoln Center; a three-recital series at
London’s Wigmore Hall; and festival ap-
pearances at Prague Spring, La Roque-
d’Anthéron, Paris Chopin, and Valldemossa
Chopin in Majorca. Five times soloist at the
BBC Proms in London’s Royal Albert Hall.
Tours annually in Australia and New Zealand.
Has played with, among others, all the
ABC and BBC orchestras, Orchestre Na-
tional de France and London Royal Phil-
harmonic, Warsaw Philharmonic (2008/09
season). Conductors with whom he has
worked include A. Boreyko, Sir A. Davis,
R. Hickox, A. Litton, J. Maksymiuk. Also in
great demand as a chamber music player
(with violinist T. Little, vocalists Ch. Barker
and A. S. von Otter, as well as pianist B. Fors-
berg).

In 2007, added a new dimension with
his appointment as Artistic Director of the
Australian Festival of Chamber Music. Was
made an Honorary Member of the Royal
Academy of Music (1994), where he has
been a Professor since 1989. Awarded an
Honorary Doctorate from Griffith Univer-
sity in Australia (2007). Patron of the Eu-

Australijski pianista zamieszkały w Londy-
nie, zrobił błyskotliwą karierę międzyna-
rodową, która zaprowadziła go jak dotąd
do ponad czterdziestu krajów. Jego reper-
tuar koncertowy obejmuje ponad 80 utwo-
rów. Występował z koncertami w nowo-
 jor skiej Avery Fisher Hall, dał serię trzech
recitali w londyńskiej Wigmore Hall, brał
udział w festiwalach takich, jak Praska
Wiosna, La Roque-d’Anthéron, Paris Cho-
pin, Valldemossa Chopin na Majorce. Pięć
razy był solistą na koncertach BBC Proms
w londyńskiej Royal Albert Hall. Odbywa
coroczne tournées po Australii i Nowej Ze-
landii. Grał m.in. ze wszystkimi orkiestrami
ABC i BBC, Orchestre National de France,
London Royal Philharmonic, Filharmonią
Warszawską (sezon 2008/09). Wśród dy-
rygentów, z którymi współpracował, znaj-
dują się m.in. A. Boreyko, Sir A. Davis,
R. Hickox, A. Litton, J. Maksymiuk. Piers
Lane jest również wziętym kameralistą,
współpracującym z takimi artystami, jak
skrzypaczka T. Little, wokalistki Ch. Barker
i A. S. von Otter czy pianista B. Forsberg).

W 2007 poszerzył swoją działalność
o nową dziedzinę, podejmując funkcję dy-
rektora artystycznego Australian Festival
of Chamber Music. Został również człon-
kiem honorowym Royal Academy of Music
(1994), gdzie jest profesorem od 1989,
a także otrzymał doktorat honoris causa

31

09
.1

1



Iwona
Hossa 

Soprano. Born in Poznań; graduated with
distinction from the Faculty of Voice and
Opera at I.J. Paderewski Academy of Music
in Poznań, voice studio of Prof. E. Wdo -
wicka (1998). Has won many prizes at, among
others, the 6th Ada Sari International Vocal
Competition in Nowy Sącz (1995), Maria
Callas International Singing Competition
in Athens (1999), Orfeo International
Singing Competition in Hannover (2000).
Received Stipend of the Minister of Cul-
ture and Art, as well as Stipend for Young
Artists in the Poznań Artistic Community.

Since her 1996 debut in the role of Vi-
oletta in G. Verdi’s La Traviata, has been
associated with the stage of the Wielki
Theater in Poznań. Collaborates with many
opera theaters; since 2000, has been a
soloist at the Teatr Wielki – Polish National
Opera in Warsaw. Has taken part in nu-
merous opera festivals, among others:
Carcassonne (France), Rossini Festival in

Sopran. Urodzona w Poznaniu; z wyróż -
nieniem ukończyła Wydział Wokalno-Ak-
torski Akademii Muzycznej im. I.J. Pa de-
rewskiego w Poznaniu, w klasie śpiewu
prof. E. Wdowickiej (1998). Zdobywczyni
wielu nagród, m.in. na VI Międzynarodo-
wym Konkursie Wokalnym im. Ady Sari
w Nowym Sączu (1995), Międzynarodo-
wym Konkursie Wokalnym im. Marii Cal-
las w Atenach (1999), Konkursie Finalistów
Międzynarodowych Konkursów Wokal-
nych Orfeo w Hanowerze (2000). Otrzy-
mała Stypendium Ministra Kultury i Sztuki
oraz Stypendium dla Młodych Twórców
Poznańskiego Środowiska Artystycznego.

Od debiutu (1996) – partia Violetty
w Traviacie G. Verdiego – związana jest ze
sceną Teatru Wielkiego w Poznaniu.
Współpracuje z wieloma teatrami opero-
wymi, a od 2000 jest solistką Teatru Wiel-
kiego – Opery Narodowej w Warszawie.
Brała udział w licznych festiwalach opero-

ropean Piano Teachers’ Association UK,
the Youth Music Foundation of Australia.
Artistic Director of the Myra Hess Day held
annually at the National Gallery in London,
as well as of the Bloch Festival to be held
at Wigmore Hall in 2009.

australijskiego Griffith University (2007).
Jest patronem brytyjskiej filii European
Piano Teachers’ Association oraz australij-
skiej Youth Music Foundation, dyrektorem
artystycznym dorocznego Myra Hess Day,
odbywającego się w londyńskiej Galerii
Narodowej oraz Bloch Festival, mają cego
się odbyć w Wigmore Hall w 2009.
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Ewa 
Marciniec 

Alto. Graduate of two faculties at the
Academy of Music in Gdańsk: Compo -
sition and Music Theory, as well as Voice
and Opera – studio of Prof. Z. Janukowicz-
Pobłocka (diploma with honors in both
fields, 1992); also completed postgraduate
studies at the Musikhochschule in Stut -
tgart, studio of Prof. L. Bosabalian (1996).
Expanded musical knowledge and honed
vocal skills at master classes under the
direction of, among others, C. Bergonzi,
P. Esswood, H. Rilling, and A. Stolte. Won
prizes at Polish Art Song Interpretation
Competition in Warsaw and Ada Sari

Alt. Absolwentka dwóch wydziałów Akademii
Muzycznej w Gdańsku: Kompozycji i Teorii
Muzyki oraz Wokalno-Aktorskiego w klasie
prof. Z. Janukowicz-Pobłockiej (oba dyplomy
z wyróżnieniem, 1992) oraz studiów pody -
p lomowych w Musikhochschule w Stut t -
garcie w klasie prof. L. Bosabalian (1996).
Wiedzę muzyczną i umiejętności wokalne
doskonaliła na kursach mistrzowskich pod
kierunkiem m.in.: C. Bergonziego, P. Es s -
wooda, H. Rillinga i A. Stolte. Laureatka
Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśni
Artystycznej w Warszawie i Konkursu
im. Ady Sari w Nowym Sączu; finalistka

Italy (2000) and Wexford Opera Festival in
Ireland (1999, 2000). Has performed under
the baton of such conductors as: D. Agler,
G. Chmura, M. Benini, D. Jones, J. Kaspszyk,
K. Kord, J. Maksymiuk, G. Nowak, K. Pen-
derecki, S. Skrowaczewski and A. Wit. Has
to her credit world premières of works by,
among others, W. Kilar, J. Maksymiuk,
M. Jasiński and P. Serafiński. Took part in
a disc recording of S. Moniuszko’s The
Haunted Manor (EMI, 2001). Performs in
several dozen opera, operetta and orato-
rio-cantata roles; also has a broad reper-
toire of chamber music.

wych, m.in.: w Carcassonne we Francji,
Festiwalu Rossiniego we Włoszech (2000)
i Festiwalu Operowym w Wexford w Irlan-
dii (1999, 2000). Występowała pod batutą
takich dyrygentów, jak: D. Agler, G. Chmura,
M. Benini, D. Jones, J. Kaspszyk, K. Kord,
J. Maksymiuk, G. Nowak, K. Penderecki,
S. Skrowaczewski czy A. Wit. Ma na swoim
koncie prawykonania utworów m.in. W. Ki-
lara, J. Maksymiuka, M. Jasińskiego i P. Se-
rafińskiego. Brała udział w nagraniu pły-
towym Strasznego dworu S. Moniuszki
(EMI, 2001). Występuje w kilkudziesięciu
partiach operowych, operetkowych i ora-
toryjno-kantatowych, mając również bo-
gaty repertuar kameralny.
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Competition in Nowy Sącz; was finalist in
IVC ’s-Hertogenbosch and ARD Munich.

Performs large vocal-instrumental
works, from Baroque (J.S. Bach’s St. Mat -
thew Passion, G.F. Handel’s Messiah,
A. Vivaldi’s Griselda), through Romantic
(G. Mahler’s Das Lied von der Erde,
Kindertotenlieder; J. Brahms’ Alto Rhapsody),
to contemporary music (K. Penderecki’s
Seven Gates of Jerusalem, Credo; W. Kilar’s
Missa pro pace). Has appeared with many
orchestras on concert stages in Poland
and abroad (among others, Berliner
Philharmonie, Konzerthaus Berlin, Palais
des Beaux-Arts in Brussels, Kunsthaus
Luzern, Kongresshaus Zürich, Teatro La
Fenice di Venezia). Collaborates with many
conductors, including M. Albrecht, T. Bugaj,
F. Brüggen, M. Chung, D. Gatti, T. Kamioka,
J. Kaspszyk, J. Katlewicz, K. Kord, J. Krenz,
W. Michniewski, G. Ötvös, M. Pijarowski,
S.A. Reck, J. Salwarowski, J. Semkow, S. Skro-
waczewski, T. Strugała, A. Wit, T. Woj -
ciechowski.

konkursów IVC ’s-Hertogenbosch i ARD
München.

Uczestniczy w wykonaniach wielkich
form wokalno-instrumentalnych: od muzyki
barokowej (J.S. Bach Pasja według św.
Mateusza, G.F. Haendel Mesjasz, A. Vivaldi
Griselda), poprzez romantyczną (G. Mahler
Das Lied von der Erde, Kindertotenlieder;
J. Brahms Rhapsodie für Alt), aż do współ -
czesnej (K. Penderecki Siedem bram
Jerozolimy, Credo; W. Kilar Missa pro pace).
Występuje z wieloma orkiestrami na es -
tradach koncertowych w kraju i za granicą
(m.in. Berliner Philharmonie, Konzerthaus
Berlin, Palais des Beaux-Arts w Brukseli,
Kunsthaus Luzern, Kongresshaus Zürich,
Teatro La Fenice di Venezia). Współpracuje
z takimi dyrygentami, jak: M. Albrecht,
T. Bugaj, F. Brüggen, M. Chung, D. Gatti,
T. Kamioka, J. Kaspszyk, J. Katlewicz, K. Kord,
J. Krenz, W. Michniewski, G. Ötvös, M. Pija -
rowski, S.A. Reck, J. Salwarowski, J. Sem -
kow, S. Skrowaczewski, T. Strugała, A. Wit,
T. Wojciechowski.
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Rafał 
Bartmiński 

Tenor. Graduated from K. Szymanowski
Academy of Music in Katowice, studio of
E. Sąsiadek; has participated in master
classes with H. Łazarska, C. Elsner, R. Döring
and R. Karczykowski. Winner of 9th Ada
Sari Voice Competition in Nowy Sącz, as
well as S. Moniuszko International Voice
Competition in Warsaw (2001 – recognized
as most promising Polish tenor; 2007 –
2nd Prize as well as special prizes).

Began concert activity during studies,
taking part in performances of oratorio
works by Bach, Beethoven, Händel and
Mozart on Polish philharmonic stages.
Also participated in New Year’s Day con-
cert in Paris, as well as in Anima Mundi Sa-
cred Music Festival inaugural concert in
Pisa. After graduating, became associated
with the Warsaw Chamber Opera, where
he debuted as Lensky in Tchaikovsky’s Eu-
gene Onegin. Has also sung the following
roles: Tamino in Die Zauberflöte, Don Ot-
tavio in Don Giovanni, the title role in Lucio
Silla, Soliman in Zaide – all four operas by
Mozart; Nemorino in Donizetti’s L’Elisir
d’amore, Števa in Janaček’s Jenůfa, Stefan
in Moniuszko’s The Haunted Manor. Since
2003, has collaborated with the ensem-
bles of the Teatr Wielki – Polish National
Opera in Warsaw; performs, among other
roles, the Jew in Strauss’ Salome, the Drum
Major in Berg’s Wozzeck, as well as the

Tenor. Absolwent Akademii Muzycznej
im. K. Szymanowskiego w Katowicach
w klasie E. Sąsiadka; uczestniczył w kursach
mistrzowskich H. Łazarskiej, Ch. Elsnera,
R. Döringa i R. Karczykowskiego. Laureat
IX Konkursu Wokalnego im. Ady Sari
w Nowym Sączu oraz Międzynarodowego
Konkursu Wokalnego im. S. Moniuszki w
Warszawie (2001 – uznany za naj bardziej
obiecującego polskiego tenora; 2007 –
II nagroda oraz nagrody specjalne).

Działalność koncertową rozpoczął
w czasie studiów, biorąc udział w wykona -
niach dzieł oratoryjnych Bacha, Beetho vena,
Händla i Mozarta na polskich estradach
filharmonicznych. Uczestniczył też w kon -
cercie noworocznym w Paryżu oraz w kon -
cercie inaugurującym Festiwal Muzyki
Sakralnej „Anima Mundi” w Pizie. Po
studiach związał się z Warszawską Operą
Kameralną, gdzie debiutował jako Leński
w Eugeniuszu Onieginie Czajkow skiego.
Śpiewał również partie: Tamina w Cza -
rodziejskim flecie, Don Ottavia w Don
Giovannim, tytułową w Lucio Silla, Soli -
mana w Zaide Mozarta, Nemorina w Na -
poju miłosnym Donizettiego, Stefana
w Strasznym dworze Moniuszki. Od 2003
współpracuje z zespołami Teatru Wiel -
kiego – Opery Narodowej w War szawie;
wykonuje m.in. partie Judejczyka w Sa-
lome Straussa, Tamburmajora w Wozzeck’u
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Piotr 
Nowacki 

Bass. Graduated from the Łódź Academy
of Music in 1985. Has won prizes at Polish
vocal competitions, finalist of the Belve -
dere International Vocal Competition in
Vienna. These successes permitted him to
debut at Teatro alla Scala in Milan in the
title role in Rimsky-Korsakov’s The Tale of
Tsar Saltan (1987). Prizewinner in the Lu-
ciano Pavarotti Competition in Philadel-
phia (1989); this success resulted in an in-
vitation to perform the role of Wurm in
Verdi’s opera Luisa Miller. Has also per-
formed in Washington and at the Pablo
Casals Festival in Puerto Rico, as well as at
the Edinburgh and Granada festivals.

Following his return from the United
States in 1990, he has frequently sung at
the Royal Théâtre de la Monnaie in Brus-
sels. In recent seasons, has performed in,
among other operas, Mussorgsky’s Boris

Bas. Absolwent łódzkiej Akademii Muzy -
cznej (1985). Laureat polskich konkursów
wokalnych, finalista Międzynarodowego
Konkursu Wokalnego „Belvedere” w Wied -
niu. Sukcesy te pozwoliły w 1987 na debiut
w Teatro alla Scala w Mediolanie – Bajka
o carze Sałtanie Rimskiego-Kor sakowa.
Laureat Konkursu im. Luciano Pavarottiego
w Filadelfii (1989), co zaowo cowało zapro -
sze niem do zaśpiewania roli Wurma w
operze Luisa Miller Verdiego. Występował
również w Waszyngtonie na Festiwalu
im. Pablo Casalsa w Puerto Rico oraz na
festiwalach w Edynburgu i Gra nadzie.

Od powrotu ze Stanów Zjednoczo -
nych w 1990 występuje często na scenie
Królewskiego Théâtre de la Monnaie
w Bruk seli. W ostatnich sezonach wystę -
pował m.in. w Borysie Godunowie Musorg -
skiego i Dmitrim Dvořáka w Operze Mona -

Madwoman in Britten’s Curlew River. Has
made numerous foreign tours with them
(Great Britain, Spain, Lithuania, Japan), as
well as recording K. Penderecki’s opera
Ubu Rex on CD. Has collaborated with well-
known conductors (among others J. Kasp-
szyk, K. Kord, J. Maksymiuk, J.M. Florencio
Junior, W. Michniewski) and stage direc-
tors (M. Prus, K. Zanussi, K. Warlikowski,
M. Treliński).

Berga, a także Szaloną w Curlew River
Brittena. Odbył z nimi liczne podróże
zagraniczne (Wielka Brytania, Hiszpania,
Litwa, Japonia) oraz dokonał nagrania CD
opery Ubu Rex K. Pendereckiego. Pracował
ze znanymi dyrygentami (m.in. J. Kaspszy-
kiem, K. Kordem, J. Maksymiukiem, J.M. Flo-
rencio Juniorem, W. Michniewskim) i reży-
serami (M. Prusem, K. Zanussim, K. Warli -
kowskim, M. Trelińskim).
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Narodowa 
Orkiestra 
Symfoniczna
Polskiego Radia 
w Katowicach

National 
Polish Radio
Symphony 
Orchestra 
in Katowice
Known as NOSPR in Polish, previously ac-
tive as the Great Polish Radio Symphony
Orchestra, the ensemble was founded by
G. Fitelberg in Warsaw in 1935, and led by
him until the outbreak of World War II.
After the war, now in Katowice, it was di-
rected by the most distinguished Polish
conductors: W. Rowicki, G. Fitelberg, J. Krenz,
K. Kord, A. Wit. Presently, J. Krenz is con-

Wcześniej działająca jako Wielka Orkiestra
Symfoniczna Polskiego Radia, została zało -
żona przez G. Fitelberga w War szawie w 1935
i była prowadzona przez niego do wybuchu
II wojny światowej. Po wojnie, już w Kato-
wicach, zespołem kierowali najwybitniejsi
polscy dyrygenci: W. Rowicki, G. Fitelberg,
J. Krenz, K. Kord, A. Wit. Obecnie funkcję
dyrygenta honorowego pełni J. Krenz,

Godunov and Dvorák’s Dmitri at the Mu-
nich Opera, as well as Monteverdi’s Il
ritorno d’Ulisse in patria, Puccini’s Tosca
and Strauss’s Der Rosenkavalier at the
Flanders Opera in Antwerp. Has taken part
in many performances of oratorio works.
Has appeared in Wagner’s Parsifal, Belli -
ni’s I Puritani at Teatro la Fenice in Venice
(1995), where he was also invited to per-
form in Tchaikovsky’s Mazepa. On the stage
of the Teatr Wielki – Polish National Opera,
appears in, among other operas, Szyma -
nowski’s King Roger, Verdi’s Otello, Mozart’s
Don Giovanni, Berlioz’s La Damnation de
Faust, Tchaikovsky’s The Queen of Spades.

chijskiej, w Il ritorno d’Ulisse in patria
Monteverdiego, Tosce Pucciniego i Kawa -
lerze srebrnej róży Straussa w Operze
Flamandzkiej w Antwerpii. Brał udział
w wykonaniu wielu dzieł oratoryjnych.
W Teatro la Fenice występował w Parsifalu
Wagnera, Purytanach Belliniego i Mazepie
Czajkowskiego. Na deskach Teatru Wiel -
kiego – Opery Narodowej występuje m.in.
w Królu Rogerze Szymanowskiego, Otellu
Verdiego, Don Giovannim Mozarta, Tosce
Pucciniego i w Damie pikowej Czajkow -
skiego.
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ductor laureate; and S. Skrowaczewski has
accepted the title of chief guest conduc-
tor. Since 2000, its executive and program
director has been J. Wnuk-Nazarowa.

The ensemble has had the honor of
collaborating with some of the greatest
composers of the second half of the
20th century – W. Lutosławski, K. Pen-
derecki and H. M. Górecki, presenting pre-
mières of their works. The orchestra has
made over 160 CDs for many recording
firms (among others, Decca, EMI, Phillips,
Naxos), as well as numerous archival
recordings for the needs of the Polish
Radio. Many of the most distinguished
conductors and soloists have performed
together with NOSPR. 

The orchestra has concertized in al-
most every country in Europe, as well as
in Asia, Australia, New Zealand, Korea, Tai-
wan, USA, Canada and Brazil, everywhere
enjoying critical acclaim and enthusiastic
reception on the part of audiences. In
2005, during the Warsaw Autumn Festival,
the Orchestra was honored with the Or-
feusz prize in recognition of its outstand-
ing performances of Polish music. Since
2006, NOSPR has participated in Sym-
phonet, an international project whose pur-
pose is, among other things, international
exchange of musicians and joint organiza-
tion of festivals.

a S. Skro waczewski przyjął tytuł pierw-
szego dyrygenta gościnnego. Od 2000 dy-
rektorem naczelnym i programowym jest
J. Wnuk-Nazarowa.

Zespół miał zaszczyt współpracować
z jednymi z największych kompozytorów
drugiej połowy XX wieku – W. Lutosław-
skim, K. Pendereckim i H.M. Góreckim, pre-
zentując pierwsze wykonania ich dzieł. Or-
kiestra zrealizowała przeszło 160 płyt CD
dla wielu wytwórni fonograficznych (m.in.
Decca, EMI, Phillips, Naxos) oraz dokonała
licznych nagrań archiwalnych dla potrzeb
Polskiego Radia. Wraz z NOSPR występo-
wało wielu najwybitniejszych dyrygentów
i solistów. 

Orkiestra koncertowała niemal we
wszystkich krajach Europy, a także w Azji,
Australii, Nowej Zelandii, Korei, Tajwanie,
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Brazy-
lii, ciesząc się wszędzie uznaniem krytyki
i entuzjastycznym przyjęciem ze strony
publiczności. W 2005, podczas Festiwalu
Warszawska Jesień, Orkiestra została uho-
norowana nagrodą Orfeusz w uznaniu wy-
bitnych wykonań muzyki polskiej. Od 2006
roku NOSPR uczestniczy w międzynarodo-
wym projekcie Symphonet, którego celem
jest m.in. międzynarodowa wymiana mu-
zyków i wspólna organizacja festiwali.
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Chór 
Filharmonii
Śląskiej

Silesian 
Philharmonic
Choir
Founded in 1974 on the initiative of
K. Stryja, director of the Silesian Philhar-
monic in Katowice. The choir’s director
from the moment of its founding until its
30th birthday was superb choirmaster
J. Wojtacha, after whom the post was
taken over by W. Sutryk.

During its many years of activity, the
ensemble has concertized in the most im-
portant cultural centers in Poland and
abroad: Denmark, France, Switzerland,
Italy, Germany, Greece and Belgium. It has
also taken part in the following festivals:
Wratislavia Cantans (in recent years, an-
nually), the Warsaw Autumn Festival of
Contemporary Music, the Festival of Pol-
ish Contemporary Music (Wrocław), Poz-
nań Spring, the G. Bacewicz Festival in
Poznań (where it took part in the Polish
première of E. Elgar’s The Dream of Geron-
tius), Days of Oratorio Music (Opole), the
Festival of Early Music (Kraków), the Music

Powstał w 1974 z inicjatywy dyrektora Fil-
harmonii Śląskiej w Katowicach, Karola
Stryji. Kierownikiem chóru od momentu
założenia, aż do jubileuszu 30-lecia był
znakomity chórmistrz J. Wojtacha, po któ-
rym funkcję tę przejął W. Sutryk.

W czasie swej wieloletniej działal-
ności zespół koncertował w najważniej -
szych ośrodkach kulturalnych w Polsce i za
granicą: w Danii, Francji, Szwajcarii, we
Włoszech, Niemczech, Grecji i Belgii. Brał
także udział w festiwalach: Wratislavia
Cantans (w ostatnich latach – rokrocznie),
Festiwalu Muzyki Współczesnej War-
 szawska Jesień, Festiwalu Polskiej Muzyki
Współczesnej (Wrocław), Poznańskiej Wio-
śnie, Festiwalu G. Bacewicz w Poznaniu
(gdzie uczestniczył w polskim prawykona-
niu Snu Geroncjusza E. Elgara), Dniach Mu-
zyki Oratoryjnej (Opole), Festiwalu Muzyki
Dawnej (Kraków), Muzycznym Festiwalu
w Łańcucie, Händel-Festspiele w Halle
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Waldemar
Sutryk

Conductor, composer, choirmaster, peda-
gogue, organist. Completed degree in
choral conducting at the Academy of Mu -
sic in Poznań (1987); and in symphonic
conducting with M. Pijarowski and R. Reszke
(1994), as well as in composition with J. A.
Wichrowski (1997) at the Academy of
Music in Wrocław. Has collaborated with
many choirs and philharmonic orchestras
in Poland and abroad; has prepared choirs
for such conductors as, among others:
G. Bertini, G. Chmura, J.W. Hawel, J. Kasp-
szyk, K. Kord, J. Maksymiuk, K. Penderecki,
M. Pijarowski, J. Salwarowski, J. Semkow,
T. Strugała, A. Wit and T. Wojciechowski.
Has conducted in Poland, Germany, France,
Spain and Belarus.

In 2004, took over artistic directorship
of Silesian Philharmonic Choir. With this

Dyrygent, kompozytor, chórmistrz, peda-
gog, organista. Ukończył studia z zakresu
dyrygentury chóralnej w Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu (1987) oraz dyrygen-
tury symfonicznej u M. Pijarowskiego
i R. Reszkego (1994), a także kompozycji
u prof. J.A. Wichrowskiego (1997) w Aka-
demii Muzycznej we Wrocławiu. Współ -
pracował z wieloma chórami oraz filhar-
moniami w Polsce i za granicą, przygoto-
wywał chóry dla takich dyrygentów, jak
m.in. G. Bertini, G. Chmura, J.W. Hawel,
J. Kaspszyk, K. Kord, J. Maksymiuk, K. Pen-
derecki, M. Pijarowski, J. Salwarowski,
J. Semkow, T. Strugała, A. Wit i T. Wojcie-
chowski. Dyrygował w Polsce, Niemczech,
Francji, Hiszpanii i na Białorusi.

Od 2004 objął kierownictwo arty-
styczne Chóru Filharmonii Śląskiej. Z ze-

Festival in Łańcut, the Händel-Festspiele in
Halle and the Festival de La Chaise-Dieu.
The ensemble also took part in the first
performance of W. Kilar’s Missa pro pace
in a liturgical context (Katowice 2002). The
choir has made many archival recordings
and recordings of film music by Z. Preisner
and W. Kilar – written for films by, among
others, K. Kieślowski and A. Holland – as well
as of all of the vocal-instrumental works of
K. Szymanowski.

i Festival de La Chaise-Dieu. Zespół uczest-
niczył także w pierwszym wykonaniu Missa
pro pace W. Kilara w kontekście liturgicz-
nym (Katowice 2002). Chór dokonał wielu
nagrań archiwalnych oraz nagrań muzyki
filmowej Z. Preisnera oraz W. Kilara, m.in.
do filmów K. Kieślowskiego i A. Holland,
a także wszystkich utworów wokalno-in-
strumentalnych K. Szymanowskiego.
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Chór 
Polskiego
Radia 
w Krakowie 
Nota o chórze znajduje się przy koncercie
jubileuszowym chóru z dnia 15 listopada,
godz. 17.00. 

Polish 
Radio Choir
in 
Kraków 
For information about choir see notes
under the 15 November 5:00 pm choir’s
anniversary concert.

Włodzimierz
Siedlik
Nota o kierowniku artystycznym chóru
znajduje się przy koncercie jubileuszowym
chóru z dnia 15 listopada, godz. 17.00. 

For information about choirmaster see
notes under the 15 November 5:00 pm
choir’s anniversary concert.

ensemble, has prepared or conducted the
greatest works of vocal-instrumental music
(including many world premières). Has
also taken part in festivals in Poland and
abroad, and has made radio, television and
disc recordings.

Also is active as a composer and
arranger; works have been performed in
Poland, Germany, Belgium, Holland and
the United States. Has taught at the Acad-
emy of Music in Poznań, Szczecin Branch
(1991–2007); presently, as a professor, lec-
tures at the Institute of Music at the Uni-
versity of Silesia in Katowice.

społem tym przygotowywał lub dyrygował
największe dzieła muzyki wokalno-instru-
mentalnej (wielokrotnie były to prawyko-
nania). Brał też udział w festiwalach w Pol-
sce i za granicą oraz dokonał nagrań ra-
diowych, telewizyjnych i płytowych.

W. Sutryk uprawia także dziedzinę
kompozycji i aranżacji; jego utwory były
wykonywane w Polsce, Niemczech, Belgii,
Holandii i Stanach Zjednoczonych. Był pe-
dagogiem w Akademii Muzycznej w Poz-
naniu, Filia w Szczecinie (1991–2007), a
obec nie jako profesor wykłada w Instytut-
cie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach.
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Wojciech
Michniewski

Studied conducting, music theory and
composition at the Academy of Music in
Warsaw. Prizewinner at the following in-
ternational conducting competitions:
Guido Cantelli Competition at Teatro alla
Scala in Milan (1977, 1st Prize), Ernest
Ansermet Competition in Geneva (1978).
Initially associated with the Warsaw Phil-
harmonic (1973–78), then held the post of
artistic director of the Wielki Theater in
Łódź (1979–81), music director of the War-
saw Chamber Opera’s Contemporary Stage
(1979–83), permanent guest conductor of
the Sinfonia Varsovia Polish Chamber Or-
chestra (1984–87), general and artistic di-
rector of the Poznań Philharmonic (1987 –
91). Since then, has appeared exclusively
as a guest conductor. Has performed in
nearly all of the countries in Europe, as well
as in Canada, Argentina, Mexico, Hong
Kong, the United States and Cuba; has
also taken part in many international music
festivals.

A very versatile artist, conducts both
symphony concerts and opera produc -
tions; aside from classical repertoire, also
particularly esteemed for interpretations
of contemporary music (1975 – Orfeusz
annual prize for best performance of
a Polish work at the Warsaw Autumn
International Festival of Contemporary
Music; 1987 – Critics’ Prize at the Musik -

Ukończył dyrygenturę, teorię muzyki i kom-
pozycję w Akademii Muzycznej w Warsza-
wie. Laureat międzynarodowych konkursów
dyrygenckich: im. G. Cantellego w medio-
lańskiej La Scali (1977, I nagroda) oraz
im. E. Ansermeta w Genewie (1978). Po-
czątkowo związany z Filharmonią Naro-
dową w Warszawie (1973–78), następnie
pełnił funkcję dyrektora artystycznego
Teatru Wielkiego w Łodzi (1979–81), dyrek-
tora muzycznego Sceny Współczesnej
Warszawskiej Opery Kameralnej (1979–
83), stałego dyrygenta gościnnego Polskiej
Orkiestry Kameralnej „Sinfonia Varsovia”
(1984–87), dyrektora naczelnego i arty-
stycznego Filharmonii Poznańskiej (1987–
91). Od tej pory dyryguje wyłącznie goś-
cinnie. Występował w niemal wszystkich
krajach Europy, Kanadzie, Argentynie, Me-
ksyku, Hongkongu, Stanach Zjednoczo-
nych i na Kubie; brał też udział w wielu
międzynarodowych festiwalach muzycz-
nych.

Jest dyrygentem bardzo wszech stron -
nym, prowadzi zarówno koncerty symfo -
niczne, jak i spektakle operowe, a obok
repertuaru klasycznego jest szczególnie
ceniony za interpretacje muzyki współ czesnej
(1975 – Orfeusz za najlepsze wykonanie
polskiego utworu na Warszawskiej Jesieni,
1987 – nagroda krytyki na Musikbiennale
Berlin). Stale współpracuje z czołowymi
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biennale in Berlin). Collaborates on an
ongoing basis with leading Polish ensem -
bles; at the Teatr Wielki – Polish National
Opera in Warsaw, was music director for
world premières of the following operas:
E. Sikora’s The Heartsnatcher (1995),
R. Panufnik’s The Music Programme (2000),
P. Mykietyn’s An Ignoramus and a Madman
(2001), D. Jaskot’s Phaedra (2005) and
B. Britten’s Curlew River (2005); as well as
A. Gryka’s ballet Alfa Kryonia XE (2006).
Has made numerous disc, radio and tele -
vision recordings; received the Fry deryk ’96
award for an album with music by W. Lu -
tosławski.

Honored with the Polish Composers’
Union Prize for his many years of creative
accompaniment of Polish contemporary
music (2005), as well as with the Gloria
Artis Silver Medal of Meritorious Service to
Culture (2005).

polskimi zes połami; w warszawskim Te -
atrze Wielkim przygotowywał muzycznie
prapremiery oper E. Sikory (Wyrywacz serc,
1995), R. Panufnik (The Music Programme,
2000), P. Mykietyna (Ignorant i szaleniec,
2001), D. Jaskot (Fedra, 2005), B. Brittena
(Curlew River, 2005) oraz baletu A. Gryki
(Alfa Kryonia XE, 2006). Dokonał wielu
nagrań płytowych, radiowych i telewizyj -
nych; za płytę z muzyką W. Lutosław -
skiego otrzy mał Fryderyka ’96.

Uhonorowany Nagrodą Związku Kom -
po zytorów Polskich za wieloletnie i krea -
tywne towarzyszenie polskiej muzyce
współczesnej (2005) oraz Srebrnym Me -
dalem „Gloria Artis – Zasłużony Kulturze”
(2005).

43

09
.1

1



Niedziela |  Sunday,  09.11.2008 44



10.11.2008 Poniedziałek Monday

godz. 12.00 / 12:00 pm
PAWILON „WYSPIAŃSKI 2000” / WYSPIAŃSKI 2000 PAVILION

AKADEMIA FESTIWALOWA / FESTIVAL ACADEMY
Spotkanie z Michałem Znanieckim / Meeting with Michał Znaniecki
Prowadzi / Moderator – Adrianna Ginał

godz. 17.00 / 5:00 p.m.
MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA /
MANGGHA MUSEUM OF JAPANESE ART AND TECHNOLOGY

Sławomir Kupczak – Kreacja II. Poemat na violę da gamba, klawesyn,
flety proste i elektronikę / Creation II. Poem for viola da gamba, 
harpsichord, recorders and electronics (2007), 16’ *

Wojciech Ziemowit Zych – P.S. na klawesyn / P.S. for harpsichord (2005), 5’

Witold Szalonek – Głowa Meduzy na flet solo / 
Medusa’s Head for flute solo (1992), 18’10”

Zbigniew Bargielski – Le cristal flamboyant na klawesyn i taśmę / 
Le cristal flamboyant for harpsichord and tape (2002), 14’

* * *
Gabriela Moyseowicz – Dwie Canzony na gambę solo / 
Two Canzone for viola da gamba solo (1980), 6’

Wojciech Widłak – Chromatic Fantasy („The Son is Scrumptious”) na klawesyn
/ Chromatic Fantasy (‘The Son is Scrumptious’) for harpsichord (2003), 8’30”

Marcel Chyrzyński – Beelden na amplifikowany flet prosty, klawesyn i
taśmę / Beelden for amplified recorder, harpsichord and tape (2006), 15’ *

Paweł Mykietyn – La strada wersja na flet, violę da gamba i klawesyn /
La strada version for recorder, viola da gamba and harpsichord (1991), 10’

* prawykonanie światowe / world première

The Roentgen Connection
Gośka Isphording (Polska – Holandia / Poland – Netherlands) – klawesyn
/ harpsichord
Karolina Bäter (Niemcy / Germany) – flet prosty / recorder
Karin Preslmayr (Austria) – viola da gamba
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Composer, violinist, born 1979 in Wrocław.
Studied at Wrocław Academy of Music:
composition with J. Wichrowski and com-
puter composition with C. Duchnowski.
Took part in international courses for
young composers in Radziejowice (2000),
Gdańsk (2001) and Canterbury (2006). Has
written for such artists and ensembles as:
A. Bauer, ElettroVoce, Cikada String Quar-
tet, The Roentgen Connection, Tech-no Or-
chestra, J. Skoczek, and A. Pstrokońska.
Member of Polish Composers’ Union, as
well as Polish Electro-acoustic Music As-
sociation.

Kupczak’s works are performed at
many festivals of contemporary music,
among others: Musica Polonica Nova, Mu-
sica Electronica Nova; during Young Peo-
ple’s Circle Concert at Warsaw Autumn,
Turning Sounds 2 International Meetings
(monographic concert), Audio Art, Chan-
terelle Festival, Festival Synthèse in
Bourges, SARC Sonic Lab Belfast Sonori-
ties Festival in Ireland, UNESCO IMC Inter-
national Rostrum of Electro-acoustic Music
in Rome, 53rd UNESCO International Com-
posers’ Tribune in Paris. In 2004, Channel 2
of Polish Radio commissioned Figliki for
electronic media and prepared piano as
part of the Rej 2005 project in honor of
Polish writer Mikołaj Rej’s 500th birthday.
In 2005, Creation I was written, on com-

Kompozytor, skrzypek, urodził się w 1979 r.
we Wrocławiu. Studiował we wrocławskiej
Akademii Muzycznej: kompozycję u J. Wi-
chrowskiego oraz kompozycję kompute-
rową u C. Duchnowskiego. Brał udział w
międzynarodowych kursach dla młodych
kompozytorów w Radziejowicach (2000),
Gdańsku (2001) i Canterbury (2006). Pisał
dla takich artystów i zespołów, jak: A. Bauer,
ElettroVoce, „Cikada” String Quartet, The
Roentgen Connection, Tech-no Orchestra,
J. Skoczek, A. Pstrokońska. Jest członkiem
Związku Kompozytorów Polskich oraz Pol-
skiego Stowarzyszenia Muzyki Elektro-
akustycznej.

Jego utwory wykonywane są na wielu
festiwalach muzyki współczesnej, m.in.:
Musica Polonica Nova, Musica Electronica
Nova, podczas Koncertu Koła Młodych
przy Warszawskiej Jesieni, Międzynarodo-
wych Spotkaniach „Turning Sounds 2”
(koncert monograficzny), Audio Art, Chan-
terelle Festival, Festival Synthèse w Bour-
ges, SARC Sonic Lab Belfast Sonorities Fes-
tival w Irlandii, Międzynarodowej Trybunie
Muzyki Elektroakustycznej UNESCO w
Rzymie, 53. Międzynarodowej Trybunie
Kompozytorów UNESCO w Paryżu. Pro-
gram II Polskiego Radia zamówił u niego
w 2004 utwór Figliki na elektronikę i for-
tepian preparowany w ramach projektu
„Rej 2005” z okazji 500-lecia urodzin pisa-

Sławomir
Kupczak
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mission from Polish Composers’ Union, as
part of the ‘60 Commissions for Our
60th Birthday’ project. From 2002–04,
Kupczak was a member of Wrocław’s ZAR
Theater, producing shows entitled Gospels
of Childhood as well as Lazarus. His main
area of interest is music created with com-
puter assistance.

The oeuvre of Sławomir Kupczak, whose
Creation II will be heard during today’s
concert, shows the composer’s great sen-
sitivity to sound nuances. In his cycle of
Anaphorae (one of which was even nomi-
nated to the UNESCO Rostrum), he dis-
played the possibility of building an am-
 biguous sound world, full of secrets, main-
 tained in a misty atmosphere at a pia no dy-
namic. Careful listening to Kupczak’s music
reveals one of its interesting characteris-
tics – heterophony, namely, building of in-
dividual voices (elements) in such a way
that they are similar to each other, but not
identical. In a layering situation, this cre-
ates a multi-voiced texture of similar mu-
sical ‘sentences’, of which each is con -
structed in an interesting and original
manner.

Maciej Jabłoński

rza. W 2005 na zamówienie Związku Kom-
pozytorów Polskich w ramach projektu
„60 zamówień na 60-lecie ZKP” powstał
utwór Kreacja I. W latach 2002–04 był
członkiem wrocławskiego teatru ZAR, z któ-
rym zrealizował spektakle pt. Ewangelie
Dzieciństwa oraz Łazarz. Głównym obsza-
rem jego zainteresowań jest muzyka two-
rzona za pomocą komputera.

Twórczość Sławomira Kupczaka, którego
Kreacja II zabrzmi podczas dzisiejszego
koncertu, świadczy o sporej wrażliwości
kompozytora na niuanse brzmienia. W swo-
im cyklu Anafor (jedna z nich była nawet
nominowana do Trybuny UNESCO) ukazał
możliwości budowania wieloznacznego
świata dźwięków, pełnego tajemnic, utrzy-
manego w zamglonej atmosferze piano.
Uważne słuchanie muzyki Kupczaka ujaw-
nia jej ciekawą cechę – heterofonię, czyli
takie zbudowanie poszczególnych głosów
(elementów), że są one podobne do siebie,
lecz nie takie same. W sytuacji nałożenia
tworzy to wielogłos zbliżonych do siebie
muzycznych „zdań”, z których każde skon-
struowane jest ciekawie i niebanalnie.

Maciej Jabłoński
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Composer, born 1976 in Warsaw, Poland.
Graduated with distinction from State
Music High School in Białystok (1996).
Studied composition with Prof. Marek Sta-
chowski at Academy of Music in Krakow
(1996–2001), and then completed post-
graduate composition studies with Peter-
Jan Wagemans at Rotterdam Conser- va-
tory, The Netherlands (2001–02). Has par-
ticipated in composition courses and
workshops – among others: in Radziejowi -
ce (1997), Gdańsk (1998), Buckow near
Berlin (1999), Darmstadt (2008). His compo-
sitions have been performed at nu merous
festivals: Warsaw Autumn (2000, 2002,
2004, 2005, 2007); Days of Music by
Kraków Composers, (1998, 2000, 2001,
2008); Musica Polonica Nova, Wrocław
(2006, 2008); UltraSchall, Berlin (2006);
Musikhost, Odense (2007). Received
Stipend from Ministry of Culture and Na-
tional Heritage (1999).

In 2006, obtained Doctor of Arts de-
gree. Works as adjunct professor at Acad-
emy of Music in Kraków, in Faculty of Mu-
sical Composition, Performance, Analysis
and Education. Since 2006, has been a
member of the Polish Composers’ Union,
as well as a member of the programming
board of Warsaw Autumn Contemporary
Music Festival.

Kompozytor, urodził się w 1976 r. w War-
szawie. Ukończył z wyróżnieniem Pań-
stwowe Liceum Muzyczne w Białymstoku
(1996). Studiował kompozycję w klasie
prof. Marka Stachowskiego w Akademii
Muzycznej w Krakowie (1996–2001), na-
stępnie odbył studia podyplomowe u Pe-
tera-Jana Wagemansa w Konserwatorium
w Rotterdamie (2001–02). Uczestniczył w
wielu kursach kompozytorskich, m.in. w Ra-
dziejowicach (1997), Gdańsku (1998), Buc-
kow k. Berlina (1999), Darmstadcie (2008).
Jego utwory były wykonywane na wielu
festiwalach, takich jak: Festiwal War-
szawska Jesień (2000, 2002, 2004, 2005,
2007), Dni Muzyki Kompozytorów Kra-
kowskich (1998, 2000, 2001, 2008), Musica
Polonica Nova we Wrocławiu (2006, 2008),
UltraSchall w Berlinie (2006), Musikhost w
Odense (2007). Był stypendystą Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(1999).

W roku 2006 uzyskał stopień nau-
kowy doktora sztuki. Pracuje jako adiunkt
w Katedrze Kompozycji na Wydziale Twór-
czości Interpretacji i Edukacji Muzycznej
Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2006
Jest członkiem zwyczajnym Związku Kom-
pozytorów Polskich oraz członkiem Ko-
misji Repertuarowej Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Współczesnej War-
szawska Jesień.

Wojciech
Ziemowit
Zych



Witold 
Szalonek

Kompozytor i pedagog, urodzony 1927
w Czechowicach-Dziedzicach, zmarł 2001
w Berlinie. Studiował grę na fortepianie
u W. Chmielowskiej oraz kompozycję
u B. Woytowicza w Państwowej Wyższej
Szkole Muzycznej w Katowicach (1949–56).
Studia kompozytorskie kontynuował u N.
Bo u langer w Paryżu (1962–63). Od 1967
prowadził klasę kompozycji w PWSM w
Katowicach. Był stypendystą Deutscher

Composer and pedagogue, born 1927
in Czechowice-Dziedzice, died 2001 in
Berlin. Studied piano performance with
W. Chmielowska, as well as composition
with B. Woytowicz, at State Music College
in Katowice (1949–56). Continued compo-
sition studies with N. Boulanger in Paris
(1962–63). From 1967 onward, headed
a composition studio at the State Music
College in Katowice. Received stipend

P.S. is a short, laconic work; in the context
of the composer’s rather expansive works,
it should be necessary to consider it as
a short postlude. And indeed – P.S. was
written in 2005, after the completion
of Friends of Kaspar Hauser, a cycle of
6 veiled musical portraits. The scoring
of this work also includes a harpsichord.
According to W. Z. Zych’s words, work on
Friends… bore fruit in many interesting
ideas, which the artist decided to utilize in
a small solo work. Thus, it is a work repre-
senting a post scriptum; perhaps this is
how the enigmatic abbreviation in the title
should be read? Or perhaps it is a portrait
of a seventh figure from the group of
friends?

Maciej Jabłoński

P.S. to utwór krótki, lakoniczny, w konte-
kście raczej rozbudowanych dzieł tego
kompozytora należałoby uznać go za nie-
wielkie postludium. I w rzeczy samej – P.S.
powstało w 2005 roku po ukończeniu
Przyjaciół Kaspara Hausera, cyklu 6 za-
woalowanych portretów muzycznych. W
obsadzie tego dzieła znajduje się również
klawesyn. Według słów W. Z. Zycha, praca
nad Przyjaciółmi zaowocowała wieloma
ciekawymi pomysłami, które twórca posta-
nowił wykorzystać w niewielkim utworze
solowym. Jest to więc utwór stanowiący
„post scriptum”; być może tak  należy od-
czytać zagadkowy skrót umieszczony w ty-
tule? A może jest to portret siódmej
postaci z grona przyjaciół?

Maciej Jabłoński
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from Deutscher Akademischer Austausch-
dienst in Berlin (1970–71); in 1973, as pro-
fessor at Hochschule der Künste in Berlin,
took over composition studio of B. Blacher.

Szalonek discovered and system-
atized the so-called ‘combined sounds’
generated by woodwind instruments. He
led seminars and courses concerning his
own compositional techniques in Den-
mark, Germany, Finland, Poland and Slo-
vakia. He also wrote theoretical works con-
cerning combined sounds and Sono rism,
as well as the oeuvre of F. Chopin and
C. Debussy.

His works were performed at many
contemporary music festivals, among oth-
ers the International Summer New Music
Courses (Darmstadt), the ISCM World
Music Days, Warsaw Autumn, Time of
Music (Vitaasari), the Gulbenkian Music
Festival (Lisbon), Inventionen (Berlin), Al-
ternatives (Moscow), Contrasts (Lviv). For
his oeuvre, he received prizes at the Polish
Composers’ Union Competition (1952), as
well as at the Artur Malawski Competition
(1966, 1968). He was honored with the
Music Prize of the City of Katowice (1964),
the Prize of the Minister of Culture and Art
(1967), as well as the annual Polish Com-
posers’ Union Prize (1994). In 1990, the
University of Münster awarded him an
honorary doctorate.

In her youth, Medusa was a beauty with
whom Poseidon, god of the sea, fell in
love. From their union was born the winged
Pegasus; however, it was not given to his
mother to enjoy life. When Medusa won a
contest for the most beautiful hairstyle,
the jealous Athena took revenge on her
rival, turning her hair into poisonous
snakes, and making her glance able to
turn any living creature into stone. Witold
Szalonek, in the work Medusa’s Head,
captured the moment in which the mythic

Akademischer Austauschdienst w Berlinie
(1970–71); w 1973, jako profesor Hoch-
schule der Künste w Berlinie objął klasę
kompozycji po B. Blacherze.

Szalonek odkrył i ustematyzował tzw.
„dźwięki kombinowane”, generowane
przez instrumenty dęte drewniane. Pro-
wadził seminaria i kursy dotyczące włas-
nych technik kompozytorskich w Danii,
Niemczech, Finlandii, Polsce i Słowacji.
Pisał także prace teoretyczne dotyczące
dźwięków kombinowanych, sonoryzmu,
a także twórczości F. Chopina i C. Debus-
sy’ego.

Jego utwory były wykonywane na
wielu festiwalach muzyki współczesnej,
m.in. na Międzynarodowych Wakacyjnych
Kursach Nowej Muzyki w Darmstadcie,
Światowych Dniach Muzyki Międzynaro-
dowego Towarzystwa Muzyki Współczes-
nej (ISCM), Warszawskiej Jesieni, Time of
Music w Vitasaari, Gulbenkian Music Fes-
tival w Lizbonie, Inventionen w Berlinie, Al-
ternatywach w Moskwie, Kontrastach we
Lwowie. Za swoją twórczość otrzymał na-
grody w Konkursie Związku Kompozyto-
rów Polskich (1952) oraz Konkursie im. Ar-
tura Malawskiego (1966, 1968). Uhonoro-
wany Nagrodą Muzyczną Miasta Katowic
(1964), Nagrodą Ministra Kultury i Sztu ki
(1967) oraz doroczną Nagrodą Związku
Kompozytorów Polskich (1994). W 1990
Uniwersytet Wilhelmiński w Münster przy-
znał mu tytuł doktora honoris causa.

Za młodu Meduza była pięknością, którą
pokochał bóg mórz Posejdon. Z ich związku
zrodził się skrzydlaty Pegaz, jednak jego
matce nie dane było nacieszyć się życiem.
Kiedy Meduza zwyciężyła w konkursie na
najpiękniejszą fryzurę, zazdrosna Atena
zemściła się na rywalce, zamieniając jej
włosy w jadowite węże, spojrzenie zaś
czyniąc zdolnym zamieniać w kamień
wszystko co żywe. Witold Szalonek w utwo-
rze Głowa Meduzy uchwycił moment,
w którym mityczna bohaterka wyśpiewuje
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Kompozytor, urodził się w 1937 w Łomży.
Studiował prawo na Uniwersytecie im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie (1954–
57). Studia kompozytorskie rozpoczął w
Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej
w Warszawie (1958) pod kie run  kiem T. Sze-
ligowskiego, a po jego śmierci kontynuo-
wał je u B. Szabelskiego w Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach
(dyplom 1964). Studia uzupełniające od-
bywał u N. Boulanger w Paryżu (1966–67)
oraz w Hochschule für Musik w Grazu
(1972). Stypendysta Deutscher Akademis-
cher Austauschdienst (1986). 

Jego utwory były wykonywane w wielu
krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych,
Australii i Ameryce Południowej oraz na
festiwalach muzyki współczesnej, m.in.:
Warszawska Jesień, Muzički Biennale Za-
greb, Festival de Paris, Steirischer Herbst
w Grazu. Jest laureatem konkursów kom-
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swoją niedolę tuż przed śmiercią zadaną
jej przez Perseusza. Samotny flet roztacza
wielowarstwową „pieśń”, która jest w swej
istocie emocjonalna i zjawiskowa, a także
przejmująca, jak smutek samotności.

Maciej Jabłoński

heroine sings of her misery just before her
death at the hand of Perseus. A lone flute
unfolds a multilayered ‘song’ which is es-
sentially emotional and unearthly, as well
as heartbreaking, like the sorrow of lone-
liness.

Maciej Jabłoński

Zbigniew
Bargielski

Composer, born 1937 in Łomża. Studied
law at Maria Skłodowska-Curie University
in Lublin (1954–57). Began composition
studies at State Music College in Warsaw
(1958) under the direction of T. Szeli -
gowski; and after his death, continued
with B. Szabelski at the State Music Col-
lege in Katowice (diploma 1964). Supple-
mentary studies with N. Boulanger in Paris
(1966–67), as well as at the Hochs chule für
Musik in Graz (1972). Stipend recipient of
the Deutscher Akademischer Austausch-
dienst (1986).

Bargielski’s works have been per-
formed in many countries in Europe, the
United States, Australia and South Amer-
ica, as well as at contemporary music fes-
tivals, among others: Warsaw Autumn,
Muzički Biennale Zagreb, Festival de Paris,
Steirischer Herbst in Graz. He is a winner
of composition competitions and prizes:
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pozytorskich i nagród: Konkursu Młodych
Związku Kompozytorów Polskich (1965, 
I nagroda za Parades), Konkursu Kompo-
zytorskiego im. A. Malawskiego w Krako-
wie (1976, II nagroda za Kwartet sm ycz        kowy
nr 1 „Alpejski”), Konkursu im. K. Szyma-
nowskiego (1982, III nagroda za Sen mara),
Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów
UNESCO w Paryżu (1981, wyróżnienie za
Kwartet smyczkowy nr 1 „Alpejski”; 1995,
rekomendacja za Trigonalia), nagrody
„Anton-Benya-Preis” w Wiedniu (2000) oraz
Nagrody Związku Kompozytorów Polskich
(2001). Odznaczony medalem „Zasłużony
dla Kultury Polskiej” (1990) oraz Krzyżem
Oficerskim Polonia Restituta (1995).

Bargielski obok kompozycji zajmuje
się publicystyką i pedagogiką muzyczną.
Od 2002 wykłada kompozycję w Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy, a od 2003 w
Akademii Muzycznej w Krakowie. Mieszka
w Wiedniu.

Le cristal flamboyant (Płonący kryształ)
powstał w 2002 dla Elżbiety Chojnackiej,
artystka dokonała premiery dzieła w Salz-
burgu podczas obchodów Roku Kultury
Polskiej w Austrii. Kompozytor wykorzys-
tał tutaj „zastane” chwyty klawe sy    nowe,
jednakże w połączeniu z indywidualną
techniką harmoniczną dało to nowy efekt.
Partia elektroniczna, bazująca na prze-
ciągłych i miękkich brzmieniach synteza-
tora, zmusza solistę do „wpasowywania”
się i podporządkowywania „taśmie”. Dia-
log obu warstw jest nierówny, hierarchia
elementów jest tutaj widoczna jak na
dłoni. A jednak – to właśnie „niestabilna”
partia klawesynu stanowi o wartości tej
wyimaginowanej opozycji – jest ona mi-
gotliwa niczym odblask płomienia na tle
skały.

Maciej Jabłoński

Polish Composers’ Union Youth Competi-
tion (1965, 1st Prize for Parades). A. Ma -
lawski Composition Competition in Kra -
ków (1976, 2nd Prize for String Quartet
no. 1 ‘Alpine’), K. Szymanowski Competi-
tion (1982, 3rd Prize for Nightmare), UNESCO
International Rostrum of Composers in
Paris (1981, honorable mention for String
Quartet no. 1 ‘Alpine’; 1995, recommenda-
tion for Trigonalia), Anton-Benya-Preis in
Vienna (2000), as well as Polish Com-
posers’ Union Prizes (2001). He has been
awarded the Medal for Meritorious Serv-
ice to Polish Culture (1990), as well as the
Officers’ Cross of the Order of Polonia
Restituta (1995).

Aside from composition, Bargielski is
also involved in music journalism and ped-
agogy. Since 2002, he has taught compo-
sition at the Academy of Music in Byd -
goszcz; and since 2003, at the Academy of
Music in Kraków. He lives in Vienna.

Le cristal flamboyant was written in 2002
for Elżbieta Chojnacka, who premièred the
work in Salzburg during celebrations of the
Year of Polish Culture in Austria. The com-
poser utilized ‘found’ harpsichord devices
here; however, in combination with his in-
dividual harmonic technique, this pro-
duced a new effect. The electronic part,
based on extended, soft synthesizer sounds,
obliges the soloist to ‘match’ and subordi-
nate herself to the ‘tape’. The dialogue of
the two layers is unequal; the hierarchy of
elements is as plain as day. How  ever, it is
the ‘unstable’ harpsichord part that de-
cides the value of this imagined opposition
– it is flickering, as it were, like the reflec-
tion of a flame against the background of
a rock.

Maciej Jabłoński



Kompozytorka, urodziła się w 1944 we
Lwowie. Od trzeciego roku życia grała na
fortepianie, w wieku 13 lat skomponowała
koncert na 2 fortepiany (25’). Studiowała
na Wydziałach Kompozycji, Teorii i Dyry-
gentury w Państwowej Wyższej Szkole
Muzycznej w Krakowie, a później w Kato-
wicach (1963–67). Po ukończeniu studiów
wstąpiła do Koła Młodych przy Związku
Kompozytorów Polskich. Następnie, jako
stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki
w Warszawie, otrzymywała liczne zamó-
wienia. W ten sposób powstało szereg
utworów; niektóre z nich znajdują się w tam-
 tejszym archiwum.

Od 1974 mieszka w Berlinie, gdzie
oprócz pracy kompozytorskiej zajmuje się
nauczaniem muzyki w Berlinie-Charlot-
tenburgu. Nagrywała własne utwory dla
niemieckiego radia (WDR, NDR), wydała
dwie płyty z utworami fortepianowymi
i orkiestrowymi. Ponad 20 jej kompozycji
zostało opublikowanych w Berlinie.

Dwie Canzony na violę da gamba po-
wstały już po wyjeździe kompozytorki
z kraju. W utworze tym ujawnia się jej
skłonność do poetyckiego traktowania
materiału dźwiękowego, niechęć do epa-
towania nadmiarem bodźców i skupienie

Composer, born 1944 in Lwów, Poland
[now Lviv, Ukraine]. Has been playing
piano since the age of three; at age 13,
composed concerto for two pianos (25’).
Studied in Faculty of Composition, Theory
and Conducting at State Music Colleges in
Kraków and later Katowice (1963–67).
After completing studies, joined Youth Cir-
cle affiliated with Polish Composers’ Union.
After this, as recipient of a stipend from
the Ministry of Culture and Art in Warsaw,
received numerous commissions. In this
manner, an array of works were written,
some of which are to be found in the Min-
istry archives.

Since 1974, has lived in Berlin, where
aside from compositional work, she is oc-
cupied with teaching music in Berlin-Char-
lottenburg. Has recorded her own works
for German radio (WDR, NDR) and re-
leased two CDs with compositions for
piano and for orchestra. Over twenty of
her compositions have been published in
Berlin.

Two Canzone for viola da gamba were
written only after the composer’s emigra-
tion from Poland. This work reveals her in-
clination towards poetic treatment of
sound material, aversion to dazzling audi-
ences with an excess of stimuli, and focus

Gabriela
Moyseowicz
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na brzmieniu. Radosław Rzepkowski napi-
sał o muzyce Gabrieli Moyseowicz: „[jest
ona strawna] dla ucha i daleka od brzmie-
niowego radykalizmu. Muzyka ta głosi
własne prawdy i odzwierciedla filozoficzny
stosunek do świata, a oryginalne ujęcia
dźwiękowo-formalne stoją w służbie tych
treści. Muzyka Moyseowicz nie zawiera
żadnych śladów efekciarstwa”.

Maciej Jabłoński

on sound. Radosław Rzepkowski wrote
about Gabriela Moyseowicz’s music: ‘[it is
palatable] to the ear and far from radical-
ism of sound. This music proclaims its own
truths and reflects a philosophical attitude
towards the world; its original perspectives
on sound and form stand at the service of
this content. Moyseowicz’s music does not
contain even a trace of flashiness.’

Maciej Jabłoński

Wojciech
Widłak

Urodzony w 1971 w Krakowie, kompozytor,
krytyk muzyczny, pedagog. Ukończył Aka-
demię Muzyczną w Krakowie w klasie
kompozycji M. Stachowskiego (1996) i kla-
sie organów J. Jargonia (1995). Uzupełniał
studia w Królewskiej Duńskiej Akademii
Muzycznej w Kopenhadze w klasie kom-
pozycji Hansa Abrahamsena (1999). Warsz  -
tat kompozytorski doskonalił pracując pod
kierunkiem: F. Donatoniego, G. Kolarov-
skiego, R. Saxtona. Konsultacji udzielił mu
także P. Norgard. 

Laureat 7 krajowych i międzynarodo-
wych konkursów kompozytorskich, a po-
nadto stypendiów twórczych i naukowych
w Polsce, Danii, Wielkiej Brytanii i we
Włoszech. Autor ponad 30 utworów, spo-
śród których liczne zostały zamówione

Born in 1971, Cracow, Poland. Composer,
music critic, teacher. Graduated from Aca-
demy of Music in Cracow – composition
studio of M. Stachowski (1996) and organ
studio of J. Jargoń (1995). 1999 supple-
mented studies at Royal Danish Academy
of Music in Copenhagen – composition
studio of H. Abrahamsen. Improved his
compositional art working under the di-
rection of F. Donatoni, G. Kolarovski, R. Sax-
ton. P. Norgard also gave him consul -
tations.

Awarded in 7 all-Polish and interna-
tional competitions for composers, bene-
ficiary of research grants and artistic scho-
larships in Poland, Denmark, Great Britain
and Italy.  Author of over 30 pieces, many
of which have been commissioned by emi-
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przez liczących się artystów, zespoły oraz
instytucje kulturalne krajowe i zagraniczne
(m.in. Fundacja Przyjaciół Warszawskiej Je-
sieni i Ernst von Siemens Musikstiftung).
W 2006 jego Wziemięwzięcie na orkiestrę
symfoniczną i organy otrzymało rekomen-
dację 56. Międzynarodowej Trybuny Kom-
pozytorów UNESCO w Paryżu, a także było
wykonane podczas Festiwalu Warszawska
Jesień (2008). 

Od 1992 utwory Wojciecha Widłaka
były wykonywane w 16 krajach Europy,
Turcji, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Azer-
bejdżanie, wydane w Polsce i we Francji
oraz nagrane na 5 płytach CD. Członek Za-
rządu Oddziału Krakowskiego Związku
Kompozytorów Polskich (od 1997). W 1993
rozpoczął pracę pedagogiczną w Akademii
Muzycznej w Krakowie. W  2004 uzyskał
stopień naukowy doktora habilitowanego
sztuki, od 2005 jest kierownikiem Katedry
Kompozycji tej uczelni, prowadząc także
klasę kompozycji. Ponadto wykładał goś-
cinnie w Roosevelt University i Columbia
College  w Chicago oraz Istanbul Bilgi
Universitesi w Stambule.

Chromatic Fantasy „The Son is Scrump -
tious” to – mimo surrealistycznego tytułu
(„syn jest klawy”, przy czym scrumptious
to nie tyko „klawy”, lecz i pyszny, jak cias-
teczko do schrupania) – całkowicie po-
ważny utwór. Kompozytor posłużył się
techniką pracy motywicznej, znajdując
nowe ujęcie dla tradycyjnych metod bu-
dowania narracji. Podstawą jej kształto-
wania są warianty i przekształcenia mo-
tywu e – dis – cis – d – c, ukazywane w
coraz to nowych ujęciach kontrapunktycz-
nych, metrorytmicznych i agogicznych. Fan-
tazja chromatyczna to świadectwo dyscy-
pliny warsztatu oraz wielkiej atencji dla
tradycji.

Maciej Jabłoński

Poniedziałek |  Monday,  10.11.2008 56

nent musicians, ensembles and institu-
tions for culture in Poland and abroad (The
Foundation of the Warsaw Autumn’s
Friends and Ernst von Siemens Musikstif-
tung a.o.). In 2006 his work Earthsumption
(Wziemięwzięcie) for symphony orchestra
and organ received a recommendation
from the 56th. International Tribune of Com-
 posers UNESCO in Paris, and was perfor-
med at the Warsaw Autumn Festival (2008). 

Since 1992 Wojciech Widłak’s works
have been performed in 16 European
countries, Turkey, USA, Japan, Azerbaijan,
published in Poland and France, recorded
on 5 CDs. Since 1997 he is active in the
Management of Cracow’s Section of Soci-
ety of Polish Composers. 1993 started
teaching at Academy of Music in Cracow.
In 2004, obtained Ass. Professor of Arts
degree, since 2005 has been Chair of De-
partment of Composition of this academy,
having a composition class, as well. More-
over, was guest-lecturer at Roosevelt Uni-
versity and Columbia College in Chicago
and Istanbul Bilgi Universitesi in Istanbul.

Chromatic Fantasy ‘The Son is Scrump-
tious’ is – despite its surreal title (given
that ‘scrumptious’ can mean not only
‘great’ in the colloquial sense, but also de-
licious, like a cookie to be munched upon)
– a completely serious work. The com-
poser utilized a motific work technique,
finding a new perspective for traditional
methods of building narrative. The basis
for its formation are variants and trans-
formations of the motif e–d-sharp–c-
sharp–d–c, displayed in constantly new
contrapuntal, metro-rhythmic and tempo
perspectives. The Chromatic Fantasy is ev-
idence of disciplined technique, as well as
great deference to tradition.

Maciej Jabłoński
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Marcel
Chyrzyński

Kompozytor, klarnecista, urodził się w 1971
na Śląsku, mieszka i tworzy w Krakowie.
Oprócz kompozycji uczył się także gry na
klarnecie, stąd ważna rola tego instru-
mentu w jego utworach. Autor utworów
solowych, kameralnych, symfonicznych
i elektronicznych oraz muzyki dla teatru,
głównie współczesnego.  

Z wyróżnieniem ukończył krakowską
Akademię Muzyczną w klasie kompozycji
M. Stachowskiego (1995). Studiował in-
strumentację u K. Pendereckiego oraz mu-
zykę komputerową u M. Chołoniewskiego,
a także u amerykańskich stypendystów
Fulbrighta: R. Boulanger, C. McTee i R. Oaksa.
W 1998 uzyskał doktorat z zakresu kom-
pozycji. Obecnie jest adiunktem w Kate-
drze Kompozycji w Akademii Muzycznej w
Krakowie. Swój warsztat kompozytorski
doskonalił na wielu kursach kompozytor-
skich, jego utwory wykonywane były w
Polsce, Austrii, Niemczech, Francji, Włoszech,
Hiszpanii, Kosowie, Finlandii, Korei Płd.,
Australii, Japonii, Stanach Zjednoczonych,
na Słowacji, Ukrainie i Białorusi. 

Otrzymał wiele nagród, m.in.: wy-
różnienie w Konkursie Kompozytorskim
Programu 2 Polskiego Radia w Warszawie
(1996) za Piece for Orchestra oraz I na-
grodę w Konkursie Młodych Kompozyto-
rów im. Tadeusza Bairda (1997) za utwór
Ferragosto per tromba, pianoforte e batteria.

Composer, clarinetist, born 1971 in Silesia,
lives and works in Kraków. Aside from
composition, also studied clarinet; hence,
the important role of this instrument in his
works. Author of solo, chamber, sym phonic
and electronic works, as well as music for
(contemporary) theater. 

Graduated with distinction from Kra -
ków Academy of Music – studio of M. Sta -
chowski (1995). Studied instrumentation
with K. Penderecki and computer music
with M. Chołoniewski, as well as with
American Fulbright Scholars R. Boulanger,
C. McTee and R. Oaks. In 1998, obtained
doctorate in field of composition. Presently
holds post of adjunct professor in Depart -
ment of Composition at Academy of Mu -
sic in Kraków. Perfected com positional
technique at many composers’ courses;
works have been performed in Poland,
Austria, Germany, France, Italy, Spain,
Kosovo, Finland, South Korea, Australia,
Japan, USA, Slovakia, Ukraine and Belarus.
Has received many prizes, among others
distinction at Composers’ Competition of
Polish Radio Channel 2 in Warsaw (1996)
for Piece for Orchestra; and at Tadeusz
Baird Young Composers’ Competition (1997,
1st Prize), for the piece Ferragosto per
tromba, pianoforte e bat teria. Has also
received Artistic Stipend of the City of
Kraków in the field of music.



Otrzymał też Stypendium Twórcze Miasta
Krakowa w dziedzinie muzyki. 

Tworzy muzykę akustyczną, elektro-
akustyczną i elektroniczną. Koncertuje rów-
 nież grając na klarnecie, saksofonie, syn-
tezatorze oraz EWI (elektroniczny instru-
ment dęty) w zespole (MCH)2, który założył
wraz z M. Chołoniewskim. Swoje kompo-
zycje publikuje w PWM oraz wydaje na
płytach CD.  

Beelden na amplifikowany flet prosty, kla-
wesyn i taśmę (2006), to utwór skompo-
nowany na zamówienie Związku Kom pozy -
torów Polskich w ramach projektu „Znaki
czasu. 60 zamówień na 60-lecie”. Zadedy-
kowany zespołowi The Roentgen Connec-
tion, w tym właśnie wykonaniu zabrzmi
dzisiaj po raz pierwszy. Marcel Chyrzyński,
pozostając wierny formie jednoczęściowej,
ułożył przebieg narracji z trzech faz. Każda
z nich jest w zamyśle muzyczną interpre-
tacją wyimaginowanych obrazów nie-
istniejących malarzy niderlandzkich. Czy
echa wielkiego malarstwa to ukryta fascy-
nacja? O tym kompozytor dotąd nie wspo-
minał.

Maciej Jabłoński

Writes acoustic, electro-acoustic and
electronic music. Also concertizes on cla-
ri net, saxophone, synthesizer and EWI
(Electronic Wind Instrument) in the (MCH)2
ensemble, which he founded together with
M. Chołoniewski. His compositions are
published by PWM Edition and on CDs.

Beelden for amplified recorder, harpsi-
chord and tape (2006) is a work composed
on commission from the Polish Com-
posers’ Union as part of the Signs of the
Times. 60 Commissions for Our 60th Birth-
day project. Dedicated to The Roentgen
Connection ensemble, in whose rendition
we will hear it for the first time today. Mar-
cel Chyrzyński, remaining faithful to a one-
movement form, has constructed the nar-
rative process from three phases. Each of
them is intended to be a musical interpre-
tation of imagined pictures by non-exis-
tent Dutch painters. Are the echoes of
great painting a hidden fascination? To
date, the composer has mentioned noth-
ing about this.

Maciej Jabłoński
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For information about composer see notes
under the 16 November 7:30 pm concert.

Today, when Paweł Mykietyn has almost
officially been counted among the pan-
theon of Polish music (thanks, above all, to
this year’s OPUS public media prize), his
early works are an interesting contribution
to the tracking of the composer’s evolu-
tion. One such work is La strada (we shall
hear it today in a new instrumental ver-
sion), in which Mykietyn took up a bold
discourse with Postmodernism. In those
days, Mykietyn’s music was sometimes re-
ceived as a pastiche of Szymanowski. The
attractive, not too absorbing aura of flirta-
tion with vestiges of the major-minor sys-
tem facilitated the perception of some,
and discouraged others who were used to
running ahead to search for novelty.
Presently, however, it certainly represents
an interesting object of reflection.

Maciej Jabłoński

Paweł 
Mykietyn
Nota o kompozytorze znajduje się przy
koncercie z dnia 16 listopada, godz. 19.30.

Dziś, kiedy Paweł Mykietyn został nieomal
oficjalnie zaliczony w poczet panteonu mu-
zyki polskiej (przede wszystkim dzięki te-
gorocznej nagrodzie mediów publicznych
OPUS), jego wczesne dzieła są ciekawym
przyczynkiem do prześledzenia ewolucji
kompozytora. Takim utworem jest La strada
(usłyszymy ją dziś w nowej wersji instru-
mentacyjnej), w której Mykietyn podjął
śmiały dyskurs z postmodernizmem. W
tamtych czasach muzyka Mykietyna by-
wała odbierana jako pastisz Szymań-
skiego. Atrakcyjna, niezbyt anga żująca
aura flirtu z pozostałościami systemu dur-
moll ułatwiała percepcję jednym, a znie-
chęcała drugich, nawykłych do wybiega-
nia naprzód, do poszukiwania nowości.
Obecnie jednak stanowi z pewnością in-
teresujący przedmiot refleksji.

Maciej Jabłoński
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The 
Roentgen
Connection
Zespół został założony w 2001 r. przez kla-
wesynistkę Gośkę Isphording i grającą na
flecie prostym Karolinę Bäter, do których
później dołączyła grająca na violi da gamba
Karin Preslmayr, aby wykonywać muzykę
współczesną na tych dawnych instrumen-
tach. Członkinie zespołu stawiają sobie za
cel wyzwolenie tych instrumentów z kon-
tekstu historycznego i umieszczenie ich w
muzyce współczesnej jako instrumentów
niezależnych. To właśnie słynny wynalazca
promieniowania X był dla zespołu inspi-
racją, jak na wskroś „prześwietlić” dźwię-
kowy kontekst docierając do idei muzyki.

Zespół The Roentgen Connection zdo-
bywał nagrody w rozmaitych konkursach,
m.in. w Międzynarodowym Konkursie Współ -
czesnej Muzyki Kameralnej im. K. Pen derec-
kiego w Krakowie (2002, I nagroda), czy w
International Gaudeamus Interpreters Com-
 petition for Contemporary Chamber Music
w Rotterdamie (2003). 

Ensemble was founded in 2001 by harpsi-
chordist Gośka Isphording and recorder
player Karolina Bäter, who were later
joined by viola da gamba player Karin
Preslmayr, in order to perform contempo-
rary music on these historical instruments.
The aim of the ensemble is to free the in-
struments from their historical context
and place them in contemporary music as
independent instruments. The idea of
‘Roentgen’ beams (X-rays) irradiating mu-
sical material has been an important cen-
tral thought for the ensemble from the start.
It was the famous inventor of this type of ra-
diation who was the inspiration for the en-
semble of how to ‘X-ray’ the sound context,
getting through to the idea of the music.

The Roentgen Connection has won
prizes at various competitions, such as
1st Prize at the Penderecki International
Competition of Contemporary Chamber
Music in Kraków (2002), and 4th Prize in
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the final round at the International Gaude -
amus Interpreters Competition for Contem-
porary Chamber Music in Rotterdam (2003).

The three musicians are currently
working with great enthusiasm on build-
ing a contemporary repertoire for their in-
struments – in the meantime, more than
fifty compositions have been written for
The Roentgen Connection. The ensemble
has performed successfully at festivals
such as Aqua Musica, November Music,
Musica Polonica Nova, Warsaw Com-
posers’ Meeting, Klangzeit Münster, Logos
Gent and musik21 Düsseldorf.

Internationally recognized harpsichordist
Gośka Isphording specializes in interpre-
tation of contemporary music performed
on historical instruments. She performs as
a soloist, concertizes with chamber ensem-
bles, is involved in multimedia projects. She
has performed at many festivals and in the
concert halls of Europe (2006–08), among
others: Musica Polonica Nova, De Suite
Music Week (Amsterdam), Reingau Musik
Festival (Wiesbaden), Klangzeit Festival
(Münster), November Music, Progetto Mu-
sica (Rome), BMIC Cutting Edge Series (Lon-
don). She has to her credit nearly fifty pre-
mière performances of contemporary com-
positions, including ones dedicated to her. In
2001, she founded The Roentgen Connection. 

G. Isphording graduated from the Acad-
emy of Music in Kraków, as well as from the
Royal Conservatory in The Hague (2001),
where she studied with P. Ayrton. She deep-
ened her knowledge of the art of contem-
porary harpsichord music performance
under the direction of A. de Man in Sweel-
inck and E. Chojnacka in Salzburg. She has
won prizes at the Internationale Gaudea-
mus Vertolkers Concours (2003) and the
K. Penderecki International Competition for
Contemporary Chamber Music in Kraków
(2002). Her solo disc with Polish harpsichord
music – Per Clavicembalo Moderno – was re-
leased in the Spring of 2008 (PWM and DUX). 

Trzy artystki obecnie pracują z wiel-
kim zapałem nad poszerzaniem współ czes-
nego repertuaru dla swoich instru  mentów
– w międzyczasie, specjalnie dla The Ro-
entgen Connection, zostało napisane ponad
pięćdziesiąt kompozycji. Zespół występo-
wał z sukcesem na festiwalach takich jak:
Aqua Musica, November Music, Musica
Polonica Nova, Warsaw Composers’ Mee-
ting, Klangzeit Münster, Logos Gent i musik21
Düsseldorf.

Klawesynistka Gośka Isphording, zdo-
bywa jąca międzynarodowe uznanie, spe-
cjalizuje się w interpretacji muzyki współ -
czes  nej wykonywanej na historycznych in-
strumentach. Gra solo, koncertuje z ze-
społami kameralnymi, angażuje się w pro-
 jekty multimedialne. Występowała na wielu
festiwalach i w salach koncertowych Eu-
ropy (2006–08), m.in.: Musica Polonica
Nova, De Suite Music Week w Amsterda-
mie, Reingau Musik Festival w Wiesbaden,
Klangzeit Festival w Münster, November
Music, Progetto Musica w Rzymie, BMIC
Cutting Edge Series w Londynie. Ma na
koncie blisko 50 premierowych wykonań
współczesnych kompozycji, także jej de-
dykowanych. W 2001 założyła zespół The
Roentgen Connection. 

Gośka Isphording ukończyła Akade-
mię Muzyczną w Krakowie oraz Królew-
skie Konserwatorium w Hadze (2001),
gdzie studiowała u P. Ayrtona. Sztukę wy-
konawstwa współczesnej muzyki klawesy-
nowej zgłębiała pod kierunkiem A. de Man
w Sweelinck i E. Chojnackiej w Salzburgu.
Laureatka nagród na Internationale Gau-
deamus Vertolkers Concours (2003) i Mię-
dzynarodowym Konkursie Muzyki Kame-
ralnej im. K. Pendereckiego w Krakowie
(2002). Jej solowa płyta z polską muzyką
klawesynową – Per Clavicembalo Moderno
ukazała się wiosną 2008 (PWM i DUX).

Po ukończeniu z wyróżnieniem uczelni
muzycznej w Austrii, Karin Preslmayr kon-
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After having passed her final exams
with distinction at conservatory in Austria,
Karin Preslmayr continued studying at
Amsterdam Conservatory and afterwards
took lessons with W. Kuijken at the Royal
Conservatory in The Hague. While study-
ing, she acquired a greater and greater in-
terest in contemporary music written for
viola da gamba. In order to deepen her
knowledge and develop a contemporary
way of playing the viola da gamba, Karin
Preslmayr decided to do Master’s degree
study in this area at the Conservatory of
Amsterdam, working with various special-
ists in contemporary music for different in-
struments. In 2003, she graduated cum laude.

At the moment, she is searching for
new music, developing playing techniques,
working with composers and performing
internationally as a soloist, as well as in
such ensembles as The Roentgen Connec-
tion, the Axyz Ensemble and Ziggurat. 

Karolina Bäter studied recorder with
W. van Hauwe at Amsterdam Conservatory,
where she obtained a Master’s degree in
2004 with a concentration in contemporary
chamber music. In the same year, she con-
tinued traverse flute studies with B. Kuijken
at the Royal Conservatory in The Hague,
finishing in 2008. Karolina has won various
prizes at such international music competi-
tions as the Deutscher Musikwettbewerb in
Bonn (2002), the International Penderecki
Competition in Kraków (2002), as well as at-
 taining finalist status at the International
Gaudeamus Competition in Rotterdam (2003).

She frequently performs all over Eu-
rope as a member of MAE (formerly Maarten
Altena Ensemble) and The Roentgen Con-
nection. As a chamber musician and as a
soloist, she is frequently invited to various
festivals (such as Making New Waves, Bu-
dapest; Musica Antiqua, Perast; Hudders-
field Contemporary Music Festival; Musica
Polonica Nova), and gives master classes
regularly (as guest teacher at the Ansambl
Renesans, Belgrade).

tynuowała studia w Konserwatorium Am-
sterdamskim, a następnie pobierała naukę
u W. Kuijkena w Konser wa  torium Królew-
skim w Hadze. Podczas studiów zaczęła
przejawiać coraz większe zainteresowanie
muzyką współczesną pisaną na violę da
gamba. Aby pogłębić wiedzę i rozwijać
współczesny sposób gry na violi da gamba,
postanowiła odbyć studia magisterskie
w tej dziedzinie w Konserwatorium Am-
sterdamskim, pracując z rozmaitymi spe-
cjalistami nad muzyką współczesną na
różne instrumenty. W 2003 ukończyła te
studia z wyróżnieniem. 

W chwili obecnej, dąży do poszerze-
nia swojego repertuaru, rozwija techniki
gry, współpracuje z kompozytorami i wy-
stępuje na arenie międzynarodowej za-
równo jako solistka, jak i z zespołami The
Roentgen Connection, Axyz Ensemble oraz
Ziggurat. 

Karolina Bäter studiowała grę na fle-
cie prostym u W. van Hauwe w Konserwa-
torium Amsterdamskim, gdzie uzyskała
dyplom w 2004, skupiając się głównie na
współczesnej muzyce kameralnej. W tym
samym roku podjęła naukę gry na flecie
traverso u B. Kuijkena w Konserwatorium
Królewskim w Hadze (dyplom w 2008).
Zdobywała nagrody w międzynarodowych
konkursach muzycznych, takich jak: Deuts-
cher Musikwettbewerb w Bonn (2002),
Międzynarodowy Konkurs im. K. Pende-
reckiego w Krakowie (2002), a także zos-
tała finalistką International Gaudeamus
Competition w Rotterdamie (2003).

Często występuje na terenie całej Eu-
ropy z zespołami MAE (wcześniej Maarten
Altena Ensemble) oraz The Roentgen Con-
nection. Jako kameralistka i jako solistka
otrzymuje wiele zaproszeń na rozmaite
festiwale (m.in.: Making New Waves w Bu-
dapeszcie; Musica Antiqua w Perast; Hud-
dersfield Contemporary Music Festival;
Musica Polonica Nova) oraz prowadzi stałe
kursy mistrzowskie (jako wykładowca goś-
cinny w Ansambl Renesans w Belgradzie).
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godz. 19.30 / 7:30 pm
TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO / JULIUSZ SŁOWACKI THEATER

Prasqual – Ester / Esther (2002), 60’

Michał Znaniecki – inscenizacja i reżyseria / producer and stage director
Ryszard Kaja – scenografia / stage designer
Małgorzata Orawska – przygotowanie chóru / choirmaster
Bogumił Palewicz – reżyseria świateł / lighting director

Obsada / Cast:
Ester / Esther – Aleksandra Szafir (sopran /soprano)
Aman / Haman – Sebastian Kaniuk (kontratenor /contratenor)
Mordechaj / Mordechai – Damian Konieczek (bas / bass)
Zeresz / Zeresh – Dorota Dutkowska (mezzosopran /mezzo-soprano)
Achaszwerosz / Ahasuerus – Jacek Jaskuła (baryton / baritone)
Sowietnicy / Advisors – Andrzej Kalinin, Zbigniew Kryczka, Łukasz
Rosiak, Janusz Zawadzki

* * *
W PRZERWIE / AT INTERMISSION:
AKADEMIA FESTIWALOWA / FESTIVAL ACADEMY
Spotkanie z Aliną Bairdową oraz Krystyną Szostek-Radkową, pierwszą
odtwórczynią roli Jessiki w Jutrze T. Bairda / Meeting with Alina Baird
and Krystyna Szostek-Radkowa, first performer of the role of Jessica 
in T. Baird’s Tomorrow
Prowadzi / Moderator –  Małgorzata Komorowska

* * *
Tadeusz Baird – Jutro / Tomorrow (1966), 60’

Ewelina Pietrowiak – reżyseria i scenografia / stage director and stage designer
Bogumił Palewicz – reżyseria świateł / lighting director

Obsada / Cast:
Jozue – Stanisław Kufluk (baryton / baritone)
Jessica – Anna Bernacka (mezzosopran / mezzo-soprano)
Ozias – Wiktor Gorelikow (bas / bass)
Harry – Łukasz Brzeziński (rola mówiona / spoken part)

Opera Wrocławska / Wrocław Opera
Tomasz Szreder – kierownictwo muzyczne / music director
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Prasqual

Composer. Born 1981, studied with G. Pstro-
końska-Nawratil in Poznań and with
Y. Höller in Cologne. Currently in postgrad-
uate studies with M. Trojahn in Düsseldorf,
as well as studying electronic composition
in the studio of H. U. Humpert and taking
piano lessons with K. Oldemeyer in Cologne.
Has taken part in numerous composition
master classes, with B. Ferneyhough,
I. Fedele, P. Eötvös and K. Stockhausen. Re-
cipient of Deutscher Akademischer Aus-
tausch Dienst scholarship (2005–07),
Deutsche Bank-Stiftung scholarship as
opera composer (since 2007), scholarship
of Minister of Culture (several times). Has
won prizes in numerous composers’ com-
petitions (among others, the T. Baird Com-
petition, as well as three times in St. Pe-
tersburg – including honorable mention for
the opera Esther). Works have been
performed at the most important festivals
of contem porary music in Poland, as well
as abroad (Germany, France, Russia, Czech
Republic). Presently working on his second
opera (Ophelia, to his own libretto), as well
as a cycle of songs for soprano, baritone
and orchestra (Five Songs from a Cage) to
poems by T. Różewicz. Aside from com -
position, circle of interests encompasses
literature, theater and foreign languages.

Kompozytor. Urodził się w 1981. Studiował
u G. Pstrokońskiej-Nawratil w Poznaniu,
a następnie u Y. Höllera w Kolonii. Obec-
nie przebywa na studiach podyplomowych
w klasie M. Trojahna w Düsseldorfie oraz
studiuje w klasie kompozycji elektronicz-
nej H.U. Humperta w Kolonii, gdzie także
pobiera lekcje fortepianu u K. Oldemeyera.
Wziął udział w wielu kursach kompozytor-
skich, m.in. u B. Ferneyhougha, I. Fedele,
P. Eötvösa i K. Stockhausena. Stypendysta
Deutscher Akademischer Austauschdienst
(2005–07), Deutsche Bank-Stiftung jako
kompozytor operowy (od 2007), kilka-
krotny stypendysta Ministra Kultury. Lau-
reat wielu konkursów kompozytorskich
(m.in. Konkursu im. T. Bairda oraz trzy-
krotnie w Petersburgu – w tym wyróżnie-
nie za operę Ester). Jego utwory były wy-
konywane na najważniejszych festiwalach
muzyki współczesnej w Polsce, a także za
granicą (Niemcy, Francja, Rosja, Czechy).
Aktualnie pracuje nad drugą operą (Ofelia
do własnego libretta) oraz cyklem pieśni
na sopran, baryton i orkiestrę (Pięć śpie-
wów z klatki) do wierszy T. Różewicza.
Poza kompozycją w kręgu jego zaintere-
sowań znajdują się literatura, teatr oraz ję-
zyki obce.
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My chamber opera Esther is based on the
Book of Esther from the Old Testament.
The five protagonists (solo voices) are:
Esther, Ahasuerus, Mordechai, Haman and
his wife Zeresh. The libretto, authored in
Russian by Nikolai Gol, is quite simple –
sometimes even banal. I was charmed by
its naďveté. Classic ‘numbers’ – arias,
duets, choral scenes; rhymed text with
very simple ‘Częstochowa-type’ rhymes –
the music follows that simplicity, but with
a certain perversity (this is an immanent
trait of my character). The many allusions
to Jewish music (but never any literal
quotes) build the composition’s peculiar
climate, couched in a framework which
makes it known that the subject is being
treated in an ironic, tongue-in-cheek
manner. The characters are and are meant
to be a bit like paper dolls, marionettes –
one-dimensional. Without any psycho -
logical depth. The ‘good’ characters are
always accompanied by woodwinds: Esther
– flute; Ahasuerus – oboe (in my opinion,
a ‘royal’ instrument); Mordechai – clarinet;
and the ‘bad’ characters, by brass instru -
ments: Haman – trumpet, Zeresh – horn.

I worked on the opera from August to
December 2002, and made minor correc-
tions in the summer of 2005. The work re-
ceived an honorable mention at the 3rd In-
ternational Composers’ Competition in
St. Petersburg in 2003. Esther was pre -
mièred on 22 February 2006 at the Wrocław
Opera.

Prasqual
(materials from Wrocław Opera)

SYNOPSIS OF L IBRETTO

Scene 1. Market Square Mixed Chorus
of Burghers
The people in the market square glorify
the splendor of the country in which they
live, as well as its king, Ahasuerus, reign-

Moja opera kameralna Ester oparta jest
na Księdze Ester ze Starego Testamentu.
Pięcioro bohaterów (głosy solowe) to:
Ester, Achaszwerosz, Mordechaj, Aman
i jego żona Zeresz. Libretto w języku
rosyjskim, autorstwa Nikolaja Gola jest
dość proste, niekiedy wręcz banalne.
Urzekła mnie jego naiwność. Klasyczne
„numery” – arie, duety, sceny z chórem;
tekst rymowany, z bardzo prostymi,
„częstochowskimi” rymami – za tą pros -
totą podąża muzyka, ale z pewną przekorą
(to immanentna cecha mojego cha -
rakteru). Dużo nawiązań do muzyki żydow-
skiej (jednak nigdy dosłowne cytaty)
buduje specyficzny klimat kompozycji,
ujęty w ramy, które dają znać, że temat
traktowany jest z ironicznym przymru -
żeniem oka. Postacie są i mają  być trochę
papierowe, marionetkowe, jednostronne.
Bez pogłębienia psycholo gicznego. Pos -
taciom „dobrym” towarzyszą zawsze
instrumenty dęte drewniane: Ester – flet,
Achaszweroszowi – obój (w moim odczuciu
instrument „królewski”), Morde chajowi –
klarnet; postaciom „złym” – instrumenty
dęte blaszane: Amanowi – trąbka, Zeresz –
waltornia.

Nad operą pracowałem od sierpnia do
grudnia 2002, drobnych korekt dokonałem
latem 2005. Utwór został wyróżniony na
III Międzynarodowym Konkursie Kompo -
zytorskim w St. Peter sburgu w 2003. Ester
miała premierę 22 lutego 2006 w Operze
Wrocławskiej.

Prasqual
(materiały Opery Wrocławskiej)

STRESZCZENIE L IBRETTA

Scena 1. Rynek. Chór mieszczan
i mieszczanek
Ludzie na rynku sławią wspaniałość kraju,
w którym żyją, oraz jego władcę – Achasz-
werosza, rządzącego „od Indii do Etiopii”.
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ing ‘from India to Ethiopia’. They also tout
their wares and discuss Ahasuerus’ desire
to find a new wife.
Scene 2 – Palace Meeting of Advisors
Ahasuerus’ six advisors, including Haman
and Mordechai, sit together in a hall at the
palace. Haman asserts that the king needs
a new wife, and that each advisor should
bring and present one candidate. Each
statement of Haman – up until now Aha-
suerus’ favorite advisor – meets with the
obsequious applause of the rest of the ad-
visors, who in the end bow down to him
(all except Mordechai).
Scene 3. Haman and Mordechai
Haman, furious at Mordechai, asks why he
was the only one not to bow down to him.
Mordechai admits that Haman has a strong
position at the royal court, but that he – as
a Jew – will never bow down to anyone ex-
cept God.
Scene 4. Mixed Chorus of Burghers
The people in the market square comment
on the selection of the new wife taking
place at the palace. They are enchanted
with the beautiful women from Ethiopia
and Persia. There is also a rumor circulat-
ing that among them is also a Jewish
woman.
Scene 5. Palace – Competition of Wife
Candidates
Advisers present to Ahasuerus candidates
who do not inspire his enthusiasm. Only
when Mordechai brings Esther in does
a sudden feeling explode in the king’s heart.
Scene 6. Ahasuerus and Esther
The king confides in his new wife how
strongly moved he felt when he saw her
for the first time. He also thanks heaven
for sending her to him. Esther resolutely
responds that, after all, it was Mordechai
who brought her to the palace. The king
swears that he will fulfill his wife’s every
wish, to which Esther replies: ‘perhaps…
some other time… later.’
Scene 7. Ahasuerus and Haman
The king converses with Haman about
a certain advisor whom he would like to

Zachwalają także swoje towary i dysku-
tują o tym, że Achaszwerosz chce znaleźć
nową żonę.
Scena 2. Pałac. Zebranie doradców
Sześciu doradców Achaszwerosza, w tym
Aman i Mordechaj, siedzi w pałacowej sali.
Aman stwierdza, że królowi potrzebna jest
nowa żona, doradcy zaś powinni przypro-
wadzić i zaprezentować po jednej kandy-
datce. Każda wypowiedź Amana – do   tych czas
ulubionego doradcy Achaszwerosza – spo-
tyka się z uniżonym aplauzem reszty do-
radców, którzy na koniec składają mu
pokłon (poza Mordechajem).
Scena 3. Aman i Mordechaj
Aman, rozzłoszczony na Mordechaja, pyta,
dlaczego on jako jedyny nie złożył mu
pokłonu. Mordechaj przyznaje, że Aman
ma silną pozycję na królewskim dworze,
lecz on – jako Żyd – nie pokłoni się nigdy
przed kimś innym niż Bogiem.
Scena 4. Chór mieszczan i mieszczanek
Ludzie na rynku komentują wybory nowej
żony, odbywające się w pałacu. Zachwy-
cają się pięknymi kobietami z Etiopii i Per-
sji. Krąży pogłoska, że wśród kandydatek
jest także Żydówka.
Scena 5. Pałac – konkurs kandydatek na
żonę
Doradcy prezentują Achaszweroszowi kan -
dydatki, które nie wzbudzają jego entuz -
jazmu. Dopiero, gdy Mordechaj przy pro -
wa dza Ester, w sercu króla wybucha nagłe
uczucie.
Scena 6. Achaszwerosz i Ester
Król zwierza się nowej żonie, jak silnego
wzruszenia doznał, gdy zobaczył ją po raz
pierwszy. Dziękuje też niebu, że mu ją
zesłało. Ester rezolutnie odpowiada, że
przecież to Mordechaj ją przyprowadził do
pałacu. Król zaklina się, że spełni każdą
prośbę małżonki, na co Ester mówi: „być
może… kiedy indziej… później”.
Scena 7. Achaszwerosz i Aman
Król rozmawia z Amanem o pewnym do-
radcy, którego chciałby nagrodzić. Aman
jest pewien, że Achaszwerosz właśnie jego
ma na myśli i radzi mu podarowanie konia

67

10
.1

1



reward. Haman is sure that it is he whom
Ahasuerus has in mind, and counsels him
to give a horse and a large amount of
money. How bitter is Haman’s disappoint-
ment when it turns out that the reward will
find its way into the hands of Mor dechai!
Scene 8. Haman and Zeresh
Haman complains to his wife Zeresh about
how angry he is at Mordechai. Zeresh
counsels him to place before the king a de-
cree to sign, commanding the country to
rid itself of all Jews – in this way, he will
easily free himself from Mordechai.
Scene 9. Market Square Mixed Chorus
of Burghers
The people comment on the new decree.
They are afraid that when the Jews are
murdered, all the wares in the marketplace
will disappear as well.
Scene 9a. Esther
The queen despairs over the new decree,
which means doom for her people. She
says: ‘Ahasuerus, how could you? After all,
you are my husband; after all, you are our
king!’
Scene 10. Ahasuerus and Esther
Esther asks the king if he remembers that
he once promised to fulfill her every wish.
So she asks him to change the decree that
he just signed. The king is dumbstruck –
then Esther confesses that ‘if the Jews dis-
appear from this world, so then will I.’ Aha-
suerus promises to fulfill her request and
goes off to find Haman.
Scene 11. Esther and Mordechai
Esther and Mordechai pray for God to save
the Jewish people. They believe that He
hears them (‘We pray, God will hear, though
our voices are quiet’) and will not permit
them to die.
Scene 12. Esther and Haman
Haman runs in and asks Esther to inter-
cede for him with the king. Ahasuerus en-
ters, full of anger, and throws Haman out
of his palace. The chorus comments on
the event, cursing Haman and his mem-
ory (‘He who wanted to destroy the people,
let he himself return to dust!’)

i dużej ilości pieniędzy. Jakże gorzkie jest
rozczarowanie Amana, gdy okazuje się, że
nagroda trafi w ręce Mordechaja.
Scena 8. Aman i Zeresz
Aman żali się swojej żonie Zeresz, jaki jest
zły na Mordechaja. Zeresz radzi mu, aby
podsunął królowi do podpisania ustawę
nakazującą pozbycie się wszystkich Ży -
dów – w taki sposób łatwo uwolni się od
Mordechaja.
Scena 9. Rynek. Chór mieszczan
i mieszczanek
Ludzie komentują nową ustawę. Boją się,
że gdy Żydzi zostaną wymordowani,
znikną też wszystkie towary.
Scena 9a. Ester
Królowa rozpacza nad nową ustawą, która
jest zgubą dla jej narodu. Mówi: „Achasz-
weroszu, jak mogłeś? Przecież jesteś moim
mężem, przecież jesteś naszym królem!”
Scena 10. Achaszwerosz i Ester
Ester pyta króla, czy pamięta, że kiedyś
obiecał spełnić każdą jej prośbę. Prosi go
zatem o zmianę ustawy, którą niedawno
podpisał. Wprawia to króla w zdumienie –
wtedy Ester wyznaje, że „jeśli z tego
świata znikną Żydzi, ja także zniknę”.
Achaszwerosz obiecuje spełnienie prośby
i odchodzi, aby znaleźć Amana.
Scena 11. Ester i Mordechaj
Ester i Mordechaj modlą się, aby Bóg oca-
lił naród żydowski. Wierzą, że On słyszy
(„Módlmy się, Bóg usłyszy, choć ciche są
nasze głosy”) i nie da im zginąć.
Scena 12. Ester i Aman
Aman wbiega i prosi Ester, aby wstawiła
się za nim u króla. Wchodzi Achaszwerosz
i, pełen gniewu, wyrzuca Amana ze swo-
jego pałacu. Chór komentuje wydarzenie,
przeklinając Amana i pamięć o nim („Ten,
który chciał zniszczyć naród, niech sam
obróci się w proch!”).
Scena 13. Chór mieszczan
i mieszczanek. Pełna apoteoza
Ludzie cieszą się z ocalenia narodu żydow-
skiego przed zagładą, sławią wspaniałe
królestwo Achaszwerosza, pysznią się siłą
swego państwa („Nie wchodź w wojnę
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Tadeusz
Baird 

Kompozytor, urodził się w 1928 w Gro-
dzisku Mazowieckim, zmarł w 1981 w War-
szawie. Podczas wojny studiował kompozy-
cję u B. Woytowicza i K. Sikorskiego, a pó-
źniej w latach 1947–51 u P. Rytla i P. Per-
kowskiego w warszawskiej Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej. Kontynuował
naukę gry na fortepianie u T. Wituskiego;
studiował też muzykologię na Uniwersyte-
cie Warszawskim. W 1949 wraz z J. Kren-
zem i K. Serockim utworzył „Grupę 49”; był
jednym z inicjatorów Festiwalu Muzyki
Współczesnej Warszawska Jesień. W 1977,
jako profesor, objął klasę warszawskiej
Akademii Muzycznej, w 1979 został człon-
kiem Akademie der Künste w Berlinie. 

Composer, born 1928 in Grodzisk Ma-
zowiecki, died 1981 in Warsaw. During
World War II, studied composition with
B. Woytowicz and K. Sikorski; and later,
from 1947–51, with P. Rytel and P. Per -
kowski at State College of Music in War-
saw. Continued studies in piano perfor -
mance with T. Wituski; also studied musi-
cology at the University of Warsaw. In
1949, together with J. Krenz and K. Serocki,
formed ‘Group 49’; was one of the initia-
tors of the Warsaw Autumn Festival of
Contemporary Music. In 1977, as a profes-
sor, took charge of a studio at the Warsaw
Academy of Music; in 1979, became a mem-
 ber of the Akademie der Künste in Berlin. 

Scene 13. Mixed Chorus of Burghers.
Full apotheosis
The people are glad the Jewish people
have been saved from extermination, glo-
rify the splendid kingdom of Ahasuerus,
boast of the strength of their country
(‘Enter not into war with an entire people
– and especially not with ours’). They no
longer feel threatened and experience
complete happiness.

(Ed. K. Kościukiewicz, materials from Wrocław
Opera)

z całym narodem – a szczególnie z na-
szym”). Nie czują się już zagrożeni i doz-
nają pełni szczęścia.

(red. K. Kościukiewicz, materiały Opery
Wrocławskiej)
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Jest autorem dzieł symfonicznych i ka-
me ralnych. W jego twórczości istotne
miejsce zajmują liczne cykle wokalne po-
wstałe w wyniku szerokich zainteresowań
literackich oraz dramat muzyczny Jutro,
oparty na motywach noweli J. Conrada. Był
laureatem wielu konkursów kompozytor-
skich, zdobył I lokatę na Międzynarodowej
Trybunie Kompozytorów UNESCO za Wa-
riacje bez tematu i za Cztery Dialogi (1963
i 1966). Został też uhonorowany wieloma
nagrodami za twórczość oraz działalność
pedagogiczną, m.in.: Krzyżem Komandor-
skim Odrodzenia Polski (1964), Nagrodą
Prezesa Rady Ministrów za całokształt
twórczości (1979) oraz Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, a także Nagrodą Mu-
zyczną Miasta Kolonia (1963).

Jutro, dramat muzyczny w jednym akcie
do libretta Jerzego S. Sito, to jedyne dzieło
sceniczne Tadeusza Barda. Powstało w la-
tach 1964–66. Za podstawę libretta posłu -
żyła nowela Josepha Conrada pt. Jutro (To-
morrow), ukończona w 1902, opubliko-
wana rok później w zbiorze Tajfun i inne
opowiadania. Prapremiera odbyła się
18 września 1966 w Teatrze Wielkim
w Warszawie w ramach jubileuszowego
X Festiwalu Warszawska Jesień pod kie-
rownictwem muzycznym Witolda Rowic-
kiego w reżyserii Aleksandra Bardiniego.

Ukończone przez kompozytora w maju
1966 Jutro oparte jest na ścisłej technice
serialnej. Drugą zasadą konstrukcyjną
stało się tu wprowadzenie swoistych „ko-
lorystycznych motywów przewodnich”, co
polega na tym, że każdej z czterech wy-
stępujących postaci towarzyszy zawsze
taki sam zespół instrumentalny, wybrany
z ogromnej orkiestry, w której skład – obok
normalnie spotykanych instrumentów
i wydatnie powiększonej grupy perkusyj-
nej – wchodzą m.in. flet altowy, saksofon
altowy, dwie harfy, klawesyn, gitara i for-

Author of symphonic and chamber
works. In his oeuvre, an essential place is
occupied by numerous vocal cycles written
as the result of broad-based literary inter-
ests, as well as by the music drama To-
morrow, based on motifs from J. Conrad’s
novella. Won prizes in numerous com-
posers’ competitions, took 1st place at
UNESCO IMC International Rostrum of
Composers for Variations without a Theme
and for Four Dialogues (1963 and 1966).
Also honored with many awards for his
oeuvre and for pedagogical activity –
among others: the Commander’s Cross of
the Order of Polonia Restituta (1964) and
the Award of the President of the Council
of Ministers for his oeuvre as a whole
(1979), as well as the National Education
Commission Medal and the Music Prize of
the City of Cologne (1963).

Tomorrow, a one-act music drama to a li-
bretto by Jerzy S. Sito, is Tadeusz Baird’s
only stage work. It was written in 1964–
1966. The basis for the libretto was Joseph
Conrad’s novella entitled Tomorrow, com-
pleted in 1902 and published a year later
in the collection Typhoon and Other Sto-
ries. The première took place on 18 Sep-
tember 1966 at the Teatr Wielki – Polish
National Opera in Warsaw, as part of the
jubilee 10th Warsaw Autumn Festival,
under the music direction of Witold Row-
icki and the stage direction of Aleksander
Bardini.

Completed by the composer in May
1966, Tomorrow is built on a strict serial
technique. A second constructional princi-
ple here was the introduction of peculiar
‘coloristic leitmotifs’ consisting of the fact
that each of the characters appearing is al-
ways accompanied by the same instru-
mental ensemble, selected from an enor-
mous orchestra which – aside from the
normally-encountered instruments and a
considerably expanded percussion section
– includes, among others, an alto flute,
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alto saxophone, two harps, harpsichord,
guitar and piano. The contemporary char-
acter of the compositional technique in
Tomorrow does not by any means cancel
out the ‘vocality’ of the solo parts; in par-
ticular, the part of Jessica – with an enor-
mous payload of expression – gives the
performer generous opportunity to ‘make
a statement in song’.

The libretto to Tomorrow retains the
main thread of ideas from Conrad’s novella
bearing the same title, namely: ‘observa-
tion of the tragic collision of dreams with
the reality coming to people living in the
sphere of dreams’ – except that here, the
characters gravitate more in the direction
of pathology, and the situations have been
strongly brutalized.

(K. Kościukiewicz, materials from Wrocław
Opera, as well as Józef Kański, Przewodnik
operowy [Opera Guide])

SYNOPSIS OF L IBRETTO

A small seaside town. Jozue, his daughter
Jessica and Ozias live here. Day after day,
Ozias waits for the return of his son who
many years ago ran away from home. The
old man’s life is dominated by the hope of
Harry’s speedy return. He is driven mad by
the hope for a new and better tomorrow.
Jessica allows herself to be drawn into this
beautiful, but unreal world. All her awak-
ened yearning, all her emotions and
thoughts, are focused on meeting Harry.
Only Jozue – a blind, retired boat-builder –
foresees the impending misfortune.

The long-awaited and idealized Harry
shows up and soon proves to be an un-
couth fool. Ozias has no need of his phys-
ical presence, and consequently does not
recognize Harry and chases him away. But
Jessica does need him. Harry is amused by
a situation he does not understand and
decides to take advantage of it. Rape fol-
lows. At Jessica’s cries, old Ozias comes

tepian. Nowoczesność techniki kompozy-
torskiej nie przekreśla bynajmniej w Jutrze
„wokalności” partii solowych; szczególnie
partia Jessiki – przy ogromnym ładunku
ekspresji – daje wykonawczyni szerokie
możliwości „wyśpiewania się”.

Libretto Jutra zachowuje główny ideowy
wątek noszącej ten sam tytuł noweli Con-
rada, jakim jest „obserwacja tragicznego
zderzenia marzeń z rzeczywistością przy-
chodzącą do ludzi żyjących w sferze ma-
rzeń” – tyle że tu charaktery postaci gra-
 witują bardziej w kierunku patologii, a sy-
tuacje zostały mocno zbrutalizowane.

(K. Kościukiewicz, materiały Opery Wroc -
ławskiej oraz Józef Kański, Przewodnik ope-
rowy)

STRESZCZENIE L IBRETTA

Małe nadmorskie miasteczko. Mieszkają
w nim Jozue, jego córka Jessica i Ozias. Ten
ostatni z dnia na dzień oczekuje pojawie-
nia się syna, który przed wieloma laty
uciekł z domu. Starzec całą swą egzysten-
cję podporządkowuje myśli o rychłym po-
wrocie Harry’ego. Jest obłąkany nadzieją
nowego, lepszego jutra. Jessica pozwala
wprowadzić się w ten świat piękny, lecz
nierealny. Całą swą rozbudzoną tęsknotę,
wszystkie uczucia i myśli kieruje ku spot-
kaniu z Harrym. Jedynie Jozue – ślepy eme-
rytowany cieśla – przewiduje nadciągające
nieszczęście.

Zjawia się wymarzony i oczekiwany
Harry, który szybko okazuje się nieokrze-
sanym głupcem. Ozias nie potrzebuje jego
fizycznej obecności, nie poznaje go więc
i wypędza. Potrzebuje go jednak Jessica.
Harry’ego bawi sytuacja, której nie rozu-
mie. Postanawia ją wykorzystać. Dochodzi
do gwałtu. Na krzyk Jessiki nadbiega stary
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Tomasz
Szreder 

Music director, conductor. Graduate of the
Frédéric Chopin Academy of Music in War-
saw – symphony and opera conducting
studio of S. Wisłocki (1982). Has taken part
in master classes in Szombathely (Hun-
gary) and Vienna; has trained at cultural
institutions in Munich (among others, the
Hochschule für Musik und Theater) on a
grant from the Bavarian Ministry of Cul-
ture and Art.

Kierownik muzyczny, dyrygent. Studia
w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie ukończył w 1982, w
klasie dyrygentury symfoniczno-operowej
S. Wisłockiego. Uczestniczył w kursach
mistrzowskich w Szombathely na Węg-
rzech i w Wiedniu. Odbył również staże
w instytucjach kultury w Monachium
(m.in. w Hochschule für Musik und Thea-
ter) jako stypendysta Bawarskiego Minis-
terstwa Kultury i Sztuki.

running. In the name of the idealized
Harry, he kills his own son. In the name of
fiction, he kills the reality which cannot
measure up to it. His world has remained
untouched – he will continue to wait for
his son. But in this world, there is no
longer any place for Jessica. Ozias tries to
draw her in once again, but retreats from
her laughter. The tragic laughter, growing
louder and louder, stands at the threshold
of tomorrow.

(K. Kościukiewicz – basing on the program -
me of 10th edition of Warsaw Autumn Fes-
tival of Contemporary Music, 1966; mate-
rials of Wrocław Opera)

Ozias. W imieniu wyidealizowanego Har-
ry’ego zabija własnego syna. W imieniu
fikcji zabija rzeczywistość, która nie może
jej sprostać. Jego świat pozostał nietknięty
– będzie nadal czekał na swojego syna. Ale
w tym świecie nie ma już miejsca dla Jes-
siki. Usiłuje ją wciągnąć raz jeszcze, lecz
cofa się przed jej śmiechem. Narastający,
tragiczny śmiech staje u progu jutra.

(K. Kościukiewicz – na podstawie programu
X Warszawskiej Jesieni, 1966; materiały
Opery Wroc ławskiej)

72 Poniedziałek |  Monday,  10.11.2008 



During time as a student, formed and
(until 1984) led the Student Chamber Or-
chestra. Worked as assistant and conduc-
tor at the Teatr Wielki – National Opera in
Warsaw (1984–91); was general and artis-
tic director of the Kielce Philharmonic
(1990–95); currently, since 1996, music di-
rector and conductor of the Wrocław Opera.

Among his artistic achievements are
television, radio and disc recordings
(among others, G. Puccini’s Tosca), pro-
duced with the Wrocław Opera ensemble;
extensive performance repertoire includes
all major works of symphonic, operatic
and oratorio-cantata music. Has conducted
at most of the philharmonic halls in
Poland, as well as abroad: in Germany, Bel-
gium, Denmark, Ukraine, Lithuania and
the United States. Considers as one of his
major artistic achievements a production
of K. Szymanowski’s opera Hagith staged
in 2005 by the Wrocław Opera, released
on DVD in 2007. One of the few conduc-
tors to lead a performance of Richard
Wagner’s entire tetralogy Der Ring des Ni-
belungen (2006). This was the first pro-
duction of this monumental work in
Wrocław since World War II. Also heard
under his baton was G. Bizet’s Carmen,
which premièred in May 2007 at the Wroc -
ław Opera.

W czasie studiów założył i prowadził
do 1984 r. Studencką Orkiestrę Kameralną.
Pracował jako asystent i dyrygent w Teat-
rze Wielkim w Warszawie (1984–91), był
dyrektorem naczelnym i artystycznym Fil-
harmonii Kieleckiej (1990–95), a obecnie,
od 1996, jest kierownikiem muzycznym
i dyrygentem w Operze Wrocławskiej.

W swoim dorobku artystycznym ma
nagrania telewizyjne, radiowe i płytowe
(m.in. Tosca G. Pucciniego) z zespołem
Opery Wrocławskiej, a w szerokim reper-
tuarze wykonawczym posiada najważniej -
sze dzieła muzyki symfonicznej, operowej
i oratoryjno-kantatowej. Dyrygował w więk-
szości polskich filharmonii, a także za gra-
nicą: w Niemczech, Belgii, Danii, Stanach
Zjednoczonych oraz na Ukrainie i Litwie.
Za jedno z najważniejszych dokonań arty-
stycznych uważa realizację premiery Ha-
gith K. Szymanowskiego, wystawionej
w 2005 na scenie Opery Wrocławskiej.
Opera ta została wydana na DVD w 2007.
Jako jeden z nielicznych dyrygentów po-
prowadził wykonanie całej tetralogii Ry-
szarda Wagnera Pierścień Nibelunga (2006).
Była to pierwsza powojenna realizacja tego
monumentalnego dzieła we Wrocławiu.
Pod jego batutą zabrzmiała również Car-
men G. Bizeta, której premiera odbyła się
w maju 2007 w Operze Wrocławskiej.
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11.11.2008 Wtorek Tuesday

godz. 17.30 / 5:30 pm
TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO / JULIUSZ SŁOWACKI THEATER

Jerzy Maksymiuk – Norwidiana na dwa soprany, mezzosopran 
i orkiestrę / Norwidiana for two sopranos, mezzo-soprano 
and orchestra (2008)*

Joanna Woś – sopran / soprano
Aleksandra Buczek – sopran / soprano
Katarzyna Hołysz – mezzosopran / mezzo-soprano
Orkiestra AUKSO / AUKSO Orchestra
Jerzy Maksymiuk – dyrygent / conductor

* prawykonanie światowe / world première

Impreza towarzysząca zorganizowana przez Stowarzyszenie Muzyki
Polskiej we współpracy z Fundacją Konkursu Pro Publico Bono /
Accompanying event organized by The Polish Music Association 
in cooperation with the Pro Publico Bono Competition Foundation
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Joanna 
Woś

Soprano. Graduated from the Academy of
Music in Łódź. Has participated in and
won prizes at the most important voice
competitions in Poland, as well as taking
1st prize at the International Vocal Com -
petition of Bilbao, Spain (1986). In the
same year, sang the title role in Donizetti’s
Lucia di Lammermoor at the Wielki Theater
in Łódź and was engaged as a soloist at
the same theater.

Has toured extensively with the
Wielki Theatre of Łódź and other Polish
opera companies, performing in Austria,
Belgium, Denmark, France, Germany, Italy,
the Netherlands, Switzerland and the for-
mer Yugoslavia. Collaborates on an ongo-
ing basis with the following opera thea ters:
Teatr Wielki – Polish National Opera in
Warsaw, Kraków Opera, Wielki Theater in
Poznań, Opera Nova in Bydgoszcz, and
Baltic Opera. Has appeared as a soloist on
many foreign opera stages, at opera theaters
and concert halls in Poland and abroad.

Repertoire includes the following roles:
Elvira in Bellini’s I Puritani; Norina in Do -
nizetti’s Don Pasquale; Fiordiligi in Cosí fan
tutte, the Queen of the Night in Die
Zauberflöte, Donna Anna in Don Giovanni
and the Countess in Le Nozze di Figaro, all
by Mozart; Olympia in Offenbach’s Les
Contes d’Hoffmann, the Queen of Shemakha
in Rimsky-Korsakov’s Le Coq d’Or, Rosina

Sopran. Absolwentka Akademii Muzycznej
w Łodzi. Uczestniczka i laureatka najważ -
niejszych konkursów wokalnych w Polsce
oraz zdobywczyni I nagrody na Między -
narodowym Konkursie Wokalnym w Bilbao,
Hiszpania (1986). W tym samym roku na
scenie łódzkiego Teatru Wielkiego zade -
biutowała partią tytułową w Łucji z Lam -
mermoor Donizettiego i została solistką
tego teatru.

Wzięła udział w licznych zagranicz-
nych tournées Teatru Wielkiego w Łodzi
oraz innych polskich zespołów operowych,
występując w Austrii, Belgii, Danii, Francji,
Holandii, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech
i byłej Jugosławii. Współpracuje z teatrami
operowymi: Operą Narodową w Warsza-
wie, Operą Krakowską, Teatrem Wielkim
w Poznaniu, Operą Nova w Bydgoszczy
i Operą Bałtycką. Występowała jako so-
listka na wielu zagranicznych scenach ope-
rowych, w teatrach operowych i w salach
koncertowych w Polsce i za granicą.

Ma w swoim repertuarze m.in. role:
Elviry w Purytanach Belliniego, Noriny
w Don Pasquale Donizettiego, Fiordiligi
w Cosí fan tutte, Królowej Nocy w Czaro -
dziejskim flecie, Donny Anny w Don
Giovannim i Hrabiny w Weselu Figara
Mozarta, Olimpii w Opowieściach Hof f -
manna Offenbacha, Królowej Szemachy
w Złotym koguciku Rimskiego-Korsakowa,
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in Rossini’s Il barbiere di Siviglia; Oscar in
Un ballo in maschera, Nanetta in Falstaff,
Gilda in Rigoletto, and Violetta in La Traviata,
all by Verdi.

Also performs oratorio and cantata re -
pertoire (Pergolesi, Mozart, Rossini, Gounod,
Schubert, Orff, Szymanowski) as well as
the songs of Bellini, Berlioz, Doni zetti and
Villa-Lobos.

Rozyny w Cyruliku sewilskim Rossiniego,
Oskara w Balu maskowym, Nanetty w Fal -
staffie, Gildy w Rigoletcie i Violetty w Tra -
viacie Verdiego.

Repertuar artystki obejmuje także mu-
zykę oratoryjno-kantatową Pergolesiego,
Mozarta, Gounoda, Schuberta, Orffa, Szy-
manowskiego oraz pieśni Belliniego, Do-
nizettiego, Villi-Lobosa i Berlioza.

Aleksandra
Buczek

Soprano. Graduated from Academy of
Music in Wrocław, studio of Prof. A. Mły -
narska (2003). As a student, debuted on
the stage of the Wrocław Opera in the role
of the Queen of the Night in W.A. Mozart’s
Die Zauberflöte. Now associated with this
opera company, also performs at Kammer -
oper Schloss Rheinsberg, an institution
promoting young singers under the patro -
nage of D. Barenboim, K. Masur, S. Matthus.

Has collaborated with the Branden -
burgisches Staatsorchester in Frankfurt an
der Oder, as well as the Orchester des
Theaters Altenburg-Gera. Received stipend
from Minister of Culture and Art; prize -
winner at H. Halska National Vocal Com -
petition in Wrocław and at A. Didur Inter -
national Opera Singers’ Competition in
Bytom. Has participated actively in master
classes led by I. Kremling and B. Schlick.

Sopran. Ukończyła Akademię Muzyczną
we Wrocławiu w klasie śpiewu prof. A. Mły-
narskiej (2003). Jeszcze w czasie studiów
zadebiutowała na scenie Opery Wrocław -
skiej partią Królowej Nocy w Cza ro dziej -
skim flecie W.A. Mozarta. Z tą sceną
związana jest obecnie, występując rów -
nież w Kammeroper Schloss Rheins berg,
instytucji promującej młodych śpiewaków
pod patronatem D. Barenboima, K. Masura,
S. Matthusa.

Współpracowała m.in. z Branden -
burgisches Staatsorchester we Frankfurcie
nad Odrą oraz Orchester des Theaters
Altenburg-Gera. Stypendystka Ministra
Kultury i Sztuki; laureatka m.in.: Ogól -
nopolskiego Konkursu Wokalnego im.
H. Halskiej we Wrocławiu oraz Między -
narodowego Konkursu Wokalistyki Operowej
im. A. Didura w Bytomiu. Uczestniczyła



Katarzyna
Hołysz

Mezzo-soprano. Graduated from I. J. Pa -
derewski Academy of Music in Poznań,
studio of Prof. K. Pakulska (2003). Has par-
ticipated actively in many vocal courses in
Poland and abroad, led by esteemed ped-
agogues. Has received scholarships from
Ministry of Culture and National Heritage
(2000), as well as Bayreuther Festspiele
(2001). Has won many vocal competitions,

Mezzosopran. Ukończyła Akademię Mu-
zyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu,
w klasie śpiewu prof. K. Pakulskiej (2003).
Czynnie uczestniczyła w wielu kursach
wokalnych w kraju i za granicą, prowadzo-
nych przez cenionych pedagogów. Stypen-
dystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego (2000), a także Bayreuther
Festspiele (2001). Jest laureatką wielu kon-

During the Sommerfestspiele in Xanten,
successfully performed the soprano part
in C. Orff’s Carmina burana. Performance
of the title role in the première of Pras -
qual’s opera Esther (2006) met with critical
and audience acclaim.

A. Buczek has made numerous con -
cert tours (Zürich – Tonhalle, Leipzig –
Gewandhaus, Stuttgart, Bern, Basel, Frei -
burg). Repertoire includes numerous solo
parts from both oratorios (among others,
J.S. Bach’s Magnificat, St. Matthew Passion;
W.A. Mozart’s Requiem, Mass in C major
‘Coronation’) and operas (W.A. Mo zart’s
Cosí fan tutte; C. M. von Weber’s Der Frei -
schütz; G. Verdi’s Nabucco, Aida, Falstaff;
R. Wagner’s Ring Cycle).

czynnie w mistrzowskich kursach wo -
kalnych prowadzonych przez I. Kremling
i B. Schlick. Podczas Som merfestspiele
w Xanten wykonała z suk cesem partię
sopranową w Carmina burana C. Orffa.
Wykonanie tytułowej roli w operze Pras -
quala Ester na przed stawieniu prapre mie -
rowym (2006) spotkało się z uznaniem kry -
tyki i publiczności.

A. Buczek odbyła liczne trasy kon -
certowe (Zurych – Tonhalle, Lipsk – Gewand -
haus, Stuttgart, Berno, Bazylea, Freiburg).
W swoim repertuarze posiada liczne partie
zarówno oratoryjne (m.in. Mag nificat, Pasja
wg św. Mateusza J.S. Bacha, Requiem,
Msza C-dur „Koro nacyjna” W.A. Mozarta),
jak i operowe: Cosí fan tutte W.A. Mozarta,
Wolny strzelec C.M. Webera, Nabucco, Aida,
Falstaff G. Verdiego, Tetralogia R. Wa gnera.
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Orkiestra
AUKSO 
Nota o zespole znajduje się przy koncercie
z dnia 16 listopada, godz. 19.30.

AUKSO 
Orchestra
For information about ensemble, see notes
under 16 November 7:30 pm concert.

as well as Kammeroper Schloss Rheins-
berg International Vocal Auditions (2000
and 2001).

Has taken part in many concerts in
Poland (at, among other venues, the War-
saw Philharmonic) and abroad (Germany,
Austria, Lithuania, the Czech Republic,
Spain, Italy); has also performed at the
Rheinsberg Festival (2001, 2002), appear-
ing in, among others, the role of Sophie
Dorothea in S. Matthus’ opera Kronprinz
Friedrich. A special event was the presen-
tation in 2003, in her own Polish transla-
tion, of J. Cocteau’s libretto, to F. Poulenc’s
mono-opera La voix humaine – the only
performance of this work to date in Poland.

Collaborates on a permanent basis
with many philharmonics and other or-
chestras in Poland and abroad. Since the
2001 artistic season, has performed as
a guest artist at the Wielki Theater in Poz-
nań (as Fenena in G. Verdi’s Nabucco, Adal-
gisa in V. Bellini’s Norma, Eboli in G. Verdi’s
Don Carlos) as well as at the Castle Opera
in Szczecin (Octavian in R. Strauss’ Der
Rosenkavalier). Since 2003, has also col-
laborated with Staatsoper Chemnitz in
Germany, where she has appeared as Oc-
tavian (R. Strauss’ Der Rosenkavalier), the
Composer (R. Strauss’ Ariadne auf Naxos)
and Idamante (Mozart’s Idomeneo).

kursów wokalnych, jak również Między-
narodowych Przesłuchań Wokalnych Kam-
meroper Schloss Rheinsberg (2000 i 2001).

Brała udział w wielu koncertach w kra-
ju (m.in. w Filharmonii Narodowej) i za
granicą (Niemcy, Austria, Litwa, Czechy,
Hiszpania, Włochy); występowała także na
festiwalu w Rheinsbergu (2001, 2002),
m.in. w partii Sophie Dorothei w operze
Kronprinz Friedrich S. Matthusa. Szczegól -
nym wydarzeniem było zaprezentowanie
przez artystkę w 2003 – we własnym tłu -
maczeniu na język polski libretta J. Cocteau
– monoopery F. Poulenca Głos człowieczy
(La voix humaine), będące jedynym dotąd
wykonaniem tej kompozycji w Polsce.

K. Hołysz na stałe współpracuje z wie -
loma filharmoniami i orkiestrami w kraju
i zagranicą. Od sezonu artystycznego 2001
występuje gościnnie w Teatrze Wielkim
w Poznaniu (jako Fenena w Nabucco
G. Verdiego, Adalgisa w Normie V. Belliniego,
Eboli – w Don Carlosie G.Verdiego) oraz
w Operze na Zamku w Szczecinie (Octavian
w Kawalerze srebrnej róży R. Straussa). Od
2003 współpracuje również ze Staatsoper
Chemnitz w Niem czech, gdzie wystąpiła
m.in. jako Oktawian (Kawaler srebrnej róży
R. Straussa), Kom pozytor (Ariadna na
Naxos R. Strauss), Idamante (Idomeneo
Mozarta).
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Jerzy 
Maksymiuk

Born in Grodno, studied piano perform-
ance at the State Music College in Warsaw
with J. Lefeld, composition with P. Per -
kowski, and conducting with B. Madey.
Has won prizes at the G. Fitelberg com-
posers’ competition and the I. J. Pade rew -
ski piano competition.

Founded the Polish Chamber Orches-
tra (1972) and held the post of chief con-
ductor of the Great Polish Radio Symphony
Orchestra (WOSPR), with which he con-
certized on tours in Europe and the United
States. The Polish Chamber Orchestra’s
English debut resulted in a contract with
EMI, as well as many recordings and con-
certs at European festivals. The ensemble,
together with Jerzy Maksymiuk, was many
times awarded prestigious prizes (Orfeusz
Prize at Warsaw Autumn festival, Wiener
Flötenuhr). Orchestra’s numerous record-
ings present repertoire from the Baroque
to contemporary music.

From 1983 to 1991, Maksymiuk led
the BBC Scottish Symphony Orchestra,
with which he made many award-winning
recordings. In the 1990s, began to work
with the English National Opera, where he
led premières of opera productions (Don
Giovanni, Fledermaus), while at the same
time serving as guest conductor of other
distinguished orchestras, among others:
London Symphony Orchestra, London

Urodzony w Grodnie, w Państwowej Wyż -
szej Szkole Muzycznej w Warszawie stu-
diował grę na fortepianie u J. Lefelda, kom -
pozycję u P. Perkowskiego, a dyrygenturę
u B. Madeya. Jest laureatem konkursu
kompozytorskiego im. G. Fitelberga i pia-
nistycznego im. I.J. Paderewskiego.

Założył Polską Orkiestrę Kameralną
(1972) i pełnił funkcję pierwszego dyry-
genta Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Pol-
skiego Radia (WOSPR), z którą koncertował
na tournées europejskich i w Stanach Zjed-
noczonych. Angielski debiut Polskiej Or-
kiestry Kameralnej zaowocował kontraktem
z EMI oraz wieloma płytami i koncertami
na festiwalach europejskich. Zespół wraz
z Jerzym Maksymiukiem był wielokrotnie
wyróżniany prestiżowymi nagrodami (Or-
feusz na Warszawskiej Jesieni, Wiener Flö-
tenuhr). Liczne nagrania płytowe orkiestry
prezentują repertuar od baroku aż do mu-
zyki współczesnej.

Lata 1983–91 to okres szefowania BBC
Scottish Symphony Orchestra, z którą artysta
dokonał wielu nagrodzonych na grań
płytowych. W latach 90. rozpoczął współ -
pracę z English National Opera, gdzie
poprowadził premierowe przedstawienia
operowe (Don Giovanni, Fledermaus), będąc
jednocześnie gościnnym dyrygentem in -
nych wybitnych orkiestr, m.in.: London
Symphony Orchestra, London Philharmonic,
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Philharmonic, Tokyo Metropolitan Sym -
phony Orchestra. Works regularly with
Polish ensembles, chiefly Sinfonia Var -
sovia. Has made over 100 recordings (EMI,
Hyperion, Naxos). Has premièred approx.
200 contemporary works in various coun -
tries, chiefly England, among others:
a complete recording of Paderewski’s Po -
lonia with the BBC Scottish Symphony
Orchestra (1998).

Maksymiuk is also a composer (sym -
phonic music, chamber compositions, a
ballet, songs, film music). His most recen tly-
written compositions are, among others,
the oratorio Arbor vitae (2002, 2006), the
song cycle Red Moon for soprano and
piano (2004), Preludes for piano (2006),
Four Colors for two violins and orchestra,
and a Concerto for two violins (2006).

Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra.
Stale współpracuje z polskimi zespołami,
głównie z Sinfonią Varsovią. Jerzy Mak -
symiuk nagrał ponad 100 płyt (EMI,
Hyperion, Naxos). Dokonał prawykonań
ok. 200 współczesnych utworów w różnych
krajach, głównie w Anglii, m.in. w całości
nagrał Polonię Paderewskiego z orkiestrą
BBC Scottish Symphony Orchestra (1998).

Maksymiuk jest też kompozytorem
(muzyka symfoniczna, kompozycje kame -
ralne, balet, pieśni, muzyka filmowa).
Ostatnio napisane kompozycje to m.in.
oratorium Arbor vitae (2002, 2006), cykl
pieśni na sopran i fortepian Czerwony
księżyc (2004), Preludia na fortepian (2006),
Cztery kolory na dwoje skrzypiec i or -
kiestrę oraz Koncert na dwoje skrzypiec
(2006).
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godz. 19.30 / 7:30 pm
SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ / KRAKÓW PHILHARMONIC HALL

KONCERT Z OKAZJI 90. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI /
CONCERT IN HONOR OF THE 90th ANNIVERSARY OF POLISH INDE-
PENDENCE

Stefan Kisielewski – Koncert na orkiestrę kameralną / 
Concert for Chamber Orchestra (1948), 14’

– Allegro vivo
– Andante sostenuto
– Allegro vivace con grazia

Wojciech Kilar – Wokaliza z muzyki do filmu Dziewiąte wrota na sopran,
fortepian, klawesyn i orkiestrę smyczkową / Vocalise on music for the
film The Ninth Gate for soprano, piano, harpsichord and string orchestra
(1999), 4’

Mieczysław Karłowicz (ork. / orch. M. Lewandowski) – Pamiętam ciche
jasne, złote dnie op. 1 nr 5 na tenor i orkiestrę / I remember quiet, clear
golden days op. 1 no. 5 for tenor and orchestra (1896), 2’

Karol Szymanowski – Od czasu gdym Cię ujrzał raz z operetki Loteria
na mężów na sopran, tenor i orkiestrę / E’er since the time I saw you
once from the operetta Lottery for Husbands for soprano, tenor and
orchestra (1908–09), 3’

Henryk Wars – Koncert fortepianowy / Piano Concerto, 12’

* * *
Grażyna Bacewicz – Uwertura / Overture (1943), 6’

Ludomir Różycki – Walc Caton z 3. aktu opery Casanova na sopran
i orkiestrę / Caton’s Waltz from Act III of the opera Casanova for
soprano and orchestra (1922), 3’

Stanisław Moniuszko – Recytatyw i aria Stefana z opery Straszny dwór
na tenor i orkiestrę / Stefan’s recitative and aria from the opera The
Haunted Manor for tenor and orchestra (1865), 8’
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Karol Szymanowski – Młodości mej dla Ciebie bije żar z opery Hagith na
sopran, tenor i orkiestrę / ‘The ardor of my youth for thee doth beat’ from
the opera Hagith for soprano, tenor and orchestra (1912–13), 4’

Władysław Szpilman – Walc w starym stylu / 
Waltz in the Olden Style (1937–68), 5’

Wojciech Kilar – Koncert na fortepian i orkiestrę / 
Concerto for Piano and Orchestra (1997), 27’

Katarzyna Jagiełło – sopran / soprano
Paweł Skałuba – tenor
Peter Jablonski (Szwecja / Sweden) – fortepian / piano
Polska Orkiestra Radiowa / Polish Radio Orchestra
Łukasz Borowicz – dyrygent / conductor

Transmisja koncertu w Programie 2 Polskiego Radia / Concert broadcast live 
on Polish Radio Channel 2.
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Unity in diversity?
With Karol Szymanowski
in the Background

Karol Szymanowski, the only advocate
and propagator of new Polish music dur-
ing the period between the two World
Wars, fought for a modern musical culture.
In an article written in 1920, he postu-
lated: ‘Our music must regain its eternal
rights: unconditional freedom, complete
liberation from the yoke of norms and com-
mandments created “yesterday”.’ And, sig-
nificantly, he added: ‘Let all currents aris-
ing in the art of all humanity flow freely
through ours as well: let them saturate it,
differentiate themselves and survive in ac-
cord with our own art’s peculiar proper-
ties’1 . The generation after Szymanowski
grew up in the atmosphere of his strong
personality and artistic charisma. Some, it
is true, defiantly stated: ‘Szymanowski –
yes; his music – no’; but they did so because
the Romantic roots underpinning the atti-
tude of the author of the opera Hagith –
who attached great importance to the
moving of the emotions as the motive for
all creative work – were foreign to them.

While Szymanowski strode along with
his head held high in the Polish avant-garde
of the twenty years between the two Wars,
his predecessor Stanisław Moniuszko
composed to comfort hearts. The Haunted
Manor became a national dra ma bearing –
beneath the surface of sounds enfolded in
a nobleman’s kontusz robe – a message of
patriotic-liberationist nature.

Karol Szymanowski, himself being
a globetrotter, sent young composers to
Paris to become acquainted with the
world’s compositional novelties. By the
River Seine, the young people caught
the fever of Neoclassicism, looking back

Jedność w różnorodności?
Z Karolem Szymanowskim
w tle

Karol Szymanowski, jedyny w okresie
międzywojnia rzecznik i propagator nowej
muzyki polskiej, walczył o nowoczesne
oblicze kultury muzycznej. W jednym
z artykułów napisanych w roku 1920
postulował: „Muzyka nasza musi odzyskać
odwieczne swe prawa: bezwzględnej
wolności, zupełnego wyzwolenia z jarzma
stworzonych «wczoraj» norm i nakazów”.
I znacząco dodał: „Niech wszelkie prądy
rodzące się w sztuce wszechludzkiej swo -
bodnie przepływają i przez naszą, niech ją
przesycają, różniczkują się i przetrwają
w zależności od jej swoistych właściwości”1.
Pokolenie po Szymanowskim wzrastało
w atmosferze jego mocnej osobowości
i artystycznej charyzmy. Niektórzy twier -
dzili co prawda przekornie: „Szymanowski
– tak, jego muzyka – nie”, czynili to jednak
dlatego, że obce im były romantyczne
korzenie postawy autora opery Hagith,
który wielką wagę przywiązywał do wzru -
szenia, będącego motorem każdej twór -
czości.

Podczas gdy Szymanowski kroczył z pod-
 niesioną głową w awangardzie polskiego
dwudziestolecia międzywojen nego, jego
poprzednik Stanisław Mo niuszko kompo -
nował ku pokrzepieniu serc. Straszny dwór
stał się dramatem narodowym, niosącym
– pod powierzchnią dźwięków ubranych
w szlachecki kontusz – przesłanie natury
patriotyczno-wyzwo leńczej.

Karol Szymanowski, sam będąc globtro-
terem, wysyłał młodych kompozytorów do
Paryża, aby tam poznawali światowe no -
winki kompozytorskie. Młodzi chwycili nad
Sekwaną bakcyla neoklasycyzmu, z zaz -
drością spoglądając na mistrzów z przesz -
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with jealousy at the masters of the past –
masters of order, proportion and harmo-
nious form. Grażyna Bacewicz, in a letter
to her brother Vytautas Bacevičius (who
chose to be known by the Lithuanian ver-
sion of his name), wrote that composition
is to serve the purpose, above all, of pleas-
ure; and music is a form that requires log-
ical planning and execution. Miss Bacewicz’s
Overture comes from the year 1943. It is a
compact, internally tripartite composition
with a fast–slow–fast sequence of com-
ponents. The foundation of the music here
is marked by the motific language of Jo-
hann Sebastian Bach and Baroque moto
perpetuo. In the Overture, the composer
gave expression to youthful spontaneity,
displaying superb orchestrational tech-
nique, especially in instrument-making
technique. After all, she was a superb vio-
linist and had the best feel for the substance
and character of her own instrument.

Known for his brilliant interpretation
and assessment of reality, SStteeffaann  KKiissiieelleewwsskkii
noted that Szymanowski was surrounded
by ‘some mysterious nimbus of the lonely
leader and prophet of the new art wrapped
about his person’. No one could get to the
essence of a person or the bottom of a
matter like Kisiel: to this day, his Musical
Constellation represents a collection of fas-
cinatingly and indeed accurately portrayed
composers of all times. According to
Małgorzata Gąsiorowska, a connoisseur of
Kisielewski’s oeuvre: ‘Many composers
have to their credit a work which can be
considered emblematic – an identifying
mark of the given artist. And this, despite
the existence of many other, sometimes
much more valuable works. It seems that in
the musical legacy of Stefan Kisielewski,
such a role is fulfilled by the CCoonncceerrttoo  ffoorr
CChhaammbbeerr  OOrrcchheessttrraa. For this is also a work
highly characteristic of the artist, who had
no regard for any extra-musical inspirations
– any content but that consisting exclu-
sively of sound. In a word – pure Neoclassi-

łości – mistrzów ładu, proporcji i harmonijnej
formy. Grażyna Bacewicz w liście do brata-
Litwina Vytautasa Bacevičiusa pisała, że
komponowanie ma być przede wszystkim
– przyjemnością, a muzyka to forma, która
wymaga logicznego zaplanowania i zreali -
zowania. Uwertura na orkiestrę Bacewi -
czówny pochodzi z roku 1943. Jest kompo -
zycją zwartą, wewnętrznie trzyczęściową,
o następstwie ogniw: szybka – wolna –
szybka. Podstawą muzyki stała się tu
motywika spod znaku Jana Sebastiana
Bacha i barokowy motoryczny ruch. Kom -
pozytorka dała w Uwerturze wyraz mło -
dzieńczej żywiołowości, ukazując świetny
warsztat instrumentacyjny, zwłaszcza
w zakresie instrumentów smycz kowych.
Była przecież świetną skrzypaczką i naj -
lepiej czuła materię oraz charakter swojego
instrumentu.

Znany z błyskotliwej interpretacji i oce -
ny rzeczywistości, Stefan Kisielewski zano-
tował, że Szymanowskiego otaczał „jakiś
spowijający jego osobę tajemniczy nimb
samotnego przywódcy i proroka nowej
sztuki”. Nikt tak jak Kisiel nie umiał utrafić
w istotę człowieka i w sedno rzeczy: jego
Gwiazdozbiór muzyczny do dziś stanowi
zbiór fascynująco i jakże celnie sportreto -
wanych kompozytorów wszech czasów.
Jak pisze Małgorzata Gąsiorowska, znaw -
czyni twórczości Kisielewskiego: „Wielu
kompozytorów ma w swym dorobku utwór,
który można uznać za emblematyczny, za
znak rozpoznawczy danego twórcy. I to –
mimo istnienia wielu innych, czasem
daleko bardziej cennych dzieł. Wydaje się,
iż w spuściźnie muzycznej Stefana Kisie -
lewskiego taką rolę pełni ‘Koncert na or -
kiestrę kameralną’. Bo też jest to dzieło
wielce charakterystyczne dla artysty, który
nie uznawał żadnych inspiracji pozamu -
zycznych, żadnej treści, która nie byłaby
wyłącznie natury dźwiękowej. Jednym
słowem – czysty neoklasycyzm! Oczywiście
w najbardziej błyskotliwym wydaniu tego
nurtu”. Koncert napisany w roku 1944
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cism! Obviously, in the most brilliant man-
ifestation of that movement.’ The concerto,
written in 1944, perished by fire together
with other works during the Warsaw Up-
rising; the composer reconstructed the
score in 1949. And he made the following
statement about the Concerto: ‘The first
movement is a sonata allegro with a de-
velopment in fugato form; the Andantino
second movement is a freely-treated song
form; and the final movement is built in
rondo form. A concertato role is played by
the wind instruments, while the strings ful-
fill an accompanying function.’ Gąsio -
rowska comments on these words as fol-
lows: ‘This modest, concrete communiqué
about the work, nevertheless, omits its es-
sential characteristic: the musical humor
written into the work. Already the primary
theme of the first movement is of surpris-
ing simplicity. Its sprightly character is con-
tradictory to the “heroic” image of this type
of construction in the Classical concerti.
And though the work is not lacking in lyri-
cal moments (the Oriental secondary
theme of the first movement), or quite fairy
tale-like, mysterious climates (second move-
ment), what predominates, however, is the
“buffo” style. Numerous, surprising con-
trasts, disrupting the regularity of the mu-
sical process, the weaving of a quasi-Ro-
mantic cadenza for violin solo into the rag-
time rhythm of the third movement – these
are manifestations of musical humor in its
purest form.’

In the consciousness of many audiences
(and that, all over the world) WWoojjcciieecchh  KKiillaarr
has gone down in history as a composer of
film music – among others, to Roman Po-
lański’s picture TThhee  NNiinntthh  GGaattee. On the other
hand, the PPiiaannoo  CCoonncceerrttoo – dedicated to
Peter Jablonski and composed from Sep-
tember 1996 to February 1997 – represents
his autonomous or ‘serious’ music. Com-
prised of three movements, succeeding one
directly after the other, it brings with it traits
characteristic of Kilar’s style: insistently re-

spłonął wraz z innymi utworami w czasie
Powstania Warszawskiego; kompozytor
zrekonstruował partyturę w roku 1949.
I tak wypowiedział się o Koncercie: „Część
pierwsza to allegro sonatowe z przetwo -
rzeniem w formie fugata; część druga,
Andantino jest swobodnie potrakto waną
formą pieśniową, zaś część ostatnia
zbudowana jest w formie ronda. Rolę
koncertującą mają instrumenty dęte,
kwintet zaś spełnia funkcję «towarzy -
szenia»”. Gąsiorowska odnosi się do tych
słów następująco: „Ten skromny, rzeczowy
komunikat o utworze pomija wszakże jego
cechę istotną – wpisany w to dzieło humor
muzyczny. Już pierwszy temat części
pierwszej zaskakuje swoją prostotą. Jego
skoczny charakter sprzeczny jest z «boha -
terskim» wizerunkiem tego typu konstrukcji
w klasycznych  koncertach. I choć w utworze
nie brak momentów lirycznych (orientalny
drugi temat części pierwszej), czy klimatów
wręcz baśniowych, tajemniczych (część
druga), to przeważa jednak styl «buffo».
Liczne, a zaskakujące kontrasty, zakłócanie
regularności przebiegu, wplecenie quasi-
romantycznej kadencji skrzypiec solo
w ragtimowy rytm części trzeciej – to prze -
jawy humoru muzycznego w najczystszej
postaci”.

W świadomości wielu słuchaczy, i to
na całym świecie, Wojciech Kilar zapisał
się jako kompozytor muzyki filmowej m.in.
do obrazu Dziewiąte wrota Romana
Polańskiego. Natomiast KKoncert fortepia -
nowy – dedykowany Peterowi Jablonskiemu
i komponowany od września 1996 do lutego
1997 – reprezentuje nurt muzyki autono -
micznej czy „poważnej”. Złożony z trzech
części, następujących po sobie bezpo -
średnio, przynosi cechy cha rak terystyczne
dla stylu Kilara: uporczywie powtarzane
motywy (Preludium – Andante con moto),
kontemplacyjną urodę melodii (Corale –
Largo religiosamente) i wirtuo zerię oraz
złączone z nią mocne emocje i nieregularne
rytmiczne akcenty (Toccata – Vivacissimo).
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Część środkowa Koncertu oparta została,
jak wyjawił kompozytor, na tradycyjnym
śpiewie podczas Mszy Świę tej – Benedictus.

Człowiek jest z drzewa pieśni i tańca.
Znane tematy-melodie i rozpoznawalne
rytmy, zwłaszcza te taneczne, zamieszkują
pamięć słuchaczy i odzywają się w roz -
maitych momentach czy sytuacjach. Należą
do nich: Walc Caton Ludomira Różyckiego
oraz Walc w starym stylu Władysława
Szpil mana, a może nawet duet Od czasu
gdym Cię ujrzał raz z operetki Loteria na
mężów Karola Szymanowskiego, wysta -
wionej w ubiegłym roku w Operze Kra -
kowskiej po raz pierwszy. Dlatego też w taki
dzień jak ten, szczególnego znaczenia na -
biera pieśń Mieczysława Karłowicza –
Pamiętam ciche, jasne, złote dnie…

Małgorzata Janicka-Słysz

1 K. Szymanowski, Uwagi w sprawie współczesnej opinii
muzycznej w Polsce, „Nowy Przegląd Literatury
i Sztuki“, Warszawa, lipiec 1920, t. I, nr 2, cyt. za:
K. Szymanowski, Z pism..., s. 50.

peated motifs (Prelude – Andante con moto)
and contemplative charm of melody (Corale
– Largo religiosamente), as well as virtuosity
and the associated strong emotions and ir-
regular rhythmic accents (Toccata – Vivacis-
simo). The middle movement of the Con-
certo was based, as the composer has re-
vealed, on the traditional Benedictus chant
Holy from the Mass.

Man springs from the tree of song and
dance. Well-known melodic themes and
recognizable rhythms, especially those
from dance, take up residence in the audi-
ence’s memory and resurface in diverse
moments or situations. Among those are:
Ludomir Różycki’s Caton’s Waltz as well as
Władysław Szpilman’s Waltz in the Olden
Style, and perhaps even the duet E’er since
the time I saw you once from Karol Szy-
manowski’s operetta Lottery for Husbands,
presented last year at the Kraków Opera for
the first time. For this reason also, on such
a day as this, Mieczysław Karłowicz’s song
I remember quiet, clear golden days takes
on special significance.

Małgorzata Janicka-Słysz

1 K. Szymanowski, ‘Uwagi w sprawie współczesnej opi-
nii muzycznej w Polsce’ [‘Comments on Contemporary
Musical Opinion in Poland’], Nowy Przegląd Literatury
i Sztuki, Warsaw, July 1920, vol. I, no. 2, quoted accord-
ing to: K. Szymanowski, Z pism… [From the Writings…],
p. 50.
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Stefan
Kisielewski

Composer, pedagogue, music critic, essay-
ist and writer, born 1911 in Warsaw, died
there in 1991. Studied at Warsaw Conser-
vatory, obtaining diplomas in music theory
(1934) and composition (1937) in the stu-
dios of K. Sikorski, as well as in piano
(1937) in the studio of J. Lefeld. Also un-
dertook two-year program in Polish stud-
ies, and one-year program of study in phi-
losophy at the University of Warsaw
(1929–31). Studied composition more in-
depth in Paris (1938–39). During the occu-
pation, took part in underground musical
life. After the war, settled in Kraków,
where he lectured at the State Music Col-
lege (1945–49). Was one of the founders
of the periodical Ruch Muzyczny, of which
he was editor-in-chief for three years.

Kisielewski is one of the most color-
ful figures on the Polish music scene. His
compositional oeuvre represented only
one of the many threads of his public ac-
tivity. Was also involved in music criticism,
as well as writing of essays on music, lit-
erary texts, essays and other types of texts
for the press (among others, wrote a col-
umn in the Tygodnik Powszechny), as well
as community and political activity (repre-
sentative in the Sejm from the Znak group,
1957–65). In all areas, he took an uncom-
promising position, exposing himself to re-
pression by the Communist authorities.

Kompozytor, pedagog, krytyk muzyczny,
publicysta i pisarz; urodził się w 1911
w Warszawie, zmarł 1991 tamże. Studio-
wał w Konserwatorium Warszawskim,
uzyskując dyplomy z teorii muzyki (1934)
i kompozycji (1937) w klasach K. Sikor-
skiego oraz z fortepianu (1937) w klasie
J. Lefelda. Odbył też dwuletnie studia z za-
kresu polonistyki i roczne – filozofii na Uni-
wersytecie Warszawskim (1929–31). Studia
kompozytorskie pogłębiał w Paryżu (1938–
–39). Podczas okupacji uczestniczył w taj-
nym życiu muzycznym. Po wojnie osiedlił
się w Krakowie, gdzie wykładał w Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (1945–
–49). Był jednym z założycieli „Ruchu Mu-
zycznego”, który prowadził jako redaktor
naczelny przez 3 lata.

Kisielewski to jedna z najbarwniej-
szych postaci polskiej sceny muzycznej.
Twórczość kompozytorska stanowiła tylko
jeden z wielu nurtów jego publicznej ak-
tywności. Zajmował się także krytyką
i publicystyką muzyczną, pracą literacką,
publicystyczną i dziennikarską (m.in. od
1945 pisał felietony w „Tygodniku Po-
wszechnym”), a także działalnością spo -
łeczną i polityczną (poseł na Sejm z koła
„Znak”, 1957–65). We wszystkich dziedzi-
nach zajmował bezkompromisowe stano-
wisko, narażając się na represje komunis-
tycznych władz. Po słynnym wystąpieniu



Wojciech
Kilar
Nota o kompozytorze znajduje się przy
koncercie z dnia 9 listopada, godz. 19.30.

For information about this composer, see
notes under 9 November, 7:30 pm concert.

Mieczysław
Karłowicz

Composer and conductor; born 1876 in
Wiszniew, died 1909 in the Tatra Moun -
tains. Childhood, until age six, was spent

Kompozytor i dyrygent; urodził się w 1876
w Wiszniewie, zmarł w 1909, w Tatrach.
Dzieciństwo, do szóstego roku życia, spę-

After his famous speech at a composers’
conference in Łagów, in which he criticized
the postulates of authorities interfering in
artistic freedom, he was fired from the
school, and his oeuvre was banned – re-
maining unpublished and unperformed for
many years.

In later years, he was the editor-in-chief
of the Synkopa music publishing house,
a member of the Union of Polish Writers
and of the Board of the Polish Composers’
Union. He received, among other awards,
the City of Kraków Music Prize (1956), the
Prize of the A. Jurzykowski Foundation in
New York, the Polish Composers’ Union
Prize (1982). Published many books on mu-
sical subjects, as well as literary works.

na zjeździe kompozytorów w Łagowie,
w którym skrytykował postulaty władz in-
gerujące w wolność twórczą, został zwol-
niony ze szkoły, a jego twórczość znalazła
się na indeksie – nie wydawana i nie wy-
konywana przez długie lata.

W późniejszych latach był redaktorem
naczelnym wydawnictwa muzycznego „Syn -
kopa”, członkiem Związku Literatów, człon-
 kiem zarządu Związku Kompozytorów Pol-
skich. Otrzymał m.in. Nagrodę Muzyczną
Miasta Krakowa (1956), Nagrodę Fundacji
A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1973),
Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich
(1982). Opublikował wiele książek o tema-
tyce muzycznej oraz utworów literackich.
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on the family property in Wiszniew, Lithu -
ania. After the Karłowicz family sold their
property in 1882, settled with them in
Heidelberg; then, in 1885, moved to
Prague; in 1886, to Dresden; and in 1887,
settled permanently in Warsaw. Raised
from his earliest years in a music-loving
atmosphere, became acquainted during
his time abroad with opera and symphonic
music – works of, among others, Bizet,
Weber, Brahms, Smetana. From age seven,
studied violin privately in Dresden and
Prague, and then in Warsaw with J. Ja -
kowski. From 1889 to 1895, was a stu dent
of S. Barcewicz; at the same time, studied
harmony with Z. Noskowski and P. Ma -
szyński, and then counterpoint and musical
forms with G. Roguski. During these years,
also began to compose; soon took up
studies with H. Urban and, at the same
time, attended lectures in music history,
history of philosophy, psychology and
physics in the philosophy faculty at the
University of Berlin. From the end of 1895
to the end of 1896, composed most of the
22 solo songs which survive until today. At
the end of the 1890s, began work on the
‘Renaissance’ Symphony, which he finished,
now independently, after returning to his
home country.

In 1901, finished studies and returned
to Warsaw. At that time, devoted himself
entirely to composition in one genre: the
symphonic poem. In 1906, settled in
Zakopane and became one of the pioneers
of Polish Tatra Mountain climbing. Died
tragically in the Tatras, buried by an
avalanche during a solitary mountain trip
on the way from the Hala Gąsienicowa to
the Czarny Staw, at the foot of the Mały
Kościelec. While Karłowicz wrote only one
symphony – and that, during his studies –
his six symphonic poems have ensured
him a name as the most distinguished of
Poland’s symphonic composers.

dził w rodzinnym majątku w Wiszniewie
na Litwie. Po sprzedaży majątku w 1882
rodzina Karłowiczów osiedliła się w Hei-
delbergu, następnie w 1885 przeniosła się
do Pragi, w 1886 – do Drezna, a w 1887 za-
mieszkała na stałe w Warszawie. Wycho-
wany od najmłodszych lat w atmosferze
miłości do muzyki, podczas pobytu za gra-
nicą poznał muzykę operową i symfo-
niczną, m.in. dzieła Bizeta, Webera, Brah-
msa, Smetany. Od siódmego roku życia
uczył się prywatnie gry na skrzypcach,
w Dreźnie i Pradze, a następnie w War-
szawie u J. Jakowskiego. W latach 1889–95
był uczniem S. Barcewicza, równocześnie
uczył się harmonii u Z. Noskowskiego i P.
Maszyńskiego, następnie zaś kontrapun-
ktu i form muzycznych u G. Roguskiego.
W tych latach zaczął także komponować;
wkrótce podjął studia u H. Urbana. Równo-
cześnie uczęszczał na wykłady z historii
muzyki, historii filozofii, psychologii i fizyki
na wydziale filozoficznym Uniwersytetu
w Berlinie. Od końca 1895 do końca 1896
powstała większość spośród 22 zachowa-
nych jego pieśni solowych. Pod koniec lat
90. Karłowicz podjął pracę nad Symfonią
„Odrodzenie”, którą skończył już samo-
dzielnie po powrocie do kraju.

W 1901 ukończył studia i wrócił do
Warszawy. Wówczas poświęcił się całko-
wicie twórczości w dziedzinie jednego ga-
tunku: poematu symfonicznego. W 1906
kompozytor osiedlił się w Zakopanem.
Stał się jednym z pionierów polskiego ta-
ternictwa. Zginął tragicznie w Tatrach, za-
sypany lawiną śnieżną podczas samotnej
wycieczki górskiej w drodze z Hali Gąsie-
nicowej do Czarnego Stawu, u stóp Małego
Kościelca. Karłowicz napisał wprawdzie
tylko jedną symfonię, i to w czasach szkol-
nych, ale sześć poematów symfonicznych
zapewniło mu miano najwybitniejszego
polskiego symfonika.
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Karol 
Szymanowski

Composer and pianist, was also active as
a musical essayist and man of letters; con-
sidered to be the father of Polish 20th-
century music. Born 1882 in Tymoszówka
[in present-day Ukraine], died 1937 in Lau-
sanne. Began musical studies under the
direction of his father, and then continued
in Yelizavetgrad with H. Neuhaus. In 1901,
left for Warsaw, where, until 1904, he took
private lessons in harmony from M. Za-
wirski; and in counterpoint and composi-
tion, from Z. Noskowski.

In 1905, a group of young composers
to which the young Szymanowski be-
longed, called Young Poland in Music,
founded the Young Polish Composers’
Publishing Company in Berlin. The group’s
aim was to support new Polish music by
publishing and performing it. From 1906–
08 in Warsaw and Berlin, the first concerts
of the group’s members took place. At this
time, Szymanowski also took a number of
trips to Italy and Sicily, and visited North
Africa. The historic artifacts of ancient and
Eastern culture made a deep impression
on the composer and influenced the de-
velopment of his artistic personality. Dur-
ing World War I, Szymanowski stayed in
Tymoszówka.

In 1919, the composer returned to the
now-independent Poland. At the end of
1920/beginning of 1921, he took his first

Kompozytor i pianista, publicysta mu-
zyczny i literat; jest ojcem polskiej muzyki
XX wieku, wybitnym twórcą dzieł solo-
wych, kameralnych, symfonicznych i wo-
kalno-instrumentalnych. Urodził się w 1882
w Tymoszówce na Ukrainie, zmarł w 1937
w Lozannie. Naukę muzyki rozpoczął pod
kierunkiem ojca, a następnie kontynuował
ją w Elizawetgradzie u H. Neuhausa. W 1901
Szymanowski wyjechał do Warszawy, gdzie
do 1904 M. Zawirski udzielał mu prywat-
nych lekcji harmonii, a Z. Noskowski – kon-
trapunktu i kompozycji.

W 1905 grupa młodych kompozyto-
rów, do której należał Szymanowski, na-
zwana „Młodą Polską w Muzyce” założyła
w Berlinie „Spółkę Nakładową Młodych
Kompozytorów Polskich”. Jej celem było
popieranie nowej muzyki polskiej poprzez
jej wydawanie i wykonywanie. W 1906–08
w Warszawie i Berlinie odbyły się pierw-
sze koncerty członków spółki. W tym cza-
sie Szymanowski odbył szereg podróży do
Włoch i na Sycylię, zwiedził Afrykę Północną.
Zabytki kultury starożytnej i wschodniej
wywarły na kompozytorze głębokie wra -
żenie i oddziałały na rozwój jego arty-
stycznej indywidualności. W czasie I wojny
światowej Szymanowski przebywał w Ty-
moszówce.

W 1919 przyjechał do niepodległej już
Polski. Na przełomie 1920 i 1921 odbył swą
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Henryk
Wars

Henryk Wars (Warszawski, known in the
United States as Henry Vars) – composer,
pianist, arranger and conductor, was born
in 1902 in Warsaw; died 1977 in Los Ange-
les. Graduated from Warsaw Conservatory
(1925), wrote popular and cabaret works
based mainly on jazz music. The New York
Times Foxtrot (1928) is Poland’s first jazz
composition.

Began career as composer of film
music with Exile to Siberia (1930), whose
success led to further commissions. Each
of Vars’ over 50 pre-War films contains songs
that remain in the repertoire to this day,
among others: ‘Love Forgives All’ (1933),
‘Cold Rascal’ (1934), ‘Sleep, my darling’
(1938); ‘Sex Appeal’ and ‘I Have a Date with

Henryk Wars (Warszawski, w Stanach Zjed -
noczonych znany jako Henry Vars) –
kompozytor, pianista, aranżer i dyrygent,
urodził się w 1902 w Warszawie, zmarł
w 1977 w Los Angeles. Ukończył Konserwa-
torium Warszawskie (1925); pisał utwory
rozrywkowe i kabare towe, głównie oparte
na muzyce jazzowej: The New York Times
Foxtrot (1928) jest pierwszą kompozycją
jazzową w Polsce.

Karierę kompozytora muzyki filmowej
zaczął od filmu Na Sybir (1930), którego
sukces spowodował dalsze zamówienia.
Każdy z ponad 50 przedwojennych filmów
Warsa zawiera piosenki, które do dziś
pozostają w repertuarze, m.in.: Miłość ci
wszystko wybaczy (1933), Zimny drań (1934),

trip to America with P. Kochański 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 Szy-
manowski’s works in various places around
the world: Paris, London, Vienna, Trieste,
Venice, Salzburg, Prague, Berlin, New York,
Philadelphia, Chicago. From 1927–29, Szy-
manowski was the director of Warsaw
Conservatory, and thereafter, rector of the
Warsaw Academy of Music.

pierwszą podróż do Ameryki wraz z P. Ko-
chańskim i A. Rubinsteinem. Jako kompo-
zytor osiągnął w Stanach Zjednoczonych
znaczny sukces, dzięki czemu jego muzyka
stała się w tym kraju znana. Lata 1922–26
znaczą się wieloma światowymi wykona-
niami dzieł Szymanowskiego: w Paryżu,
Londynie, Wied niu, Trieście, Wenecji, Salz-
burgu, Pradze, Berlinie, Nowym Jorku, Fila-
delfii, Chicago. W 1927–29 był dyrektorem
warszawskiego Konserwatorium, potem
zaś rektorem warszawskiej Akademii Mu-
zycznej.
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Grażyna 
Bacewicz

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-

Kompozytorka i skrzypaczka, urodziła się
w 1909 w Łodzi, zmarła w 1969 w Warsza-
wie. Studiowała w Konserwatorium War-
szawskim u K. Sikorskiego (kompozycja),

Her at Nine” (1938), ‘Only in Lvov’ (1939).
In the 1930s, also conducted at variety
theaters, performed as a jazz pianist, was
music director and conductor at Syrena
Rekord label, and led concerts organized
by the Symphonic Music Association
(1938–1939).

During World War II, together with
the Polish Parade ensemble he had cre-
ated, followed on the combat trail with
General Anders’ Army. In 1947, emigrated
to the United States and settled in Los An-
geles. At first, worked as copyist and
arranger; from 1951 onwards, wrote film
music for 20 years, chiefly for Hollywood
Westerns. Also composed symphonic
music. Manuscripts of compositions and
sketches coming mainly from 1947–1951,
discovered in 2002, were donated by the
composer’s widow in 2005 to the collec-
tions of the Polish Music Center at the
University of Southern California. Sym-
phony no. 1, the Piano Concerto, City
Sketches and Maalot were performed in
Łódź during the Film Music Festival (2005).

Śpij kochanie (1938); Sex appeal i Umó -
wiłem się z nią na dziewiątą (1938), Tylko
we Lwowie (1939). W latach 30. dyrygował
także w teatrach rewiowych, występował
jako pianista jaz zowy, był kierownikiem
muzycznym i dyrygentem w wytwórni
płytowej „Syrena Rekord” oraz prowadził
koncerty organizowane przez Stowarzy -
szenie Muzyki Symfonicznej (1938–39).

W czasie II wojny światowej, razem
z utworzonym przez siebie zespołem „Polish
Parade” przebył szlak bojowy z Armią
Andersa. W 1947 wyemigrował do Stanów
Zjednoczonych i osiedlił się w Los Angeles.
Najpierw pracował jako kopista i aranżer,
a od 1951 przez 20 lat pisał muzykę
filmową, głównie do hollywoodzkich wes -
ternów. Wars był także kompozytorem
muzyki symfonicznej. Odkryte w 2002 ręko-
pisy kompozycji i szkiców pochodzących
głównie z 1947–51 zostały przekazane
w 2005 r. przez wdowę po kompozytorze
do zbiorów Polish Music Center przy
University of Southern California. Symphony
no. 1, Koncert fortepianowy, City Sketches
i Maalot były wykonane w Łodzi podczas
Festiwalu Mu zyki Filmowej (2005).
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J. Jarzębskiego (skrzypce) – uzyskując dy-
plomy w 1932, a także u J. Turczyńskiego
(fortepian). Rozpoczęła również studia na
wydziale filozofii Uniwersytetu Warszaw-
skiego, z których jednak zrezygnowała
z powodu nadmiaru zajęć. Studia uzu-
pełniające odbyła w Paryżu u N. Boulanger
(kompozycja) oraz A. Tourreta i C. Flescha
(skrzypce).

Do 1952 prowadziła działalność twór -
czą i artystyczną, uwieńczoną licznymi suk-
cesami na estradach europejskich, gdzie
występowała z recitalami i koncertami
z udziałem wybitnych dyrygentów, jak
P. Kletzki, G. Georgescu, H. Abend roth, C. Sil-
vestri. Tak w jednej, jak i w dru giej dziedzi-
nie zdobywała nagrody, a jej muzyka – ce-
niona 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 pedagogiczną.
Uznawana za autorytet zarówno w dzie-
dzinie kompozycji, jak i gry skrzypcowej,
zapraszana była do jury międzynarodo-
wych konkursów skrzypcowych i kompo-
zytorskich.

Dorobek twórczy G. Bacewicz jest nie-
zwykle bogaty i różnorodny: od miniatur
solowych, poprzez utwory kameralne, aż
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 wszech-
 stronnie utalentowanej osobowości twórczej.

lin) – receiving diplomas in 1932 – as well
as with J. Turczyński (piano). Also began
studies in the faculty of philosophy at the
University of Warsaw – which, however,
she abandoned on account of having too
much coursework. Undertook supplemen-
tary studies in Paris with N. Boulanger
(composition), as well as A. Tourret and
C. Flesch (violin).

Until 1952, 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. Won prizes in
both fields; her music – esteemed by con-
ductors and performers – was more and
more frequently present at concerts and
festivals in Poland and abroad. From 1953
onward, devoted herself exclusively to
composition, which she had previously
combined with pedagogical work. Consid-
ered an authority in the fields of both
composition and violin-playing, was in-
vited to sit on the juries of international
violin and composing competitions.

Artistic legacy is unusually rich and
varied: from solo miniatures, through
chamber works, to symphonies, concerti
with solo instruments, songs, cantatas,
ballets and radio operas. Also wrote film
and theater music. Successful attempts at
writing literature complete the picture of
this versatile creative personality.
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Ludomir
Różycki

Composer, conductor and pedagogue; born
1883 in Warsaw, died 1953 in Katowice.
Studied at Warsaw Conservatory: piano
performance under the direction of
A. Michałowski, as well as composition
under the direction of Z. Noskowski (diploma
with gold medal, 1904). In Noskowski’s
studio, became friendly with Karłowicz,
and then Szymanowski, Fitelberg and Sze-
luto (a group of young composers which
later acquired the name Young Poland in
music). Continued studies with E. Humper -
dinck at Akademie der Künste in Berlin
(1904–07).

Began independent artistic activity in
Lwów [now Lviv, Ukraine] as concertmas-
ter of the opera orchestra and professor at
the Galician Conservatory (1907–11); there
as well, his first opera – Bolesław the Bold
– was presented. After several years of liv-
ing abroad (Germany, Switzerland, Italy,
France), returned to Warsaw; operas (Eros
and Psyche, The Devil’s Mill, Pani Walew -
ska) and ballets (Pan Twardowski, Apollo
and the Maiden) were presented at War-
saw Opera. Also engaged in journalistic
and community activity; participated in
the founding of the Polish Composers’
Union (1926) and became its first president.

After the War, settled in Katowice,
where he took up pedagogical work at the
State Music College. Spent last years of
his life reconstructing scores destroyed

Kompozytor, dyrygent i pedagog; urodził
się w 1883 w Warszawie, zmarł w 1953
w Katowicach. Studiował w Konserwato-
rium Warszawskim grę na fortepianie pod
kierunkiem A. Michałowskiego oraz kom-
pozycję pod kierunkiem Z. Noskowskiego
(dyplom ze złotym medalem, 1904). W kla-
sie Noskowskiego nawiązał przyjacielskie
stosunki z Karłowiczem, a następnie Szy-
manowskim, Fitelbergiem i Szelutą (grupa
młodych kompozytorów, która zyskała póź -
niej miano Młodej Polski w muzyce).
Różycki kontynuował studia u E. Humper-
dincka w berlińskiej Akademie der Künste
(1904–07).

Samodzielną działalność artystyczną
rozpoczął we Lwowie jako kapelmistrz
operowy i profesor fortepianu w Konser -
watorium Galicyjskim (1907–11), tam też
została wystawiona jego pierwsza opera,
Bolesław Śmiały. Po kilkuletnim pobycie za
granicą (Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Francja)
kompozytor powrócił do Warszawy, a Opera
Warszawska wystawiała jego opery (Eros
i Psyche, Młyn diabelski, Pani Walewska)
i balety (Pan Twardowski, Apollo i dziew -
czyna). Różycki uprawiał też dzia łalność
publicystyczną i społeczną; współ uczest -
niczył w założeniu Związku Kompo  zy torów
Polskich (1926) i został jego pierwszym
prezesem.

Po wojnie osiadł w Katowicach, gdzie
podjął pracę pedagogiczną w Państwowej
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Stanisław
Moniuszko

Composer, conductor, pedagogue. Born
1819 in Ubiel (near Minsk), died 1872 in
Warsaw. Educated in piano performance
in Warsaw and Minsk. In 1837, left to
study in Berlin, where he learned har-
mony, counterpoint, orchestration and
conducting under the direction of C.F. Run-
genhagen, director of the Singakademie
Music Society. Also completed a prac -
ticum, directing choirs and accompanying
singers; became acquainted with the great
opera, oratorio and symphonic repertoire.
In 1840, returned to his home country and
took up residence first in Wilno [now Vil-
nius], and then in Warsaw. During artistic
tours in St. Petersburg, made close ac-
quaintance with distinguished Russian
musicians, among them M. Glinka and
C. Cui; also toured Germany and France.

Kompozytor, dyrygent, pedagog. Urodzony
w 1819 w majątku Ubiel (k. Mińska), zmarł
w 1872 w Warszawie. Kształcił się w grze
na fortepianie w Warszawie i w Mińsku.
W 1837 wyjechał na studia do Berlina,
gdzie uczył się harmonii, kontrapunktu, in-
strumentacji i dyrygentury pod kierunkiem
C.F. Rungenhagena, dyrektora Towarzy-
stwa Muzycznego „Singakademie”. Od-
bywał także praktykę, prowadząc chóry
i akom paniując śpiewakom; poznawał
wielki repertuar operowy, oratoryjny i sym-
foniczny. W 1840 powrócił do kraju i za-
mieszkał najpierw w Wilnie, a następnie
w Warszawie. W trakcie podróży arty-
stycznych do Petersburga nawiązał bliską
znajomość z wybitnymi muzykami rosyj-
skimi, m.in. M. Glinką, C. Cui, podróżował
również do Niemiec i Francji.

during the Warsaw Uprising. Różycki was
an extremely versatile artist: he wrote
symphonic poems, concerti, chamber pieces,
songs and solo instrumental pieces. How-
ever, he obtained the greatest recognition
as an opera composer, as well as one of
the creators of the Polish national ballet.

Wyższej Szkole Muzycznej. Ostatnie lata
życia spędził nad rekonstrukcją partytur
zniszczonych podczas powstania warszaw-
skiego. Różycki był twórcą nader wszech-
stronnym: pisał poematy symfoniczne,
koncerty, utwory kameralne, pieśni oraz
solowe utwory instrumentalne. Jednak
największe uznanie zdobył jako kompozy-
tor operowy oraz jeden z twórców pol-
skiego baletu narodowego.
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Władysław
Szpilman

Władysław Szpilman, pseudonym Al Legro,
pianist and composer, born 1911 in Sos-
nowiec, died 2000 in Warsaw. Studied
piano performance in the studio of J. Śmi-
dowicz, as well as theory and counterpoint
with M. Biernacki at the College of Music
in Warsaw (1926–30). Continued studies at
Akademie der Künste in Berlin (1930–33)
under the direction of L. Kreutzer and
A. Schnabel (piano), as well as F. Schrecker
(composition); and then, after returning to
Warsaw, with A. Michałowski (piano).
From 1935 until the outbreak of World
War II, worked with Polish Radio as a pi-
anist, chamber musician, accompanist, il-
lustrator and composer.

Władysław Szpilman, pseudonim Al Legro,
pianista i kompozytor; urodzony w 1911
w Sosnowcu, zmarł w 2000 w Warszawie.
Studiował grę na fortepianie w klasie
J. Śmidowicza oraz teorię i kontrapunkt
u M. Biernackiego w Wyższej Szkole Mu-
zycznej w Warszawie (1926–30). Konty-
nuował studia w Akademie der Künste
w Berlinie (1930–33) pod kierunkiem
L. Kreutzera i A. Schnabla (fortepian) oraz
u F. Schreckera (kompozycja), a następnie
po powrocie do Warszawy u A. Micha -
łowskiego (fortepian). Od 1935 do wybu-
chu II wojny światowej współpracował
z Polskim Radiem jako pianista, kamera-
lista, akompaniator, ilustrator i kompozytor.

Moniuszko is considered to be the
father of Polish national opera. His opera
Halka, in a four-act version, triumphed in
Warsaw (1858), as did The Haunted Manor,
presented in 1865. He was named to the
post of chief conductor of the Polish Opera
at the Wielki Theater in Warsaw, where he
prepared and presented successively all of
his operas. Aside from operas, he also com-
 posed songs for voice and piano, compiled
into the Home Songbook; string quartets;
numerous choral works (including masses)
and symphonic works.

Moniuszko uważany jest za ojca pol -
skiej opery narodowej. Jego opera Halka,
w wersji czteroaktowej, odniosła triumf
w Warszawie (1858), podobnie jak wys ta -
wiony w 1865 Straszny dwór. Powołany
został na stanowisko pierwszego dyrygenta
Opery Polskiej w Teatrze Wielkim w War -
szawie, gdzie przygotował i wystawił ko -
lejno wszystkie swoje opery. Prócz oper
skomponował również pieśni na głos z for -
tepianem zebrane w Śpiewnik domowy,
kwartety smyczkowe, liczne utwory chóralne
(w tym msze) i utwory symfoniczne.
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In 1940, was interned in the Warsaw
ghetto, on the premises of which he
played in cafés and concert halls, thereby
supporting his family. Described occupa-
tion experiences in the book Death of
a City 1939–45 (1946). On the basis of the
composer’s diaries, the film The Pianist
was made under the direction of R. Po-
lański (2002).

After the War, again became associ-
ated with Polish Radio where, until 1963,
he worked as the manager of the Depart-
ment of Popular Music. Conducted the or-
chestra and initiated music competitions.
Composed musicals, film and theater music,
as well as songs and radio dramas for chil-
dren. Wrote the Polish News Reel signal.
Concertized as a soloist and, from 1947
onwards, as a chamber musician as well –
first in duos (with violinists), then in the
Warsaw Piano Quintet founded by him
(1962), with which up through 1986 he
gave over 2000 concerts in Poland and
abroad (in Europe, the United States,
Canada, Mexico, India and Japan). His
achievements are documented by over a
dozen discs released by Polish and foreign
record labels. Songs for the popular con-
cert stage brought him renown – he com-
posed about 500 of them, of which over
150 became hits.

W 1940 Szpilman został więźniem
warszawskiego getta, na którego terenie
grał w kawiarniach i salkach koncerto-
wych, utrzymując w ten sposób rodzinę.
Swoje okupacyjne losy opisał w książce
Śmierć miasta 1939–45 (1946). Na podsta-
wie pamiętników kompozytora powstał
film Pianista w reż. R. Polańskiego (2002).

Po wojnie Szpilman związał się po-
nownie z Polskim Radiem, gdzie do 1963
pracował jako kierownik Działu Muzyki
Lekkiej. Był dyrygentem orkiestry i inicja-
torem konkursów muzycznych. Kompono-
wał muzykę filmową i do przedstawień
teatralnych, musicale, pisał piosenki i słu -
chowiska radiowe dla dzieci. Był autorem
sygnału Polskiej Kroniki Filmowej. Koncer-
tował jako solista, a od 1947 również jako
kameralista – najpierw w duetach (ze
skrzypkami), następnie z zało żonym przez
siebie (1962) Warszawskim Kwintetem
Fortepianowym, z którym do 1986 dał
ponad 2000 koncertów w kraju i za gra-
nicą (w Europie, Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie, Meksyku, Indiach i Japonii). Jego
dorobek dokumentuje kil kanaście płyt wy-
danych przez polskie i zagraniczne firmy
fonograficzne. Sławę przyniosły Szpilma-
nowi piosenki estradowe – skomponował
ich około 500 (ponad 150 stało się przebo-
jami).
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Katarzyna
Jagiełło

Soprano, born in Olsztyn. Graduated with
distinction from the Faculty of Voice and
Opera at G. & K. Bacewicz Academy of
Music in Łódź (2001). Continued with post-
graduate studies at Academy of Music in
Wrocław (oratorio/song and opera per-
formance) and at Hochschule für Musik in
Dresden with C. Elssner. Has taken part in
many master classes and interpretation
courses with T. Żylis-Gara, G. Bradley,
G. Kahry, C. Elssner and O. Bär. Won 1st
prize in the 19th International Chamber
Music Competition in Łódź and 2nd prize
in the M. Schneider-Trnavský International
Voice Competition in Trnava, Slovakia
(2006). Performs at vocal festivals (Viva il
canto, Świętokrzyskie Days of Music, Hoff-
man Festival, Pomerania Nostra), gives
song recitals, and performs as  a soloist in
oratorio, opera and operetta works.

Repertoire includes over 50 leading
soprano parts in oratorio and cantata music
(J. S. Bach’s St. John Passion, Weihnachts -
oratorium; Mozart’s Requiem; Vivaldi’s
Magnificat, Mendelssohn’s Elijah), as well
as opera productions (Pamina, Papagena
in Die Zauberflöte, Frau Nachtigall in Der
Schauspieldirektor, Susanna in Le nozze di
Figaro, Zerlina in Don Giovanni, all by
Mozart; Giulietta in Bellini’s I Capuleti
e I Montecchi; Gilda in Verdi’s Rigoletto,
Musetta in Puccini’s La Bohème). Has per -

Sopran. Urodziła się w Olsztynie. Ukoń-
czyła z wyróżnieniem studia w klasie B. Za-
wadzkiej-Kłos na Wydziale Wokalno-Ak -
tor skim Akademii Muzycznej w Łodzi
(2001). Kontynuowała naukę na studiach
podyplomowych o profilu oratoryjno-pieś -
niarskim i operowym w Akademii Muzycz-
nej we Wrocławiu oraz w Hochschule für
Musik w Dreźnie pod kierunkiem prof.
Ch. Elssnera. Brała czynny udział w wielu
kursach mistrzowskich i interpretacyjnych,
prowadzonych m.in. przez: T. Żylis-Garę,
G. Bradley, G. Kahry, O. Bära. Jest laureatką
nagród na XIX Międzynarodowym Kon-
kursie Muzyki Kameralnej w Łodzi oraz na
Międzynarodowym Konkursie Wokalnym
im. M. Schneider-Trnavský’ego w Trnavie
(Słowacja). Występuje na festiwalach wo-
kalnych (Viva il canto, Świętokrzyskie Dni
Muzyki, Festiwal Hoffmanowski, Pomera-
nia Nostra), z recitalami pieśni oraz jako
solistka w dziełach oratoryjnych, opero-
wych i operetkowych.

Wokalistka posiada w swoim reper -
tuarze ponad 50 czołowych partii sopra -
nowych muzyki oratoryjno-kantatowej (Pasja
wg św. Jana, Weihnachtsoratorium J.S. Bacha,
Requiem Mozarta, Magnificat Vivaldiego,
Eliasz Mendelssohna), a także produkcje
operowe (Pamina i Papagena w Czarodziej -
skim flecie, Frau Nachtigall w Dyrektorze
Teatru, Zuzanna w Weselu Figara, Zerlina
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Paweł
Skałuba

One of the greatest tenors of the young
generation. Graduated with distinction
from the S. Moniuszko Academy of Music
in Gdańsk (1996), studio of Prof. P. Ku -
siewicz. Winner of national and interna-
tional vocal competitions: finalist at 1st
Placido Domingo International Voice Com-
petition in Paris (1993, as youngest partic-
ipant and only Pole); won 1st Prize at the
4th International Tournament of Tenors in
Szczecin (2002). Had the honor of per-
forming at a concert directed by J. Kat -
lewicz in the presence of Pope John Paul II
at St. Peter’s Basilica at the Vatican (1997).
Has also appeared on the stages of many
music festivals in Poland as well as all over
Europe; has also concertized in Canada
and the United States. His achievements

Jeden z najwybitniejszych tenorów mło -
dego pokolenia. Ukończył z wyróżnieniem
studia w Akademii Muzycznej im. S. Mo-
niuszki w Gdańsku (1996), w klasie prof.
P. Kusiewicza. Laureat krajowych i między-
narodowych konkursów wokalnych: fina-
lista I Międzynarodowego Konkursu Wokal -
nego im. P. Domingo w Paryżu (1993, jako
najmłodszy uczestnik i jedyny Polak), zdo-
bywca I nagrody IV Międzynarodowego
Turnieju Tenorów w Szczecinie (2002).
Miał zaszczyt wystąpić w Bazylice św. Piotra
w Watykanie w obecności papieża Jana
Pawła II, na koncercie pod dyrekcją J. Kat-
lewicza (1997). Gościł na wielu festiwalach
muzycznych w Polsce i w Europie, koncer-
tował także w Kanadzie i Stanach Zjedno-
czonych. Za dotychczasowe osiągnięcia

formed these works under such es teemed
conductors as M. Pijarowski, S. Kraw -
czyński, I. Dohovič, Z. Rychert, P. Wajrak,
R. Gulikers, H. C. Rademann, P. Kubitch and
M. Leidenberger. Also teaches at the
K. Lipiński Academy of Music in Wrocław.

w Don Giovannim Mozarta, Julia w I Capu -
leti e i Montecchi Belliniego, Gilda w Rigo-
letto Verdiego, Musetta w Cyganerii Pucci-
niego). Dzieła te śpiewała pod batutą
cenionych dyrygentów, takich jak: M. Pija-
rowski, S. Krawczyński, I. Dohovič, Z. Ry-
chert, P. Wajrak, R. Gulikers, H.Ch. Rade-   -
mann, P. Kubitch, M. Leidenberger. Obec -
nie, oprócz czynnej działalności artys tycznej,
Katarzyna Jagiełło wykłada w Aka demii
Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.
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Peter 
Jablonski

Born 1971 in Lyckeby (Sweden) to Polish
and Swedish parents. Started playing
drums at age four, and piano at age six. In
1980, performed as percussionist at Vil-
lage Vanguard jazz club in New York (with

Pianista. Urodził się w 1971 w Lyckeby
(Szwecja) w polsko-szwedzkiej rodzinie.
Naukę gry na perkusji rozpoczął w wie -
ku 4, a na fortepianie – 6 lat. W 1980 wy-
stąpił jako perkusista w klubie jazzowym

to date, include Prize of the Society of
Friends of the Arts in Gdansk (1993); also
has held a Yamaha scholarship (1995).
Debuted at Baltic State Opera in Gdańsk
in the role of Ernesto in Donizetti’s Don
Pasquale (1996). Subsequent successes on
stage brought by roles in operas by Mozart
(Die Zauberflöte), Bellini (Norma), Verdi
(Traviata, Nabucco, Rigoletto), Puccini (Mada-
ma Butterfly, La Bohème), Tchai kovsky
(Eugene Onegin), Moniuszko (The Haunted
Manor, Flis). Currently leading tenor at
Baltic Opera, collaborates with opera
theaters and philharmonic orches tras all
across Poland, singing lead roles in operas,
operettas and oratorios. In 2006, took part
in the world première of the opera Ça Ira
by former Pink Floyd member R. Waters.
That same year, solo album entitled Polish
Songs was released (nominated for Fryderyk
Prize). Has also made many recordings for
Polish Radio and Television.

otrzymał nagrodę Gdańskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Sztuki (1993), został także
stypendystą firmy Yamaha (1995).

Debiutował na scenie Państwowej
Opery Bałtyckiej w Gdańsku partią Ernesta
w operze Donizettiego Don Pasquale (1996).
Kolejne sukcesy sceniczne przy niosły mu
partie w operach Mozarta (Czarodziejski
flet), Belliniego (Norma), Verdiego (Traviata,
Nabucco, Rigoletto), Pucciniego (Madama
Butterfly, Cyganeria), Czajkowskiego (Euge-
niusz Oniegin), Moniuszki (Straszny dwór,
Flis). Aktualnie jest pierwszym tenorem
Opery Bałtyckiej, współpracuje z teatrami
operowymi i filharmoniami w całej Polsce,
wykonując pierwszoplanowe partie w dzie-
łach ope rowych, operetkowych i oratoryj -
nych. W 2006 wziął udział w światowej
pra premierze mega-produkcji Ça Ira R. Wa -
tersa („Pink Floyd”). W tym samym roku
ukazała się solowa płyta artysty pt. Polish
Songs (nominacja do nagrody Fryderyk
2006). Skałuba dokonał również wielu
nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji.
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T. Jones and B. Rich), and then gave his
first piano recital in Sweden, playing
Mozart and Chopin. At age eleven, entered
Malmö Conservatory, where he studied
with M. Wesołowski; a year later, debuted
with orchestra with Mozart’s Piano Con-
certo in G major, KV 453. In 1988, moved
to London, where – as the youngest post-
graduate student ever – he continued
studies in piano, conducting and compo-
sition at the Royal College of Music. After
graduation, began a brilliant international
career.

Since American debut at the Kennedy
Center in Washington (1992) and London
debut at Royal Festival Hall (1993), has
played with many superb orchestras,
among others: DSO Berlin, NHK Tokyo, Los
Angeles Philharmonic, Philadelphia, Kirov,
BBC Symphony, Philharmonia, Tonhalle
Zürich and Orchestre Nationale de France
– conducted by, among others, C. Dutoit,
V. Gergiev, V. Ashkenazy, D. Gatti, K. San -
derling and M. Chung. Chamber music is
also an important part of artist’s music
making. Also an important chapter in
artistic activity is chamber music. Plays in
a duo with his brother Patrick (piano), has
performed with M. Collins (clarinet) and
I. van Keulen (violin) at Wigmore Hall; has
recorded the Shostakovich and Prokofiev
Cello Sonatas with R. Kirshbaum. In 1998,
won the Orpheus Prize for his world
première (at the Warsaw Autumn Festival)
of W. Kilar’s Piano Concerto, which was
dedicated to him. In 2005, received the
Royal Litteris et Artibus Medal from the
King of Sweden. Presently lives with his
family in London.

„Village Vanguard” w Nowym Jorku (z T. Jo-
nesem i B. Richem), a następnie dał pierw-
szy recital fortepianowy w Szwecji, grając
Mozarta i Chopina. Mając 11 lat wstąpił do
konserwatorium w Malmö, gdzie studio-
wał grę na fortepianie u M. Wesołow -
skiego, a rok później debiutował z orkiestrą
w Koncercie G-dur Mozarta (KV 453).
W 1988 Jablonski przeniósł się do Londynu,
gdzie w Royal College of Music – jako
najmłodszy słuchacz kursu podyplomo-
wego – kontynuował studia w dziedzinie
pianistyki, dyrygentury i kompozycji. Po
ukończeniu studiów rozpoczął błyskotliwą
karierę międzynarodową.

Od debiutów – amerykańskiego w Ken-
nedy Centre w Waszyngtonie (1992) oraz
londyńskiego w Royal Festival Hall (1993),
Jablonski występował z wieloma znakomi -
tymi orkiestrami, m.in.: DSO Berlin, NHK
Tokyo, Los Angeles Philharmonic, Phila -
delphia, Kirov, BBC Symphony, Philhar -
monia, Tonhalle Zürich and the Orchestre
Nationale de France; współpracował ze
światowej sławy dyrygentami, jak: C. Dutoit,
V. Gergiev, V. Ashkenazy, D. Gatti, K. San -
derling, M. Chung. Ważnym rozdziałem
w artystycznej działalności artysty jest
również muzyka kameralna. Gra w duecie
ze swoim bratem Patrikiem (fortepian),
występował z M. Collinsem (klarnet)
i I. van Keulen (skrzypce) w Wigmore Hall,
nagrał też z R. Kirshbaumem Sonaty
wiolonczelowe Szostakowicza i Pro kofiewa.
W 1998 Jablonski otrzymał Na grodę
Orfeusz za światową premierę (na
festiwalu Warszawska Jesień) Koncertu
fortepianowego W. Kilara, dedykowanego
pianiście. W 2005 został nagrodzony Me -
dalem Królewskim „Litteris et Artibus”
przez Króla Szwecji. Obecnie Peter Jab -
lonski mieszka z rodziną w Londynie.
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Polska 
Orkiestra
Radiowa 

Polish
Radio 
Orchestra
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. Starting in the mid 1970s, succes-
sive conductors (W. Kamirski, J. Pruszak,
M. Nowakowski, T. Strugała), by introduc-
ing new repertoire, aimed to transform the
ensemble into a symphony orchestra,
thanks to which it acquired a new artistic
profile.

A change in the ensemble’s head-
quarters and a move to the Polish Radio’s
W. Lutosławski Concert Studio bore fruit in
superb concerts and recordings. In 1993–
2007, the artistic director of the ensemble
was Wojciech Rajski, who renewed the en-
semble and engaged many young and en-
thusiastic musicians. The orchestra has
taken part in numerous artistic tours

Założona została w 1945 przez skrzypka
i dyrygenta Stefana Rachonia. Na początku
istnienia zespół głównie dokonywał na-
grań archiwalnych dla Polskiego Radia
i Telewizji, występował na uroczystych
kon certach i festiwalach. Od połowy 70.
kolejni dyrygenci (W. Kamirski, J. Pruszak,
M. Nowakowski, T. Strugała) przez wpro-
wadzenie nowego repertuaru dążyli do
przekształcenia zespołu w orkiestrę sym-
foniczną, dzięki czemu uzyskali nowy pro-
fil artystyczny orkiestry.

Zmiana siedziby zespołu i przeniesie-
nie się do Studia Koncertowego Polskiego
Radia im. W. Lutosławskiego zaowocowała
znakomitymi koncertami i nagraniami.
W 1993–2007 szefem artystycznym Or-
kiestry był Wojciech Rajski, który odnowił
zespół i zaangażował wielu młodych, pełnych
entuzjazmu muzyków. Orkiestra brała
udział w licznych zagranicznych podróżach
artystycznych wszędzie spotykając się
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Łukasz 
Borowicz

Conductor, born 1977 in Warsaw, studied
conducting in studio of B. Madey at the
F. Chopin Academy of Music there (dip -
loma with honors and Magna Cum Laude
medal). Received two scholarships from
the Accademia Musicale Chigiana in Siena,
where he studied in the master class of
G. Gelmetti (1999, 2000), as well as several
scholarships from the Ministry of Culture.

Dyrygent, urodził się w 1977 w Warszawie
i tam studiował w Akademii Muzycznej
im. F. Chopina dyrygenturę w klasie B. Ma-
deya (dyplom z wyróżnieniem i medal
„Magna cum Laude”). Był dwukrotnym
stypendystą Accademia Musicale Chigiana
w Sienie, gdzie studiował w klasie mistrzow-
skiej G. Gelmettiego (1999, 2000) i wielo-
krotnym stypendystą Ministerstwa Kultury.

abroad, always meeting with a warm re-
ception from audiences and acclaim from
music critics. In 2005, the ensemble per-
formed at the Théâtre Royal de la Monnaie
in Brussels, where it took part in a gala
concert entitled ‘We Thank Europe’, to
sum up the celebrations of Solidarity’s
25th birthday.

The ensemble performs in the renown-
ed concert halls of Europe. The Polish
Radio Orchestra’s repertoire is constantly
expanding, a fact which is reflected by
CD releases 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 compositions.

z gorącym przyjęciem publiczności i uzna-
niem krytyków muzycznych. W 2005 zes -
pół wystąpił w Théâtre Royal de la Mon-
naie w Brukseli, gdzie pod dyrekcją Woj-
ciecha Rajskiego brał udział w koncercie
galowym „Dziękujemy Europie” podsumo-
wującym obchody 25-lecia powstania „So-
lidarności”.

Zespół występuje w renomowanych
salach koncertowych Europy. Repertuar
Polskiej Orkiestry Radiowej wciąż rozsze-
rza się, co znajduje odzwierciedlenie w wy-
dawnictwach płytowych Polskiego Radia
oraz tak znanych firm, jak EMI Classic,
KOCH i Olympia. Orkiestra nagrywa rów-
nież muzykę filmową; koncertowała pod
dyrekcją M. Jarre’a, M. Kamena, E. Morri-
cone i M. Legranda, wykonując ich kom-
pozycje.
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Has won prizes at four conducting
competitions: Antonio Pedrotti Interna-
tional Conducting Competition in Trento
(1999), Dimitris Mitropoulos International
Conducting Competition in Athens (2000),
Maestro Silva Pereira International Con-
ducting Competition in Porto (2002), and
G. Mahler International Conducting Com-
petition in Bamberg (2004).

Held post of assistant to I. Fischer at
the Budapest Festival Orchestra (2000–
01), assistant to A. Wit at the National Phil-
harmonic (2002–05) and assistant to
K. Kord at the Teatr Wielki – Polish Na-
tional Opera (2005–06). Has conducted
such orchestras as the Bamberger Sym-
phoniker, Russian National Philharmonic,
Danish Radio Symphony, Belarusian Na-
tional Philharmonic, Ukrainian National
Philharmonic, National Orchestra of Cyprus,
Orchestra Haydn Bolzano e Trento, Festi-
val Orchestra di Sofia, Orquestra de Ca -
daques, Orchestra of Colours (Athens),
Erdödy Chamber Orchestra (Budapest),
Matáv Symphony (Budapest), as well as
most of Poland’s symphony orchestras. Al-
bums have won three Fryderyk nomina-
tions (2000, 2003, 2004). Appointed artis-
tic director of the Polish Radio Orchestra in
March 2007.

Laureat nagród na czterech konkur-
sach dyrygenckich: Międzynarodowego
Konkursu Dyrygentów im. Antonia Ped-
rottiego w Trento (1999), Międzynarodo-
wego Konkursu Dyrygentów im. Dimitrisa
Mitropoulosa w Atenach (2000), Między-
narodowego Konkursu Dyrygentów „Ma-
estro Silva Pereira” w Porto (2002), Mię  dzy-
 narodowego Konkursu Dyrygentów im. G.
Ma  hlera w Bambergu (2004).

Pełnił funkcję asystenta I. Fischera
przy Budapest Festival Orchestra (2000–
–01), asystenta A. Wita w Filharmonii Na-
rodowej (2002–05) i asystenta K. Korda
w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej
(2005–06). 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 symfo-
nicznych. Jego nagrania były nominowane
trzykrotnie do nagrody Fryderyka (2000,
2003, 2004). W marcu 2007 został powo -
łany na stanowisko dyrektora artysty cznego
Polskiej Orkiestry Radiowej.
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12.11.2008 Środa Wednesday

godz. 12.00 / 12:00 pm
PAWILON „WYSPIAŃSKI 2000” / WYSPIAŃSKI 2000 PAVILION

AKADEMIA FESTIWALOWA / FESTIVAL ACADEMY
Spotkanie z Agnieszką Duczmal / Meeting with Agnieszka Duczmal
Prowadzi / Moderator – Adrianna Ginał

godz. 14.00 / 2:00 pm
ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY, KAMIENICA LAMELLICH / 
ŚOK, LAMELLI HOUSE

Koncert uczestników Wokalnych Kursów Mistrzowskich prof. Heleny
Łazarskiej / Concert by participants in Prof. Helena Łazarska’s Vocal
Master Classes
Impreza towarzysząca / Accompanying event

godz. 19.30 / 7:30 pm
SALA KONCERTOWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II
STOPNIA IM. W. ŻELEŃSKIEGO W KRAKOWIE / CONCERT HALL, 
W. ŻELEŃSKI STATE MUSIC SECONDARY SCHOOL IN KRAKÓW

Maciej Radziwiłł – Serenada / Serenade (1790), 5’

Jan Astriab – Symfonia kameralna / Chamber Symphony (1998), 20’

Krzysztof Meyer – Concerto retro na flet, klawesyn i orkiestrę smyczkową
/ Concerto retro for flute, harpsichord and string orchestra (1976), 15’

***
Stanisław Moniuszko (instr. A. Duczmal / orch. A. Duczmal) – I Kwartet
smyczkowy / String Quartet no. 1 (1839), 15’

Piotr Moss – Elegia IV na orkiestrę smyczkową / Elegy IV for string 
orchestra (2006), 20’

Michał Spisak – Concertino na orkiestrę smyczkową / Concertino for
string orchestra (1942), 11’
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Łukasz Długosz – flet / flute
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” / Amadeus Chamber
Orchestra of Polish Radio
Agnieszka Duczmal – dyrygent / conductor

Koncert nagrywany przez Program 2 Polskiego Radia / Concert recorded by Channel 2
of Polish Radio
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Wiek XVIII w Polsce, podobnie jak w całej
Europie, był okresem ogromnego rozkwitu
twórczości przeznaczonej na instrumenty,
która dotychczas pozostawała w cieniu ga-
tunków wokalno-instrumentalnych. Mu-
zyka instrumentalna zaczęła cieszyć się
coraz większym zainteresowaniem w szer-
szych kręgach odbiorców, zarówno w gro-
nie arystokracji, jak szlachty i miesz  czaństwa.
Upowszechniło się muzykowanie domowe,
nauczanie muzyki w zakładach edukacyj-
nych, rozwijało się życie koncertowe, zawią -
zywały się towarzystwa muzyczne. Nastę-
powały intensywne zmiany w dziedzinie
budownictwa instrumentów. Kompozyto-
rzy, nie odrzucając zdobyczy poprzedniego
stulecia, tworzyli nowe gatunki muzyczne,
wśród których szczególne miejsce zaj-
mowały sonaty, symfonie i koncerty.
W ciągu całego stulecia szczególnym zain-
teresowaniem twórców i słuchaczy cie-
szyły się utwory pisane na zespoły instru-
mentów smyczkowych. Dzieła te, charak-
teryzujące się stopliwym brzmieniem,
dające artystom szerokie możliwości wy-
razowe, nadawały się zarówno do wyko-
nania przez amatorów, jak i profes jonalistów.
W takim klimacie muzycznym, w Wilnie,
komponował pod koniec XVIII wieku. Ma-
ciej Radziwiłł – przedstawiciel rodu, który
przez stulecia z wielkim zaangażo waniem
patronował muzyce. Książę (po którym za-
chowały się m.in. utwory na klawesyn
i skrzypce) jest autorem dwóch zachowa-
nych kompozycji na zespół smycz kowy, w
tym Serenady – pokrewnej symfonii, swo-
bodniejszej w formie, kreującej nastrój po-
godnego wieczoru.

Wiek XIX przyniósł w zakresie muzyki
instrumentalnej prawdziwą rewolucję,
choć część artystów po prostu konty-
nuowała i rozwijała wzorce ustalone już
w dobie Oświecenia. W ich grupie znalazł
się kompozytor znany przede wszystkim
ze swojej twórczości operowej i pieśnio-
wej, Stanisław Moniuszko – autor m.in.
dwóch kwartetów smyczkowych. I Kwartet,
skomponowany w 1839 roku, prezento-

The 18th century in Poland, as all over Eu-
rope, was a period of enormous develop-
ment in the instrumental oeuvre, which
had up until then remained in the shadow
of the vocal-instrumental genres. Instru-
mental music began to enjoy greater and
greater interest from growing audiences,
both among the aristocracy and among
the nobility and bourgeoisie. Home music-
making, as well as music teaching at edu-
cational institutions, became widespread;
concert life expanded, music societies
were founded. There ensued intensive
changes in the area of instrument making.
Composers, without rejecting the achieve-
ments of the previous century, created
new musical genres, among which a spe-
cial place was occupied by sonatas, sym-
phonies and concerti. Throughout the cen-
tury, particular interest on the part of
artists and audiences was enjoyed by
works written for string ensembles. These
works, characterized by a well-blended
sound and giving artists broad expressive
opportunities, were suitable for perform-
ance by both amateurs and professionals.
Composing in such a musical climate, at
the end of the 18th century in Wilno [now
Vilnius], was Maciej Radziwiłł – a repre-
sentative of a family who had for centuries
been highly committed patrons of music.
The prince (whose legacy includes, among
other items, works for harpsichord and vi-
olin) is the author of two surviving com-
positions for string ensemble, including
a Serenade – related to the symphony,
freer in form, creating the mood of a pleas-
ant evening.

The 19th century brought a true revo-
lution in the area of instrumental music,
though some artists simply continued and
developed models established already in
the days of the Enlightenment. Among
this group was a composer known, above
all, for his opera and song oeuvre, Sta-
nisław Moniuszko – the author of, among
other works, two string quartets. Quartet
no. 1, composed in 1839, is presented at
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wany jest na dzisiejszym koncercie w przy-
gotowanej przez A. Duczmal wersji na or-
kiestrę kameralną. 

Bardziej niezależni, oryginalni twór -
cy doby romantyzmu, których nierzadko
określano mianem geniuszy, porzucili ty-
powy dla poprzedniego stulecia klasyczny
umiar, równowagę, trzymanie się ustalo-
nych kanonów. Do głosu doszła u nich nie-
 okiełznana ekspresja połączona z sięgającą
granic ludzkich możliwości wirtuozerią.
Kompozytorzy szukali inspiracji w innych
dziedzinach sztuki, dążyli wręcz do ich
syntezy, co przyniosło w efekcie powsta-
nie takich gatunków, jak ballada czy po-
emat symfoniczny. Poszukiwanie coraz to
nowych rozwiązań muzycznych zaowo-
cowało w początkach XX wieku przyjęciem
przez wielu twórców postawy „modernis-
tycznej”, zakładającej zerwanie z tradycją.
Jednak nie wszyscy artyści skłonni byli iść
tą drogą. W latach 20. minionego stulecia
zarysowały się w różnych dziedzinach
sztuki tendencje klasycyzujące, nawią -
zujące do postawy estetycznej epoki
przedromantycznej, określone mianem
neoklasycyzmu. Nie oznaczał on naślado-
wania języka zwanego klasycznym; w cen-
trum zainteresowań kompozytorów neo-   -
klasycznych leżała forma utworu. Muzyka
miała być w ich przekonaniu sztuką auto-
nomiczną, uwolnioną od funkcji wyrażania,
ilustrowania i symbolizowania.

Kompozytorzy XX wieku, których
utwory (noszące „klasyczne” tytuły: sym-
fonia, concerto, concertino) prezentowane
są podczas dzisiejszego koncertu, prze -
żywali okres fascynacji neoklasycyzmem,
choć wpływ tej estetyki u poszczególnych
twórców zaznaczył się z różnym nasile-
niem. W muzyce polskiej neoklasycyzm
doszedł do głosu w okresie międzywojen-
nym i kontynuowany był również po 1945.
Wspomnieć w tym miejscu trzeba postać
Nadii Boulanger, u której w Paryżu kształ -
ciła się w zakresie kompozycji duża grupa
młodych artystów polskich. „W szkole
Nadii Boulanger zdobywali muzyczną eru-

today’s concert in a version for chamber
orchestra prepared by A. Duczmal.

The more independent, original artists
from the Romantic era – who were not in-
frequently termed geniuses – abandoned
the Classical moderation, balance and ob-
servance of established canons typical of
the previous century. They gave voice to
unbridled expression combined with vir-
tuosity reaching to the limits of human
ability. Composers sought inspiration in
other artistic fields; indeed, they strove to
synthesize them, the effect of which was
the genesis of such genres as the ballade
or the symphonic poem. The search for
more and more new musical solutions
bore fruit at the beginning of the 20th cen-
tury in the adoption by many artists of a
‘Modernist’ attitude, assuming a break
with tradition. However, not all artists
were inclined to travel that path. In the
1920s, there appeared in various artistic
fields tendencies towards Classicism, al-
luding to the aesthetic attitude of the Pre-
Romantic era, termed ‘Neoclassicism’. This
did not mean imitation of the language
known as ‘Classical’; in the center of Neo-
classical composers’ interest was the form
of the work. Music was, in their view, an
autonomous art, freed from the function
of expression, illustration or symbolization.

The 20th-century composers whose
works (bearing ‘Classical’ titles: symphony,
concerto, concertino) are presented dur-
ing today’s concert experienced a period
of fascination with Neoclassicism, though
the influence of this aesthetic language in
the work of individual artists was evident
in varying degrees. In Polish music, Neo-
classicism took the floor in the period be-
tween the two world wars and was also
continued after 1945. We should mention
here the figure of Nadia Boulanger, with
whom a large group of young Polish artists
studied composition in Paris. ‘At Nadia
Boulanger’s school, they attained historical
musical erudition; and it was from there, as
well, that they took anti-Romantic ideas,
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dycję historyczną i stamtąd też wynosili
ideały antyromantyczne, niechęć do pa-
tosu, sentymentalizmu, wyrażania muzyką
uczuć i opisywania literackich programów”
(Z. Helman, Neoklasycym w muzyce pol-
skiej XX wieku).

Piotr Moss – który w 1976 rozpoczął
studia w Paryżu – wspominał, iż kontakt
z Boulanger wpłynął na jego etykę arty-
styczną i całkowicie zmienił tok jego my-
ślenia: „Dzięki Nadii Boulanger, która była
już wtedy żywą legendą światowej muzyki,
zdałem sobie sprawę z odpowiedzialności
artysty, że talent jest darem należącym nie
tylko do twórcy, że odpowiedzialność arty-
sty polega, między innymi, na jak najbar-
dziej rygorystycznym wykonywaniu swego
zawodu, by nie zmarnować daru, by nie
zmarnować tego, co nie twoje”. Studia
u N. Boulanger spowodowały wzrost zain-
teresowania P. Mossa muzyką autono-
miczną. Jego utwory charakteryzują się
dużą swobodą w wykorzystywaniu roz-
maitych technik kompozytorskich, sięga-
niem do tradycji i stosowaniem nowoczes-
 nego języka. W sferze emocjonalnej Moss
odwołuje się do wzorców romantycznych,
stara się tworzyć dzieła przystępne w od-
biorze. O swojej Elegii IV na smyczki kom-
pozytor powiedział: „Napisałem ją w 2006
roku na zamówienie Związku Kompozyto-
rów Polskich. Jej prawykonanie odbyło się
19 lutego 2008 roku na Festiwalu Musica
Polonica Nova we Wrocławiu. Utwór zbu-
dowany jest z ciągu momentów muzycz-
nych o zróżnicowanym, kontrastowym,
charakterze. Zespół smyczkowy traktowany
jest wirtuozowsko, występują tu liczne sola
instrumentalne”.

Również Michał Spisak, należący do
pokolenia przedwojennych studentów
Bou langer, ma na swym koncie dzieła neo-
klasyczne. Jego Concertino na orkiestrę
smyczkową, skomponowane w lutym 1942
roku podczas pobytu artysty w Virion, cha-
rakteryzuje klarowna forma trzyczęściowa
i stosowanie technik typowych dla wcze-
śniejszych epok: koncertowanie i wariacje.

an aversion to pathos, to sentimentalism,
to expressing feelings through music and
to description of literary programs’ (Z. Hel-
man, Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX
wieku [Neoclassicism in 20th-century Pol-
ish Music]).

Piotr Moss – who began his studies in
Paris in 1976 – has mentioned that contact
with Boulanger influenced his artistic
ethic and completely changed his thought
process. ‘Thanks to Nadia Boulanger, who
was already then a living legend of music
all over the world, I realized the artist’s re-
sponsibility – that talent is a gift belonging
not only to the artist, that the artist’s re-
sponsibility consists, among other things,
in engaging in his profession as rigorously
as possible, so as not to waste the gift, so
as not to waste what is not yours’. His
studies with Boulanger caused a growth
in Moss’ interest in autonomous music.
His works are characterized by great free-
dom in utilization of various compositional
techniques, reference to tradition and use
of modern language. In the emotional
sphere, Moss appeals to Romantic models,
attempts to create works accessible to au-
diences. About his Elegy IV for strings, the
composer said: ‘I wrote it in 2006 on com-
mission from the Polish Composers’ Union.
Its première took place on 19 February
2008 at the Musica Polonica Nova Festival
in Wrocław. The work is built from a se-
quence of musical events of diverse, con-
trasting character. The string ensemble is
treated virtuosically; many instrumental
solos occur here’.

Michał Spisak, as well, a member of
the pre-war generation of Boulanger’s stu-
dents, has Neoclassical works to his credit.
His Concertino for string orchestra, com-
posed in February 1942 during the artist’s
stay in Virion, is characterized by a clear,
three-movement form and application of
techniques typical of previous eras: con-
certante and variation. The work is char-
acterized by moto perpetuo rhythmic lan-
guage, relatively simple melodic and har-



monic language, as well as a transparent,
light texture.

In turn, Jan Astriab’s musical lan-
guage is characterized by a combination
of traditional and contemporary composi-
tional resources. Our attention is drawn by
the broad sound color palette, combined
with versatile utilization of the capabilities
of musical instruments. His works are dis-
tinguished, moreover, by strong emotion-
ality and condensation of expression, of
which an example is the Chamber Sym-
phony, which numbers among the com-
poser’s last works.

In Krzysztof Meyer’s oeuvre, many
works bear ‘Classical’ titles (symphony,
concerto, quartet, sonata), suggesting the
application of traditional form. But the
connections of Meyer’s oeuvre with tradi-
tion stop at the general architectural con-
cept. Both the internal structure of his
works, as well as their sound language,
are a manifestation of completely con-
scious, individual utilization of modern
compositional technique. This technique
is linked with a striving to retain balance
between the elements of the work and
beauty of sound. For his Concerto retro
(1976), Meyer received the Brazilian Gov-
ernment Medal in 1977.

Aleksandra Patalas

Utwór charakteryzuje motoryka rytmiczna,
stosunkowo prosta melodyka i harmonika
oraz przejrzysta, lekka faktura. 

Z kolei język muzyczny Jana Astriaba
charakteryzuje się połączeniem tradycyj-
nych i współczesnych środków kompozy-
torskich. Uwagę zwraca szeroka paleta
barw brzmienia połączona z wszechstron-
nym wykorzystaniem możliwości instru-
mentów muzycznych. Jego utwory odzna-
 czają się ponadto silnym emocjonalizmem
i kondensacją wyrazu, czego przykładem
jest Symfonia kameralna, należąca do
ostatnich dzieł kompozytora.

W twórczości Krzysztofa Meyera
wiele utworów nosi „klasyczne” tytuły
(symfonia, koncert, kwartet, sonata), su-
gerujące zastosowanie tradycyjnej formy.
Ale na ogólnej koncepcji architektonicznej
kończą się związki twórczości Meyera
z tradycją. Zarówno wewnętrzna struktura
utworów, jak i ich język dźwiękowy są
przejawem w pełni świadomego, indywi-
dualnego wykorzystania nowoczesnego
warsztatu kompozytorskiego. Łączy się on
z dąże niem do zachowania równowagi
elementów dzieła i pięknego brzmienia. Za
Concerto retro (1976) K. Meyer otrzymał
w 1977 Medal Rządu Brazylii.

Aleksandra Patalas

112 Środa |  Wednesday,  12.11.2008 



12
.1

1

113

Maciej 
Radziwiłł 

Maciej Radziwiłł (ca. 1750–1800), castellan
of Wilno [Vilnius], Lithuanian grand pod-
komorzy [high territorial official]. Con-
tributing to the deepening of his musical
interests, chiefly operatic, was his residence
(from ca. 1780) in Nieśwież, on the pro perty
of Karol Radziwiłł ‘Panie Ko chanku,’ who
maintained a permanent acting troupe as
well as an ensemble of musicians and
dancers. It was during this period that Ma-
ciej Radziwiłł wrote the libretto to the
opera Agatka, presented with the music of
Nieśwież chapel master Jan Dawid Hol-
land. The work was performed on 17 Sep-
tember 1784 on the occasion of King
Stanisław August’s visit to Nieśwież.

Maciej Radziwiłł (ok. 1750–1800), kaszte-
lan wileński, podkomorzy wielki litewski.
Do pogłębienia jego zainteresowań mu-
zycznych, głównie operowych przyczynił
się pobyt (od ok. 1780) w Nieświeżu, w po-
siadłości Karola Radziwiłła „Panie Ko-
chanku”, który stale utrzymywał trupę ak-
torską oraz zespół muzyków i tancerzy. To
właśnie w tym okresie Maciej Radziwiłł
napisał libretto do opery Agatka, wysta-
wionej z muzyką nieświeskiego kapelmist-
rza Jana Dawida Hollanda. Utwór wyko-
nano 17 września 1784 z okazji wizyty króla
Stanisława Augusta w Nieświeżu.



Jan
Astriab

Composer and pedagogue, born 1937 in
Smerekowiec (near Gorlice), died 2005 in
Poznań. Graduated from the Music College
in Poznań (diploma in composition 1963),
and was associated with this city until his
death. In 1973–74, continued his studies of
composition, orchestration and jazz music
at the Eastman School of Music in Ro -
chester, New York. In subsequent years,
Jan Astriab lectured in composition, coun-
terpoint and orchestration, and held key
posts at the Poznań institution and its
branch in Szczecin.

His compositions have been per-
formed on all of the more important con-
cert stages in Poland, as well as in Hun gary,
Lithuania, Russia, Armenia, Germany, Swe-
den and the United States. The artist was
active in the Polish Composers’ Union;
among other things, he co-organized the
Poznań Music Spring and Warsaw Autumn
contemporary music festivals. In 1981, he
received the Prize of the Minister of Cul-
ture and Art, 1st degree; he was also dec-
orated with the Knight’s Cross of the
Order of Polonia Restituta (1995).

Kompozytor i pedagog, urodził się w 1937
w Smerekowcu (koło Gorlic), zmarł w 2005
w Poznaniu. Był wychowankiem Wyższej
Szkoły Muzycznej w Poznaniu (dyplom z kom-
 pozycji w 1963) i z miastem tym związany
był do śmierci. W latach 1973–74 konty-
nuował studia kompozycji, instrumentacji
i muzyki jazzowej w Eastman School of
Music w Rochester (New York). W dalszych
latach Jan Astriab wykładał kompozycję,
kontrapunkt i instrumentację i zajmował
kluczowe stanowiska na uczelni poznań-
skiej i w jej filii w Szczecinie.

Jego kompozycje były wykonywane
na wszystkich ważniejszych estradach kon-
certowych w Polsce, a także na Węgrzech,
na Litwie, w Rosji, Armenii, Niemczech,
Szwecji i Stanach Zjednoczonych. Artysta
aktywnie działał w Związku Kompozyto-
rów Polskich, m.in. współorganizując fes-
tiwale muzyki współczesnej – Poznańska
Wiosna Muzyczna i Warszawska Jesień.
W 1981 otrzymał Nagrodę Ministra Kultury
i Sztuki I stopnia, został także odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski (1995).
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Krzysztof
Meyer

Composer, pianist, pedagogue; born 1943
in Kraków. At Kraków State Music College,
completed studies in the area of composi-
tion with S. Wiechowicz and K. Penderecki
(1965), as well as music theory with
A. Frączkiewicz (1966). Continued studies
in Paris under the direction of N. Bou -
langer (1964, 1966 and 1968).

Collaborated as pianist with the MW2
Ensemble (1966–68); to this day, active in
piano performance as a soloist and cham-
ber musician. Since 1966, has been active
as a pedagogue at the Academy of Music
in Kraków; has also held the post of Pro-
rector (1972–75). Since 1987, has headed
a composition studio at the Hochschule
für Musik in Cologne. Composer with a rich
and varied creative output; work is char-
acterized by exceptional ease of narration
and a sense of form; musical idiom has
evolved in the direction of abstract think-
ing, atonal harmonies, attaining concen-
tration and expressive transparency.

Has lectured on contemporary music
in many countries (Austria, Brazil, France,
Germany, Switzerland, Venezuela). Also
active in writing about music: has au-
thored monographs on D. Shostakovich and
W. Lutosławski (together with D. Gwizda-
lanka), as well as several dozen articles de-
voted chiefly to contemporary music. Has
received many awards and decorations,

Kompozytor, pianista, pedagog; urodził się
w 1943 w Krakowie. Ukończył w krakow-
skiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycz-
nej studia z zakresu kompozycji u S. Wie-
chowicza i K. Pendereckiego (1965) oraz
teorii muzyki u A. Frączkiewicza (1966).
Kontynuował naukę w Paryżu pod kierun-
kiem N. Boulanger (1964, 1966 i 1968).

Współpracował jako pianista z Zes -
połem MW2 (1966–68); do dzisiaj uprawia
pianistykę jako solista i kameralista. Od
1966 działał jako pedagog w Akademii
Muzycznej w Krakowie, pełnił też funkcję
prorektora (1972–75). Od 1987 prowadzi
klasę kompozycji w Hochschule für Musik
w Kolonii. Kompozytor o bogatej i zróżni-
cowanej twórczości, jego dzieła charakte-
ryzują się wyjątkową łatwością narracji
i wyczuciem formy; jego muzyczny język
ewoluował w kierunku myślenia abstrak -
cyjnego, harmonii atonalnych, osiągając
koncentrację i przejrzystość wyrazową.

Na temat muzyki współczesnej wyk ła -
dał w wielu krajach (Austria, Brazylia, Fran-
cja, Niemcy, Szwajcaria, Wene zuela). Meyer
zajmuje się również pisarstwem muzycz-
nym: jest autorem monografii D. Szostako -
wicza, W. Lutosławskiego (razem z D. Gwi z da-
lanką) oraz kilkudziesięciu artykułów,
głównie poświęconych muzyce współczes-
nej. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń:
m.in. Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki



Stanisław
Moniuszko

For information about composer see notes
under the 11 November 7:30 pm concert.

Nota o kompozytorze znajduje się przy
koncercie z dnia 11 listopada, godz. 19.30.

Piotr
Moss

Born 1949 in Bydgoszcz. Studied composi-
tion at Warsaw State Music College, first
in the studio of G. Bacewicz; and then, of
P. Perkowski (diploma with distinction
1972). Continued studies (1976–77) under
the direction of N. Boulanger in Paris, where
he has been a permanent resident since
1981. Composer writing in various musical
genres: along with classical music, also
writes popular music, as well as music for

Urodzony w 1949 w Bydgoszczy. Studiował
kompozycję w warszawskiej Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej, najpierw w kla-
sie G. Bacewicz, a następnie – P. Perkow-
skiego (dyplom z wyróżnieniem 1972).
Kontynuował studia (1976–77) pod kierun-
kiem N. Boulanger w Paryżu, gdzie od 1981
mieszka na stałe. Jest kompozytorem
uprawiającym rożne gatunki muzyczne:
obok muzyki poważnej pisze również mu-

among others: Prize of Minister of Culture
and Art (1973, 1975); Gold Cross of Merit
(1974); Herder Prize (1984); Polish Com-
posers’ Union Prize (1992); A. Jurzykowski
Foundation Prize (1993); Stamitz Prize
(1996); Knight’s Cross, Order of Polonia
Restituta (1997); and Officer’s Cross, Order
of Polonia Restituta (2003).

(1973, 1975), Złoty Krzyż Zasługi (1974), Na-
grodę im. Herdera (1984), Nagrodę Związku
Kompozytorów Polskich (1992), nagrodę
Fundacji im. A. Jurzykowskiego (1993), Na-
grodę im. Stamitza (1996), Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski (1997) oraz
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
(2003).
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Michał 
Spisak

Born 1914 in Dąbrowa Górnicza, died 1965
in Paris. In 1930–37, studied violin per-
formance and composition at Silesian
Conservatory of Music under the direction
of J. Cetner and A. Brachocki. Also took pri-
vate lessons with Kazimierz Sikorski in
Warsaw. In 1937, received stipend of Sile-
sian Music Society for travel to Paris to
study composition with Nadia Boulanger.

Urodził się w 1914 w Dąbrowie Górniczej,
zmarł w 1965 w Paryżu. W latach 1930–37
studiował w klasie skrzypiec i kompozycji
w Śląskim Konserwatorium Muzycznym
pod kierunkiem J. Cetnera i A. Brachoc-
kiego. Pobierał też prywatne lekcje u Kazi-
mierza Sikorskiego w Warszawie. W 1937
otrzymał stypendium Śląskiego Towarzy-
stwa Muzycznego na wyjazd do Paryża na

theater, film, radio, theater and television.
A separate chapter in his oeuvre is occu-
pied by works written with children and
youth in mind.

Has won a very large number of prizes
and distinctions, obtained at Polish and in-
ternational composers’ competitions (out-
side of Europe as well), starting with a 1st
prize in Kraków in 1972, and finishing with
a 2nd prize in 1992 in Spittal an der Drau.
Has also received, among other awards,
the Prize of the President of the Radio and
Television Committee, 1st degree; the
Medal for Meritorious Service to Polish
Culture; the special prize of the Minister
of Culture and National Heritage; and in
France, has been awarded the title of
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres
(2002), as well as the Music Prize of the
Académie des Beaux Arts (2007).

zykę rozrywkową, a także muzykę dla teatru,
filmu, teatru radiowego i telewizji. Oddzielny
rozdział w jego twórczości zajmują utwory
pisane z myślą o dzieciach i młodzieży.

Moss jest laureatem bardzo wielu na-
gród i wyróżnień uzyskanych w krajowych
i międzynarodowych konkursach kompo-
zytorskich (również poza Europą), po-
cząwszy od pierwszej nagrody w Krakowie
w 1972, a skończywszy na drugiej nagro-
dzie w 1992 w Spittal an der Drau. Otrzy-
mał również m.in. nagrodę pierwszego
stopnia Przewodniczącego Komitetu ds.
Radia i Telewizji, medal „Zasłużony dla
Kultury Polskiej”, nagrodę specjalną Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
a we Francji przyznano mu tytuł Chevalier
de l’Ordre des Arts et des Lettres (2002)
oraz Nagrodę Muzyczną Académie des
Beaux-Arts (2007).



Łukasz
Długosz

Born 1983 in Skarżysko Kamienna. Stud-
ied at Staatliche Hochschule für Musik in
Freiburg, Germany (2002–03) with M. Na s-
tasi, as well as at the Academy of Music in
Imola (Italy) under the direction of J. Bálint.
After this, graduated from Hochschule für
Musik und Theater in Munich (studio of
A. Adorjan). Honed skills at flute master
courses with, among others, J. Galway, P.L.
Graf, A. Nicolet. 

Urodził się w 1983 w Skarżysku Kamien-
nej. Studiował w Staatliche Hochschule für
Musik we Freiburgu w Niemczech (2002–
–03) u M. Nastasi oraz w Akademii Mu-
zycznej w Imoli (Włochy) pod kierunkiem
J. Bálinta. Następnie ukończył Hochschule
für Musik und Theater w Monachium w kla-
sie A. Adorjana. Swoje umiejętności dosko -
nalił na mistrzowskich kursach fletowych,
m.in. u J. Galwaya, P.L. Grafa, A. Nicoleta. 

That same year, joined the Young Polish
Musicians’ Association in Paris, in which
from 1939 onwards, he held the post of
vice president. Weathered the Occupation
years in the town of Voiron; and after the
war, settled in Paris, while continuing to
maintain contact with his native country.
In 1947, became a member of the Polish
Composers’ Union; works were regularly
performed at contemporary music festi-
vals, among others the Warsaw Autumn
and the Poznań Musical Spring. Won many
prestigious European compositional prizes,
including the Lili Boulanger Prize (1945,
1946), the Grand Prix at the Queen Elisa-
beth International Composers’ Competi-
tion in Brussels (1953, 1957), as well as the
annual Polish Composers’ Union Prize (1964).

studia kompozycji u Nadii Boulanger. W tym
samym roku wstąpił do Stowarzyszenia
Młodych Muzyków Polaków w Paryżu, w
którym od 1939 pełnił funkcję wiceprezesa.
Lata okupacji przetrwał w miejscowości
Voiron, a po wojnie osiadł   w Paryżu, choć
stale utrzymywał kontakty z ojczyzną. W
1947 został członkiem Związku Kompozy-
torów Polskich, a jego utwory był regular-
nie wykonywane na festiwalach muzyki
współczesnej, m.in. Warszawskiej Jesieni,
Poznańskiej Wiośnie Muzycznej. Spisak
był laureatem prestiżowych europejskich
nagród kompozytorskich, w tym Nagrody
im. Lili Boulanger (1945 i 1946), Grand Prix
Międzynarodowego Konkursu Kompozy-
torskiego im. Królowej Elżbiety w Brukseli
(1953, 1957) oraz dorocznej Nagrody Związku
Kompozytorów Polskich (1964).
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Winner of all Polish nationwide flute
com petitions, as well as prestigious inter-
national competitions: W.A. Mozart, Wies-
baden (2003); Jeunesses Musicales, Bucha -
rest (2003); F. Schubert, Ovada (2003);
Timisoara (2004); Friedrich Kuhlau, Uelzen
(2004); Frankfurt-am-Main (2004); Leonardo
De Lorenzo, Viggiano (2005); Yamaha, Mann-
heim (2006); Lions Club, Marktoberdorf
(2006); Braunschweig (2006); Oberstdorf
(2006); Munich (2006); Carl Nielsen, Odense
(2006). Juror at international flute compe-
titions, gives master classes in Poland,
Italy and Romania. Concertizes as a soloist
and chamber musician in Poland and
abroad (Germany, Austria, Romania, Italy,
Spain, Portugal). Collaborates with many
European orchestras; has played under
the baton of, among others, M. Jansons,
Z. Mehta, H. Rilling and J. Levine. Has made
an array of archival, radio and television
recordings, as well as CDs, in Poland and
abroad. For distinguished artistic achieve-
ments, has received numerous stipends
and prizes, among others, three Stipends
of the Minister of Culture (2000, 2002,
2005).

Laureat wszystkich ogólnopolskich kon-
 kursów fletowych oraz prestiżowych kon-
kursów międzynarodowych: W.A. Mozart,
Wiesbaden (2003); Jeunesses Musicales,
Bukareszt (2003); F. Schubert, Ovada (2003);
Timisoara (2004); Friedrich Kuhlau, Uelzen
(2004); Frankfurt nad Menem (2004); Leo-
nardo De Lorenzo, Viggiano (2005); Ya-
maha, Mannheim (2006); Lions Club, Mar-
ktoberdorf (2006); Braunschweig (2006);
Oberstdorf (2006); Monachium (2006);
Carl Nielsen, Odense (2006). Jest jurorem
międzynarodowych konkursów fletowych
oraz prowadzi kursy mistrzowskie w Pol-
sce, Włoszech i Rumunii. Koncertuje jako
solista i kameralista w kraju i za granicą
(Niemcy, Austria, Rumunia, Włochy, Hisz-
pania, Portugalia). Współpracuje z wie-
loma orkiestrami europejskimi; grał pod
batutą m.in. M. Jansonsa, Z. Mehty, H. Ril-
linga, J. Levine’a. Dokonał szeregu nagrań
archiwalnych, radiowych i telewizyjnych
oraz CD w kraju i za granicą. Za wybitne
osiągnięcia artystyczne otrzymał liczne
stypendia i nagrody, m.in. trzykrotnie Sty-
pendium Ministra Kultury (2000, 2002,
2005).



Orkiestra 
Kameralna
Polskiego 
Radia 
„Amadeus”

Amadeus
Chamber 
Orchestra 
of Polish
Radio
Founded in 1968 by conductor Agnieszka
Duczmal, was at first active under the pa-
tronage of Jeunesses Musicales, as well as
the Poznań Music Society. In 1976, the Or-
chestra, under the direction of A. Duczmal,
received the Herbert von Karajan Silver
Medal at the International Meeting of
Youth Orchestras in West Berlin. A turning
point in the Orchestra’s activity was its
transformation in 1977 into a full-time en-
semble of Polish Radio and Television, and
then into the Amadeus Chamber Orches-
tra of Polish Radio. Since the beginning, the
ensemble has been directed by A. Duczmal. 

The orchestra has concertized in Eu-
rope and both Americas, as well as in
Asian countries, with the most distin-
guished soloists from all over the world, in
the most prestigious concert halls. Every

Założona w 1968 przez dyrygentkę Ag-
nieszkę Duczmal, początkowo działała pod
patronatem „Jeunesses Musicales” oraz
Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego.
W 1976 Orkiestra pod dyrekcją A. Duczmal
otrzymała Srebrny Medal Herberta von Ka-
rajana na Międzynarodowych Spotkaniach
Młodych Orkiestr w Berlinie Zachodnim.
Przełomem w działalności Orkiestry stało
się przekształcenie jej w 1977 w etatowy
zespół Polskiego Radia i Telewizji, a na-
stępnie w Orkiestrę Kameralną Polskiego
Radia „Amadeus”. Od początku zespołem
kieruje A. Duczmal. 

Orkiestra koncertowała w Europie,
obu Amerykach oraz krajach azjatyckich
z najwybitniejszymi solistami z całego
świata w najbardziej prestiżowych salach
koncertowych. Każdego roku Orkiestra
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Agnieszka
Duczmal

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. Back as a
student (1968), founded a chamber or-
chestra which, since 1988, has performed
under the name of Amadeus Chamber Or-
chestra of Polish Radio. Since the begin-
ning of the ensemble’s existence, has been
its executive and artistic director. 

Winner of many prizes, among others
at the 1st Nationwide Conductors’ Compe-
tition in Katowice (1970), as well as hon-
orable mention at the 4th Herbert von
Karajan International Conductors’ Compe-
tition in West Berlin (1975). Together with

Studia, zakończone dyplomem z wyróż -
nieniem, odbyła w Państwowej Wyższej
Szkole Muzycznej w Poznaniu pod kierun-
kiem Witolda 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 Or-
kiestra Kameralna Polskiego Radia „Ama-
deus”. Od początku istnienia zespołu A.
Duczmal jest jego dyrektorem i kierowni-
kiem artystycznym. 

Laureatka wielu nagród, m.in.: w I Ogól-
nopolskim Konkursie Dyrygentów w Kato-
wicach (1970), wyróżnienia w IV Między-
narodowym Konkursie Dyrygentów Her-
berta von Karajana w Berlinie Zachodnim

year, the Orchestra takes part in numerous
Polish and foreign music festivals. For Pol-
ish Radio, the ensemble regularly records
repertoire from Baroque to contemporary;
it also collaborates with foreign radio broad-
casting firms. The Orchestra, with A. Ducz-
mal and the orchestra have recorded many
programs and concert transmissions, both
for Polish Television and for French televi-
sion. Amadeus’ disk recordings have been
released in Poland, Great Britain, Italy, Ger-
many, Canada and Brazil.

bierze udział w licznych polskich i zagra-
nicznych festiwalach muzycznych. Dla Pol-
skiego Radia zespół regularnie nagrywa re-
pertuar od baroku do współczesności,
współpracuje również z radiofoniami za-
granicznymi. Orkiestra z A. Duczmal zare-
jestrowała wiele programów i transmisji
koncertów, zarówno dla TVP jak i telewizji
francuskiej. Nagrania płytowe „Amadeusa”
ukazały się w Polsce, Wielkiej Brytanii, we
Włoszech, Niemczech, Kanadzie i Brazylii.



the Orchestra, won the Herbert von Kara-
jan Silver Medal at the International Meet-
ing of Youth Orchestras in West Berlin
(1976), as well as ‘La donna del mondo’ –
‘Woman of the World’ award from St. Vin-
cent International Cultural Center in Rome
(1982). Has concertized all over the world
with the Amadeus Chamber Orchestra,
performing with the most distinguished
soloists. Has made many disc, television, and
archival recordings in Poland and abroad.

(1975). Wraz z Orkiestrą zdobyła Srebrny
Medal Herberta von Karajana na Między-
narodowych Spotkaniach Młodych Or-
kiestr w Berlinie Zachodnim (1976) oraz
nagrodę Międzynarodowego Centrum Kul-
tury Saint Vincent w Rzymie „La donna del
mondo” – „Kobieta świata” (1982). Artystka
wraz z Orkiestrą Kameralną „Amadeus”
koncertowała na całym świecie, występując
z najwybitniejszymi solistami. Doko nała
wielu nagrań płytowych, tele wizyjnych i ar-
chiwalnych w Polsce i za granicą.
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13.11.2008 Czwartek Thursday

godz. 12.00 / 12:00 pm
PAWILON „WYSPIAŃSKI 2000” / WYSPIAŃSKI 2000 PAVILION

AKADEMIA FESTIWALOWA / FESTIVAL ACADEMY
Spotkanie z Pawłem Szymańskim / Meeting with PPaawweełł  SSzzyymmaańńsskkii
Prowadzi / Moderator – Daniel Cichy

godz. 17.00 / 5:00 pm
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / 
COLLEGIUM NOVUM AUDITORIUM, JAGIELLONIAN UNIVERSITY

Szymon Laks – III Kwartet smyczkowy „na polskie tematy ludowe” / 
String Quartet No. 3 ‘on Polish folk themes’ (1945), 20’

– Allegro quasi presto
– Poco lento, sostenuto
– Vivace non troppo
– Allegro moderato, giusto

Grażyna Bacewicz – I Kwintet fortepianowy / Piano Quintet no. 1 (1952), 23’
– Moderato molto espressivo. Allegro
– Scherzo
– Grave
– Con passione

* * *
Paweł Szymański – Dwa utwory na kwartet smyczkowy / 
Two Pieces for string quartet (1982), 13’

Juliusz Zarębski – Kwintet fortepianowy g-moll op. 34 / 
Piano Quintet in G minor op. 34 (1885), 35’

– Allegro
– Adagio
– Scherzo
– Finale

Jonathan Plowright (Wielka Brytania / Great Britain) – fortepian / piano
Kwartet im. Karola Szymanowskiego / Szymanowski Quartet:
Andrej Bielow, Grzegorz Kotów, Vladimir Mykytka, Marcin Sieniawski

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



Czwartek |  Thursday,  13.11.2008 124



13
.1

1

125

Musica da camera is one of the oldest
manifestations of ensemble music-making
in the history of art. It goes back to Ren-
aissance and Baroque times, when similar
principles governed the manner of per-
formance of both vocal and instrumental
works. Its distinguishing trait was its sec-
ular character – as an alternative to the
musica da chiesa genres dominant at the
time. And so it was that works for small –
chiefly instrumental – chamber ensemble
became more and more popular. They
were written by all of the most distin-
guished composers, in this way conven-
tionalizing – during the Classical period –
one of the musical genres most represen-
tative of that era: the string quartet (for vi-
olin I, violin II, viola and ’cello). It suited the
Classical ideal of sound: symmetrical and
balanced – harmonically full. After the
achievements of Haydn, Mozart and Bee -
thoven, the quartet genre was taken up by
the Romantics: Schubert, Schumann, and
Mendelssohn; then Brahms, Dvořák and
Tchaikovsky. Some added to the four-part
string texture an instrument particularly
privileged in Romanticism – the piano –
thereby transforming the string quartet
into a piano quintet. The genres men-
tioned here also found a clear place in the
oeuvre of 20th-century and contemporary
composers whose music refers to tradition
in a specific manner: evolving from it, re-
calling or taking up a peculiar game with it.

On this concert program are to be
found examples from the Polish chamber
music literature encompassing nearly one
hundred years, and representing well-
known and lesser-known artists – three
male composers and the most renowned
Polish woman composer – whose names
are rarely seen together in performance
plans.

This special road to the discovery of
Polish properties of chamber music begins
chronologically with Juliusz Zarębski’s Piano
Quintet in G minor op. 34. The work, writ-
ten shortly before the composer’s death,

Musica da camera to jeden z najstarszych
przejawów zespołowego muzykowania w
his torii sztuki. Sięga czasów renesansu
i baroku, kiedy to podobne zasady rządziły
sposobem wykonywania tak utworów
wokalnych jak i instrumentalnych. Wyróż -
niającą je cechą był ich świecki charakter
– jako alternatywa dla dominujących wów-
czas gatunków muzyki da chiesa. I tak
dzieła przeznaczone na małą, kameralną
obsadę, głównie instrumentalne, stawały
się coraz bardziej popularne. Pisali je
wszyscy najwybitniejsi kompozytorzy, kon -
wen cjonalizując w ten sposób, w cza sach
klasycyzmu, jeden z najbardziej reprezen -
tatywnych dla epoki gatunków muzycznych:
kwartet smyczkowy (przez naczony na
skrzypce I, skrzypce II, altówkę i wiolon czelę).
Odpowiadał on klasycznemu ideałowi
brzmienia: symetrycznego i zrów noważo -
nego – harmonicznie pełnego. Po dokona -
niach Haydna, Mozarta i Beethovena po
kwartet sięgnęli romantycy: Schubert,
Schumann czy Mendelssohn, potem Brahms,
Dvořák i Czajkowski. Niektórzy włączyli do
czterogłosowej faktury smyczkowej instru -
ment szczególnie uprzy wilejowany w wieku
uniesień – fortepian – przemianowując
w ten sposób kwartet smyczkowy na
kwintet fortepianowy. Wymienione tu
gatunki znalazły swoje wyraźne miejsce
także w twórczości kompozytorów XX
wieku i współczesnych, których muzyka
w określony sposób odnosi do tradycji:
ewo luuje z niej, przywołuje ją bądź podej -
muje z nią swoistą grę.

W programie koncertu znalazły się
przykłady z polskiej literatury kameralnej,
obejmującej niemal sto lat, i reprezen -
tujące twórców znanych i mniej znanych,
trzech kompozytorów i najsłynniejszej pol -
skiej kompozytorki, których nazwiska rzadko
goszczą obok siebie w zamie rzeniach
realizacyjnych.

Szczególną drogę w odkrywaniu pol -
skich właściwości muzyki kameralnej chrono-
lo gicznie rozpoczyna Kwintet forte pia -
nowy g-moll op. 34 Juliusza Zarębskiego.



was dedicated to his brilliant teacher,
Franz Liszt, who is supposed to have ex-
pressed the opinion that it is a perfect
work. And indeed, the Quintet is consid-
ered today to be the most outstanding ex-
ample of Polish Romantic chamber music,
though it saw the light of day very late –
only at the moment of its publication in
1931. On the one hand, it alludes to Clas-
sical developmental work, as well as to
Liszt’s novel formal integration solutions;
on the other, it proposes individual, non-
imitative melodic, harmonic, rhythmic and
coloristic ideas, couched in a narrative dra-
matic and highly virtuosic in the Quintet’s
outer movements (1st movement – Alle-
gro, 4th movement – Finale), as well as ex-
traordinarily colorful in the inner move-
ments (2nd movement – Adagio, 3rd move-
ment – Scherzo).

The next two works are separated by
only six years. Grażyna Bacewicz, distin-
guished violinist and composer, student of
Nadia Boulanger, remained faithful to the
Neoclassical movement, which encom-
passed artists who readily alluded to the
great musical tradition of Europe. Her
Piano Quintet no. 1 – NB performed for
the first time in Kraków by the Kraków
Quartet and the composer’s brother, Kiejs-
tut – includes four very diversified move-
ments. In the first and last of them,
Bacewicz integrates lyric phrases with
fragments of typically Neoclassical, vital
expression, as well as syncopated rhythms
having their origins in jazz music. The
Scherzo, in turn, is the author’s version of
the oberek dance; the Grave brings a cho -
rale-like solemnity.

Worthy of attention and closer ac-
quaintance is the person of Szymon Laks,
a Polish composer of Jewish origin who
wrote mainly in exile. A particular mark on
Laks’ life was heavily marked by World
War II, during which the artist was impris-
oned in concentration camps. A year after
the liberation, in Paris, he composed his
String Quartet No. 3 ‘on Polish folk themes’

Utwór, napisany na krótko przed śmiercią,
kompozytor dedykował swojemu znakomi -
temu nauczycielowi – Franciszkowi Lisztowi,
a ten miał się ponoć wyrazić, iż jest dziełem
doskonałym. Rzeczywiście Kwintet uzna -
wany jest dziś za najwybit niejszy przykład
pol skiej kameralistyki romantycznej, choć
światło dzienne ujrzał bardzo późno, bo
dopiero w chwili publi kacji w 1931 roku.
Z jednej strony nawiązuje do klasycznej
pracy przetworzeniowej tematów oraz
nowatorskich rozwiązań integracji for -
malnych Liszta, z drugiej pro ponuje indy wi -
dualne, a nie naśladowcze, pomysły melo -
dyczne, harmoniczne, ryt miczne i kolo-
rystyczne, ujęte w narrację dramatyczną
i wysoce wirtuozowską w częś ciach skraj -
nych (cz. I Allegro i cz. IV Finale) oraz nie -
zwykle barwną w częściach środkowych
(cz. II Adagio i cz. III Scherzo).

Dwa kolejne utwory dzieli jedynie
6 lat. Grażyna Bacewicz, wybitna skrzy -
paczka i kompozytorka, uczennica Nadii
Boulanger, pozostała wierna neoklasy -
cznemu nurtowi, obejmującemu twórców
chętnie nawiązujących do wielkiej tradycji
muzycznej Europy. Jej I Kwintet fortepia -
nowy – nb. wykonany po raz pierwszy
w Krakowie przez Kwartet Krakowski
i brata kompozytorki, Kiejstuta – obejmuje
4 bardzo różnorodne części. W pierwszej
i ostatniej Bacewicz integruje frazy liryczne
z fragmentami o typowo neo klasycznej,
witalnej ekspresji oraz synko powanymi
rytmami rodem z muzyki jazzowej. Scherzo
to kolejna autorska wersja oberka, Grave
przynosi chorałową powagę.

Na uwagę i bliższe poznanie zasługuje
osoba Szymona Laksa, polskiego kompo -
zytora żydowskiego pochodzenia, tworzą -
cego głównie na emigracji. Szczególnym
piętnem na życiorysie twórcy odbiła się
II wojna światowa, podczas której Laks
więziony był w obozie koncen tracyjnym.
W rok po wyzwoleniu, w Paryżu, skom -
ponował III Kwartet smyczkowy „na pol-
skie tematy ludowe” ( sur des motifs popu -
laires polonaises), niczym swego rodzaju
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(‘sur des motifs populaires polonaises’) – as
it were, a sort of catharsis after the night-
mare he had experienced. It is worth men-
tioning that the work was written almost
at the same time as Laks’ memoirs from
the camps (Gry oświęcimskie [Music of An-
other World]). In the four-movement Quar-
tet, we hear seven Polish folk melodies –
quoted or suggested – which create their
own dramaturgy. The work begins with a
lyric 1st movement, with the melody of the
song ‘W polu lipeńka listeczki opuściła’.
Then ensues the energetic 2nd move-
ment, in which the author quotes two
melodies: ‘Uwoz mamo raz, komu córkę
das’, as well as – from the collections of
Oskar Kolberg – the song ‘Idzie żołnierz
borem, lasem, przymierając z głodu cza-
sem…’ In the 3rd movement, there appear
cheerful songs: the wedding melody ‘Czy
nie jedzie kto do nas?’, as well as the
melody ‘A trzeba dać podkoziołka, trzeba
dać, a nie było cały roczek ubodać’, writ-
ten on a Mazurian note and alluding to a
Polish Mardi Gras custom known as ‘pod-
koziołek’ (featuring its namesake – a male
fertility symbol consisting of a goat head
carved in wood – as well as young singles
holding a ritualized dance party for the
purpose of finding a partner to marry
within the year). The culminating 4th
movement begins with ‘Gaiczek zielony,
pięknie wystrojony…’ – the melody of the
legendary Gaik (an evergreen branch sym-
bolizing spring, carried into town after the
drowning of the Marzanna, a doll symbol-
izing winter, on the fourth Sunday of Lent)
– which then segues into the stylistic lan-
guage of melodies from the Tatra and Pod-
hale regions (e.g. ‘Kiedy ty mnie rada mas,
posprzedajze to co mas’).

An example of the most recent Polish
chamber music on the concert program is
Two Pieces for String Quartet by Paweł
Szymański, a composer who readily ad-
mits to being attached to tradition, flirting
with it and drawing from it in a specific
manner: ‘I understand tradition as a certain

katharsis po przeżytym koszmarze. Warto
wspomnieć, że utwór powstał niemal
w tym samym czasie co zapis wspomnień
obozowych Laksa Melodie z innego świata
(wydane później po polsku jako Gry oświ-
ę cimskie). W cztero częściowym Kwartecie
rozbrzmiewa siedem polskich melodii
ludowych – cytowanych bądź sugerowanych
– two rzących własną dramaturgię. Utwór
roz poczyna się liryczną częścią I z melodią
pieśni „W polu lipeńka listeczki opuściła”.
Dalej następuje energiczna część II, w któ -
rej autor cytuje dwie melodie: „Uwoz
mamo raz, komu córkę das” oraz – po cho -
dzącą z kolekcji Oskara Kolberga – pieśń
„Idzie żołnierz borem, lasem, przymierając
z głodu czasem…” W części III pojawiają
się pieśni wesołe: weselna melodia „Czy
nie jedzie kto do nas?” oraz nawiązująca
do karnawałowego obrzędu „podkoziołka”,
napisana na mazurską nutę melodia
„A trzeba dać podkoziołka, trzeba dać,
a nie było cały roczek ubodać”. Czwartą,
kulminacyjną część rozpoczyna melodia
słynnego „Gaika” („Gaiczek zielony, pięknie
wystrojony…”), która przechodzi następnie
w stylistykę melodii z regionu Tatr i Pod -
hala, (np. „Kiedy ty mnie rada mas, posprze-
dajze to co mas”).

Przykładem najnowszym polskiej
kameralistyki, umieszczonym w programie
koncertu, są Dwa utwory na kwartet smy-
czkowy Pawła Szymańskiego, kompozytora,
który chętnie przyznaje się do swojego
przywiązania do tradycji, flirtu z nią
i czerpania z niej w określony sposób: „Tra-
dycję pojmuję jako zbiór pewnych zasad,
język, słownik służący do skonstruowania
więcej niż jednego przedmiotu artys ty -
cznego albo dzieła” – mówi. „Jeśli owe
przedmioty czy dzieła odwołują się do
wspólnego języka, mamy do czynienia z
tra dycją. Wydaje mi się, że utrzymanie
rozwoju sztuki w tradycji jest paradoksalnie
możliwe przy poczuciu totalnej teraź -
niejszości, tzn. bez zastanawiania się, że
czas upływa, że coś było przedtem, a coś
będzie potem. Być może bliskie temu są
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set of principles, a language, a dictionary
serving to construct more than one artistic
object or work’ – he says. ‘If these objects
or works appeal to a common language,
then we are dealing with tradition. It seems
to me that maintenance of the develop-
ment of art in tradition is, paradoxically,
possible with a feeling of complete pres-
ence, i.e. without thinking about how time
is going by, how something came before,
and something will come afterward. Per-
haps close to this are folk cultures, which
also evolve. There appear in these cultures
significant individual personalities who di-
rect this music onto different tracks, add
something new – all the while not having
any such aim or intention’. And so it is that
past and present, elite and folk styles,
meet in Two Pieces for string quartet. Szy-
mański takes the scoring from tradition;
he also pays homage to tradition with
a dedication to Karol Szymanowski in
honor of his 100th birthday, and uses tra-
ditional notation. But it seems that the
matter ends there. His musical language
clearly shows a contemporary type of
thinking: Not only twelve-tone, but micro-
tonal. His favorite glissandi and quarter-
tone ‘tides’ create the uniquely colorful
aura of the short introduction and the en-
tire second part. The first part is formed
by aggressive sections of two-note melodic/
rhythmic figures based on a selected pitch
and reminiscent in sound of a peculiar folk
ensemble.

Finally, let us give the floor to Grażyna
Bacewicz, whose words express the idea
not only of this concert but, in a certain
sense, the entire festival as well: ‘Every
Polish composer travels his/her own path.
I have in mind not only compositional tech-
niques or notation, but the final results.
However, there exists something that links
the works of Polish composers – something
overriding. This is the content inside the
ears – obviously, a purely musical content.
For this reason, we can speak of the exis-
tence of a Polish School. It is not the aim of

kultury ludowe, które również ewoluują.
Pojawiają się w nich znaczące indywidu -
alności, które kierują tę muzykę na inne
tory, dodają coś nowego, nie mając przy
tym takich celów czy intencji”. I tak prze-
szłość i teraźniejszość, styl elitarny i lu-
dowy, spotykają się w Dwóch utworach na
kwartet smyczkowy. Z tradycji Szymański
czerpie obsadę, tradycji składa hołd dedy -
kacją – Karolowi Szymanowskiemu w setną
rocznicę jego urodzin, korzysta z tra -
dycyjnego zapisu. Ale wydaje się, że na
tym koniec. Język muzyczny wyraźnie
wykazuje typ myślenia nowoczesnego: nie
tylko dwunastodźwię kowego, ale mikro -
tonowego. Ulubione glissanda i „pływy”
ćwierćtonowe tworzą niepowtarzalnie
kolorową aurę krótkiego wstępu i całej
części II. Część I tworzą agresywne seg -
menty dwudźwiękowych figur melo dyczno-
-rytmicznych, opartych na wybranym dźwięku
i przypominających brzmieniem swoisty
zespół ludowy.

Na koniec jeszcze oddajmy głos
Grażynie Bacewicz, której słowa wyrażają
ideę nie tylko tego koncertu, ale w pew -
nym sensie i całego festiwalu: „Każdy z kom-
pozytorów polskich idzie swoją własną
drogą. Mam na myśli nie tylko techniki
kompozytorskie czy notację, a os ta teczny
wynik. Jednak istnieje coś, co łączy utwory
kompozytorów polskich – coś nadrzędnego.
Jest to wewnętrzna ich treść – oczywiście
treść czysto muzyczna. Dlatego można
mówić o istnieniu szkoły polskiej. Nie jest
celem kompozytorów polskich oryginalne
zestawianie dźwięków, nie wystarcza nam
odkrywanie nowych efektów. Dążymy do
stworzenia choć fragmentu muzyki, która
dałaby jakieś przeżycia słuchaczowi, nie
tylko nam samym w czasie procesu kompo -
no wania”.

Agnieszka Draus
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Szymon
Laks 

Composer, conductor, pianist, writer, trans-
lator. Born 1901 in Warsaw, died 1983 in
Paris. For two years, studied mathematics
at the Universities of Wilno [Vilnius] and
Warsaw. In 1921, entered the Warsaw Con-
servatory, where he studied composition
and counterpoint under the direction of
R. Statkowski and harmony with P. Rytel,
as well as conducting in the studio of
H. Melcer. Completed postgraduate study
under the direction of P. Vidal (composi-
tion) and H. Rabaud (conducting) at Con-
servatoire National in Paris (1927–29).
From 1927 onwards, was affiliated with
the Association of Young Polish Musicians
in Paris. In 1941, Szymon Laks was arrested
in Paris and interned in a camp outside Or-
léans, and then deported to Auschwitz-
Birkenau (1942), where he survived nearly
twoyears (he was a member of the Auschwitz

Kompozytor, dyrygent, pianista, pisarz,
tłumacz. Urodził się 1901 w Warszawie;
zmarł 1983 w Paryżu. Przez dwa lata studio-
wał matematykę na Uniwersytecie Wileń -
skim i Warszawskim. W 1921 wstąpił do
Konserwatorium Warszaw skiego, gdzie
uczył się kompozycji i kontra punktu pod
kierunkiem R. Statkowskiego, harmonii
u P. Rytla oraz dyrygentury w klasie
H. Melcera. Studia muzyczne uzupełniał
pod kierunkiem P. Vidala (kom pozycja)
i H. Rabauda (dyrygentura) w paryskim
Conservatoire National (1927–29). Od 1927
związany był ze Stowarzy szeniem Mło -
dych Muzyków Polaków w Paryżu. W 1941
Szymon Laks został w Paryżu aresz towany
i internowany w obozie pod Orle anem,
a następnie deportowany do Auschwitz-
Birkenau (1942), gdzie przeżył ponad dwa
lata (był członkiem kapeli oświęcimskiej,

Polish composers to put together original
combinations of sounds; it will not suffice
for us to discover new effects. We strive to
create at least a fragment of music which
would give some kind of experience to the
audience – not just to ourselves during the
process of composition’.

Agnieszka Draus



Grażyna
Bacewicz 
Nota o kompozytorce znajduje się przy
koncercie z dnia 11 listopada, godz. 19.30.

For information about composer, see notes
under 11 November, 7:30 pm concert.
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orchestra, and then its conductor). He was
the copyist and Kapellmeister of the camp
men’s orchestra. From 1944 until the end
of the war, he was imprisoned in the camp
at Dachau; after the liberation, he returned
to Paris and took French citizenship. He
wrote down his experiences from the pe-
riod of the war and confinement in the
camps in the book Musiques d’un autre
monde (publ. 1948), and then in Gry
oświęcimskie (publ. 1979). The book has
also been translated into English under
the title Music of Another World (publ.
1989).

Laks composed little; initially, he was
involved chiefly with an oeuvre of utilitar-
ian character. He linked various musical
genres, seeking a new quality at the junc-
ture between popular and classical music.
In his works, especially the songs, we can
hear the inspiration of blues and jazz, as
well as Polish and Jewish folklore. During
the post-war period, he continued to write
music; he won many prizes and distinc-
tions both before and after the war. In the
1970s, he devoted himself to writing,
translating and journalistic activity (writ-
ing articles for Ruch Muzyczny).

a nas tępnie jej dyrygentem). Był kopistą
i kapel mistrzem obozowej orkiestry męs -
kiej. Od 1944 do końca wojny więziony
w obozie w Dachau, po wyzwoleniu wrócił
do Paryża i przyjął francuskie obywatel -
stwo. Swoje przeżycia z okresu wojny i po -
bytu w obo zach spisał w książce Musiques
d’un autre monde (wyd. 1948), a potem
w Grach oświę cimskich (wyd. w 1979).

Laks komponował niewiele, począt -
kowo zajmował się głównie twórczością
o cha rakterze użytkowym. Łączył różne
gatunki muzyczne, szukając nowej jakości
na styku muzyki popularnej i poważnej.
W jego utworach, szczególnie pieśniach,
słychać inspirację bluesem, jazzem oraz
folklorem polskim i żydowskim. W okresie
powojennym kontynuował twórczość mu -
zyczną; zdobył wiele nagród i wyróż nień
zarówno przed wojną, jak i w okresie
powojennym. W latach 70. poświęcił się
działalności pisarskiej, przekładowej i pu -
blicystycznej (artykuły do „Ruchu Mu -
zycznego”).
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Paweł
Szymański

Composer, born 1954 in Warsaw. Studied
composition with W. Kotoński at the State
Music College in Warsaw, from which he
graduated with honors (1978). Took part in
International Summer Academy for Early
Music in Innsbruck (1976) and in Interna-
tional Summer Courses for New Music in
Darmstadt (1978, 1980 and 1982). Thanks
to a Herder scholarship in 1984–85, con-
tinued his studies with R. Haubenstock-Ra-
mati in Vienna. Also received a scholarship
from the Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst in Berlin (1987–88). 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 Alden-
burgh (1st Prize, 1988), the International
Polish Music Foundation Competition
(Grand Prix, 1995). In 1993, received the
annual Polish Composers’ Union award;
and a year later, the Grand Prix of the Cul-
ture Foundation. Works recommended by
the UNESCO International Rostrum of
Composers in Paris (1994, 2007).

Szymański’s music is uncommonly re-
fined, always subject to strict technical
discipline. Despite this, it is amazing in its
diversity of emotions and moods, extend-
ing from sensual sound games to meta-
physical reflection. It is performed all over

Urodził się w 1954 w Warszawie. Studio-
wał kompozycję u W. Kotońskiego w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Muzycznej w War-
szawie (dyplom z wyróżnieniem, 1978).
Brał udział w Międzynarodowej Letniej
Akademii Muzyki Dawnej w Innsbrucku
(1976) i w Międzynarodowych Kursach
Wakacyjnych Nowej Muzyki w Darmstad-
cie (1978, 1980 i 1982). Dzięki stypendium
im. Herdera  kontynuował studia u R. Hau-
benstocka-Ramatiego w Wiedniu (1984–85).
Był również stypen dystą Deutscher Akade-
mischer Austauschdienst w Berlinie (1987–
–88). Jest laureatem wielu konkursów
kompozytorskich, m.in. Konkursu Młodych
ZKP (I nagroda, 1979), Konkursu Muzyki
Sakralnej w Stuttgarcie (1985), Konkursu
im. Benjamina Brittena w Aldeburghu (I na-
groda, 1988), Konkursu Międzynarodowej
Fundacji Muzyki Polskiej (nagroda główna,
1995). W 1993 otrzymał doroczną nagrodę
ZKP, a rok później Wielką Nagrodę Funda-
cji Kultury. Jego utwory były rekomendo-
wane przez Międzynarodową Trybunę Kom-
po zytorów UNESCO w Paryżu (1994, 2007).

Muzyka Szymańskiego jest niezwykle
wyrafinowana, poddana zawsze ścisłej
dyscyplinie technicznej. Mimo to zdumie -
wa różnorodnością emocji i nastrojów, się-
gających od zmysłowej gry dźwiękowej do
metafizycznej zadumy. Jest wykonywana
na całym świecie (m.in. w Austrii, Wielkiej



Juliusz 
Zarębski

Pianist and composer, born 1854 in Ży-
tomierz, died there in 1885. Studied in Vi-
enna and St. Petersburg. A great master
for Zarębski was F. Liszt, under whose
watchful eye he honed his skills in Rome,
Weimar and Budapest. The acclaim gained
on tour with F. Liszt, as well as the best
possible recommendation from the mas-
ter concerning his pianistic and composi-
tional skills, helped Zarębski to obtain
a position as professor at the Royal Con-
servatory in Brussels. Concerts played all
over Europe brought Zarębski great fame –
all the more so that he was a virtuoso on
the two-manual piano constructed by the
Mangeot brothers. A very active concert

Pianista i kompozytor, urodził się w 1854
w Żytomierzu, zmarł w 1885 tamże. Stu-
diował w Wiedniu i Petersburgu. Wielkim
mistrzem dla Zarębskiego był F. Liszt, pod
okiem którego doskonalił swe umiejęt-
ności w Rzymie, Weimarze i Budapeszcie.
Rozgłos zdobyty podczas podróży z mist-
rzem oraz jak najlepsze świadectwo
F. Liszta o umiejętnościach pianistycznych
i kompozytorskich pomogły Zarębskiemu
w objęciu stanowiska profesora w Królew-
skim Konserwatorium w Brukseli. Kon-
certy odbywane w całej Europie przyniosły
mu wielką sławę, tym bardziej że był on
wirtuozem dwuklawiaturowego fortepianu
konstrukcji braci Mangeot. Bardzo aktywna
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the world (in, among other countries, Aus-
tria, Great Britain, Canada, Denmark, Ger-
many, France, Holland, Japan, Hungary,
Mexico, Sweden, Italy, the United States).
Many of his works have been commis-
sioned by European institutions (the Lon-
don Sinfonietta, Südwestfunk Baden-Baden,
Bristol BBC, Radio France), festivals (Alde-
burgh Festival, Kuhmo Chamber Music
Festival), and have been premièred by
world-famous performers. He lives and
works as a free-lance artist in Warsaw.

Brytanii, Kanadzie, Danii, Niemczech, Fran-
cji, Holandii, Japonii, na Węgrzech, w Me-
ksyku, Szwecji, we Włoszech, w Stanach
Zjednoczonych). Wiele jego kompozycji
powstało na zamówienie europejskich in-
stytucji (zespołu London Sinfonietta, Süd-
westfunk Baden-Baden, rozgłośni BBC
w Bristolu, Radio France), festiwali (Alde-
burgh Festival, Kuhmo Chamber Music
Festival) i zostało prawykonanych przez
światowej sławy wykonawców. Szymański
mieszka i pracuje jako wolny artysta
w Warszawie.
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Jonathan
Plowright 

Hailed recently by reviewers as ‘a colossal
musical mind’ with a ‘transcendent tech-
nique’, Jonathan Plowright is now recog-

Ostatnio okrzyknięty przez recenzentów
jako „potężny umysł muzyczny” posia-
dający „fenomenalną technikę”, Jonathan

career was, among other things, the cause
of the tuberculosis which in the end killed
the composer.

Zarębski – a contemporary of Janáček
– belongs to the same generation of com-
posers as Elgar, Mahler, Debussy, Sibelius
and Paderewski. Like Chopin, he wrote al-
most exclusively for the piano, though
thanks to a perfect knowledge of orches-
tration and feel for coloristic values, he
went outside the sphere of one instrument.
At the moment when his compositional
experience was beginning to exceed his
experience as a pianist, the artist was at-
tacked by the destructive illness which did
not allow his wonderful talent to develop.

The backbone of Zarębski’s oeuvre,
encompassing about 30 opus numbers, is
represented by virtuoso piano works,
among which the Grande Polonaise in
F-sharp major, as well as the Roses and
Thorns cycle, are particularly esteemed.
However, the piece enjoying the most
popularity is the Piano Quintet dedicated
to Liszt, more and more often recognized
as the most outstanding chamber work in
19th-century Polish music.

działalność koncertowa była m.in. przy-
czyną gruźlicy, która ostatecznie dopro-
wadziła do śmierci kompozytora.

Zarębski – rówieśnik Janáčka – należy
do tego samego pokolenia kompozytorów
co Elgar, Mahler, Debussy, Sibelius czy Pa-
derewski. Podobnie jak Chopin był twórcą
dzieł niemal wyłącznie fortepianowych,
choć dzięki doskonałej znajomości instru-
mentacji i wyczucia walorów kolorystycz-
nych wychodził poza krąg jednego instru-
mentu. W momencie gdy doświadczenie
kompozytorskie brało górę nad pianis-
tycznym, artystę dopadła wyniszcza jąca
choroba, która nie pozwoliła rozwinąć się
wspaniałemu talentowi.

Trzon twórczości Zarębskiego, obej-
mującej około 30 opusów, stanowią wir-
tuozowskie utwory fortepianowe, wśród
których szczególnie ceniony jest Wielki po-
lonez Fis-dur oraz cykl Róże i ciernie. Naj-
większą popularnością cieszy się natomiast
Kwintet fortepianowy dedykowany Lisz-
towi, coraz częściej uznawany za najwy-
bitniejsze dzieło kameralne w polskiej mu-
zyce XIX wieku.
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nized globally as a truly exceptional pianist.
A Gold Medallist at the Royal Academy of
Music and Fulbright Scholar, he also won
first prize in the European Piano Competi-
tion. He has been in demand all over the
world as a recitalist, appeared with lead-
ing orchestras and ensembles and given
numerous radio broadcasts.

In the past few years, the pianist has
become a keen advocate of the Polish Ro-
mantic repertoire and, along with his pop-
ular disc of pieces by Chopin, his first
recording of a rare collection of pieces by
Paderewski earned him an invitation by
the Paderewski in Memoriam Foundation
to give the closing recital of the Polish Par-
liament’s 2001 Year of Paderewski cele-
brations in Warsaw.

Plowright’s recordings featuring the
music of largely forgotten Polish emigré
S. Stojowski led to a revival of interest in
his music (‘Record of the Month’ in the
Polish national music monthly Muzyka
no. 21). His recording of the C. Lambert
Piano Concerto (which he world premiered
in 1988) with D. Lloyd-Jones and the Eng-
lish Northern Philharmonia (2005) was
Gramophone Editor’s Choice and CD of
the Week both in The Sunday Times and
on Classic FM. In 2007 artist recorded both
piano concerti of H. Melcer, with BBC Sym-
phony, cond. C. König (Hyperion).

Plowright is Head of Keyboard at the
University of Chichester and on the Key-
board Faculty of the Royal Scottish Acad-
emy of Music and Drama. He is also often
invited to give master classes and consul-
tation lessons, as well as to serve on the
jury awarding prizes at competitions and
international conservatoires.

Plowright jest uznawany na świecie za pia-
nistę naprawdę wyjątkowego. Złoty me-
dalista Królewskiej Akademii Muzycznej
oraz laureat stypendium Fulbrighta, otrzy-
mał również pierwszą nagrodę w Europej-
skim Konkursie Pianistycznym. Jest wzię-
tym na całym świecie solistą, występował
z czołowymi orkiestrami i zespołami oraz
w licznych programach radiowych. W ostat-
nich latach, pianista ten stał się gorącym
zwolennikiem polskiego repertuaru ro-
mantycznego; jego popularne nagranie
płytowe utworów Chopina, wraz z pierw-
szym nagraniem rzadko wykonywanych
utworów Paderewskiego, przyniosło mu
zaproszenie ze strony Fundacji „Paderew-
ski in Memoriam” do wykonania recitalu
na zakończenie obchodów „Roku Pade-
rewskiego”, ogłoszonego przez polski Par-
lament w 2001. 

Nagrania Plowrighta z utworami S. Sto-
jowskiego doprowadziły do ożywienia za-
interesowania muzyką tego niemal za-
pomnianego polskiego emigranta („Płyta
Miesiąca” w polskim miesięczniku „Muzyka”,
21). Nagranie Koncertu fortepianowego
C. Lamberta (którego Plowright był pierw-
szym wykonawcą w 1988) z udziałem
D. Lloyda-Jonesa i English Northern Phil-
harmonia (2005) zostało mianowane „Gra-
mophone Editor’s Choice” oraz „CD of the
Week” zarówno przez londyńskie czaso-
pismo „The Sunday Times”, jak i przez bry-
tyjską rozgłośnię radiową Classic FM. Ar-
tysta nagrał również oba koncerty forte-
pianowe H. Melcera z orkiestrą BBC Sym-
phony pod dyr. C. Königa (2007, Hyperion).

Plowright jest kierownikiem dwóch
katedr instrumentów klawiszowych: na
Uniwersytecie w Chichester oraz w Królew-
skiej Szkockiej Akademii Muzyki i Teatru.
Często proszony jest o prowadzenie kur-
sów mistrzowskich i udzielanie konsultacji,
zasiada także w jury konkursów i między -
narodowych akademii muzycznych.



13
.1

1

135

Kwartet 
im. Karola 
Szymanowskiego

Szymanowski
Quartet

Founded in 1995, the Szymanowski Quar-
tet performs on the concert stages of
every continent. The ensemble has honed
its technique under the watchful eye of
many musical celebrities, e.g. W. Levin and
I. Stern, as well as members of the Ama -
deus, Guarneri and Emerson Quartets. The
greatest influence on the ensemble’s artis-
tic face was H. Beyerle, who has been the
ensemble’s mentor from the beginning.

The Quartet’s repertoire encompasses
the classic quartet literature, as well as
contemporary music, including works com-
posed specially for the ensemble by such
composers as: M. Lindberg, E. Katz-Chernin,
A. Toovey, P. Cashian, D. Gribbin, T. Larcher.
A particular place on the ensemble’s con-
cert programs is occupied by the works of
Szymanowski (the Quartet has been in-
volved in the promotion of his oeuvre
since the beginning of its activity). The
Quartet is a guest at the greatest music
festivals, among others: Schleswig-Hol-
stein Musik Festival, Rheinhau Festival,

Założony w 1995 Kwartet im. Karola Szy-
manowskiego występuje na scenach kon-
certowych wszystkich kontynentów. Zespół
doskonalił swój warsztat pod okiem wielu
znakomitości muzycznych: W. Levina, I. Sterna
oraz członków kwartetów „Amadeus”,
„Guarneri”, „Emerson”. Największy wpływ na
oblicze artystyczne zespołu miał H. Beyerle,
który od początku jest mentorem zespołu.

Repertuar Kwartetu obejmuje klasycz -
ną literaturę kwartetową oraz muzykę
współczesną, wraz z utworami skompono-
wanymi specjalnie dla zespołu przez kom-
pozytorów takich jak: M. Lindberg, E. Katz-
 Chernin, A. Toovey, P. Cashian, D. Gribbin,
T. Larcher. Szczególne miejsce w progra-
mach koncertowych zespołu zajmują
utwory Szymanowskiego (promocją jego
twórczości Kwartet zajmuje się od po-
czątku swej działalności). Kwartet jest
gościem największych festiwali muzycz-
nych, m.in: Schleswig-Holstein Musik Fes-
tival, Rheinhau Festival, Würzburger Mo-
 zart  fest, Bregenzer Festspiele, City of Lon-
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Würzburger Mozartfest, Bregenzer Fest-
spiele, City of London Festival, BBC Proms,
Cheltenham, Bath, Perth. It has performed
on such prestigious concert stages as: Lon-
don’s Wigmore Hall, New York’s Carnegie
Hall, the Concertgebouw in Amsterdam
and the Berliner Konzerthaus.

The ensemble has won prizes at music
competitions (Florence, Hannover, Mel-
bourne, Osaka, Munich); it has also re-
ceived the Szymanowski Prize (2005), as
well as the decoration of Meritorious Serv-
ice to Polish Culture (2007). The Szyma -
nowski Quartet holds the post of Quartet
in Residence at the Hochschule für Musik
und Theater in Hannover, chairing the de-
partment of chamber music at this insti-
tution.

don Festival, BBC Proms, Cheltenham,
Bath, Perth. Występował na prestiżowych
estradach koncertowych: w londyńskiej
Wigmore Hall, nowojorskiej Carnegie Hall,
Concertgebouw w Amsterdamie i berliń-
skim Konzerthaus.

Zespół jest laureatem konkursów mu-
zycznych (we Florencji, Hannowerze, Mel-
bourne, Osace, Monachium), otrzymał rów-
 nież Nagrodę Szymanowskiego (2005)
oraz odznaczenie „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” (2007). Kwartet Szymanowskiego
pełni funkcję kwartetu „in residence”
w Hochschule für Musik und Theater w Ha-
no werze, prowadząc katedrę kameralistyki
na tej uczelni.
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14.11.2008 Piątek Friday

godz. 12.00 / 12:00 pm 
PAWILON „WYSPIAŃSKI 2000” / WYSPIAŃSKI 2000 PAVILION

AKADEMIA FESTIWALOWA / FESTIVAL ACADEMY
Spotkanie z Hanną Kulenty / Meeting with Hanna Kulenty
Prowadzi / Moderator – Maciej Jabłoński

godz. 17.00 / 5:00 pm
KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚW. MARCINA /
ST. MARTIN’S LUTHERAN CHURCH

Anonimowe kompozycje z rękopisu Ms. Mus.40626 (XVII w.) Biblioteki
Jagiellońskiej, na lutnię solo / Anonymous compositions from the
Jagiellonian Library’s manuscript Ms. Mus.40626 (17th century), for lute
solo:

– Prelude
– Sarabande
– La Complainte pour l’adieu de Monsieur Pollcenis
– Courante „Marion pleure”

Adam Jarzębski – Concerti a 3: „Berlinesa”, „Chromatica”, „Spandesa”

Mikołaj Zieleński – Communiones totius anni, Venezia 1611: „Video caelos
apertos“ na sopran i organy / ‘Video caelos apertos’ for soprano and organ

Heinrich Döbel – Sonata in A na skrzypce i basso continuo / 
Sonata in A for violin and basso continuo

Tarquinio Merula – Motetti e Sonate concertati, Venezia 1624:
„Cantate Jubilate” na sopran, skrzypce i basso continuo / 
‘Cantate Jubilate’ for soprano, violin and basso continuo

Anonimowe kompozycje z rękopisu 127/56 (XVII w.) Biblioteki
Jagiellońskiej / Anonymous compositions from the Jagiellonian 
Library’s manuscript 127/56 (17th century):

– Pagamoszka
– Ach, méczek [?]
– Taniec 
– Serce mi wzieła M.B.



Piątek |  Friday,  14.11.2008 138

Marcin Mielczewski – Canzona na dwoje skrzypiec i basso continuo /
Canzona for two violins and basso continuo

Stanisław Sylwester Szarzyński – Veni Sancte Spiritus, koncert na
sopran, dwoje skrzypiec i basso continuo / Veni Sancte Spiritus, concerto
for soprano, two violins and basso continuo

Katarzyna Wiwer – sopran / soprano
ARS ANTIQUA AUSTRIA:
Gunar Letzbor – skrzypce / violin, Barbara Konrad – skrzypce / violin,
Claire Pottinger – viola da gamba / viola da gamba, Norbert Zeilberger –
organy, klawesyn / organ, harpsichord, Hubert Hoffmann – lutnia / lute
Gunar Letzbor – kierownictwo artystyczne / artistic director

Koncert nagrywany przez Program 2 Polskiego Radia / Concert recorded by Channel 2 
of Polish Radio
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Pierwszą połowę siedemnastego stulecia
w Rzeczpospolitej uznać można za „złoty
wiek” kultury muzycznej, do czego przy-
czynił się niewątpliwie mecenat królewski
Zygmunta III Wazy oraz jego następcy –
Władysława IV. Obaj monarchowie utrzy-
mywali prywatny zespół muzyczny, wy-
stępujący zarówno na królewskich pokojach,
jak i podczas oficjalnych uroczystości z udzia-
łem króla. Mimo że nie byli w tym zakresie
pionierami, a jedynie kontynuowali dłu -
goletnią tradycję swoich poprzedników,
okres ich panowania wyróżnia szczególna
troska o najwyższy poziom muzykowania
na dworze i idące z nią w parze wysokie
wydatki przeznaczone za utrzymanie ka-
peli. Wazowie starali się nawet konkuro-
wać w tym zakresie z dworem cesarskim
Habsburgów w Wiedniu. Naśladując życie
muzyczne na dworze królewskim w War-
szawie, zespoły muzyczne zakładali i utrzy-
mywali przedstawiciele magnaterii (na
przykład Stanisław Lubomirski w Wiśni-
czu) i duchowieństwa (na przykład prymas
Wojciech Baranowski w Łowiczu). Zgodnie
z panującą ówcześnie modą na „włosz -
czyznę”, w kapelach najczęściej zatrud-
niani byli – prócz artystów lokalnych – mu-
zycy przybyli z Półwyspu Apenińskiego.
Wśród nich odnajdziemy nazwiska wybit-
nych kompozytorów, takie jak Luca Ma-
renzio czy Giovanni Francesco Anerio. Przy-
wozili oni ze sobą włoski repertuar, który
poszerzali o własną twórczość kompono-
waną już na terenie Rzeczpospolitej.
W ślad za nimi szli artyści polscy, przy-
swajający sobie charakterystyczne cechy
włoskiego języka muzycznego, który stop-
niowo stopił się w całość z tradycją lo-
kalną. Twórczość Tarquinia Meruli i Adama
Jarzębskiego jest przykładem repertuaru
wykonywanego w kapeli polskich Wazów,
podczas gdy dzieła Mikołaja Zieleńskiego,
Marcina Mielczewskiego i Stanisława Syl-
westra Szarzyńskiego wiążą się z mece-
natem Kościoła katolickiego. O swoistej
syntezie stylistycznej włosko-niemiecko-

The first half of the seventeenth century
in the Commonwealth can be considered a
‘golden age’ of musical culture, to which
the royal patronage of Zygmunt III Vasa, as
well as of his successor, Władysław IV,
without doubt contributed. Both mon-
archs maintained a private music ensem-
ble which performed both in the royal
chambers and during official ceremonies
in which the king participated. Despite the
fact that they were not pioneers in this
area, but only continued the long tradition
of their predecessors, the period of their
reign is distinguished by particular solici-
tude for the highest level of music-making
at court and, by the same token, great ex-
penditures made for the maintenance of
the chapel. The Vasa dynasty even tried to
compete in this area with the imperial
court of the Habsburgs in Vienna. In imi-
tation of musical life at the royal court in
Warsaw, music ensembles were founded
and maintained by representatives of the
aristocracy (e.g. Stanisław Lubomirski in
Wiśnicz) and the clergy (e.g. Primate Woj-
ciech Baranowski in Łowicz). In accordance
with the predominant fashion of the time
for ‘things Italian’, most often employed in
the chapels were – aside from local artists
– musicians from the Appenine Peninsula.
Among them we find the names of such
distinguished composers as Luca Maren-
zio or Giovanni Francesco Anerio. They
brought with them Italian repertoire, which
they expanded with their own oeuvre
composed within the Commonwealth. Pol-
ish artists followed in their footsteps,
adopting for themselves characteristic
traits of the Italian music language, which
gradually melded into a whole with the
local tradition. The oeuvre of Tarquinio
Merula and Adam Jarzębski is an example
of repertoire performed in the chapel of
the Polish Vasa dynasty; while the works
of Mikołaj Zieleński, Marcin Mielczewski
and Stanisław Sylwester Szarzyński are
linked with the patronage of the Catholic
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-polskiej świadczy z kolei twórczość mu-
zyka gdańskiego, Heinricha Döbela.

Siedemnastowieczna teoria muzyki,
podążając za praktyką kompozytorską,
wyróżniała trzy „style” muzyczne: kościelny,
kameralny (od wł. „camera” – pokój, kom-
nata) i teatralny, wyróżniane zgodnie
z zasadą stosowności. Dobry kompozytor
powinien był tak dobierać środki wyrazu,
by brzmienie utworu zgodne było z jego
przeznaczeniem i spełniało oczekiwania
słuchaczy. W estetyce muzycznej przełomu
XVI i XVII wieku, w nawiązaniu do niektó-
rych opinii filozofów starożytnych, zaczął
być lansowany pogląd, który dzisiejszym
odbiorcom może wydać się oczywisty, ale
który musiał torować sobie drogę w umys -
łach ówczesnych. Pogląd ten mówił
o ważnej roli słuchu w ocenie jakości pre-
zentowanej kompozycji, który to zmysł był
dotąd traktowany jako mniej istotny
względem rozumu lub zupełnie pomijany.
„Celem muzyki jest sprawianie przyjemno-
ści słuchowi” – pisał Marco Scacchi – na-
dworny kompozytor króla Wła dysława IV. 

W końcu XVI wieku pojawiła się
w środowisku kompozytorów włoskich
idea zaczerpnięta z pism Platona mówiąca
o ściślejszym połączeniu muzyki ze sło -
wem, którą twórcy nowożytni przetworzyli
na własny sposób. Mottem XVII wieku
stały się słowa słynnego kompozytora,
Claudia Monteverdiego: „aby mowa była
panią harmonii”. W utworach wokalnych
lub wokalno-instrumentalnych muzyka po-
winna podkreślać znaczenie słów i nastrój
kreowany przez tekst oraz imitować into-
nację mowy. Ideę tę podzielała większość
ówczesnych twórców, choć w praktyce
realizowali ją oni z różnym efektem. Śpiew
jednogłosowy z towarzyszeniem instru-
mentów (jak w kompozycji Meruli) stał się
w tym kontekście doskonałym nośnikiem
treści i emocji zawartych w tekście utworu.
Początkowo kompozytorzy tworzyli tego
typu dzieła w oparciu o struktury wie-
logłosowe – jedna z kilku linii melodycz-
nych śpiewana była przez wokalistę, po-

Church. A peculiar Italian-German-Polish
stylistic synthesis is attested, in turn, by
the oeuvre of Gdańsk musician Heinrich
Döbel. 

Seventeenth-century music theory,
following compositional practice, distin-
guished three musical ‘styles’: church,
chamber and theater, distinguished in ac-
cordance with the principle of suitability.
A good composer was supposed to select
means of expression such that the sound
of the work was in agreement with its pur-
pose and fulfilled the audience’s expecta-
tions. In musical aesthetics at the turn of
the 16th and 17th centuries, alluding to
some of the opinions of ancient philoso-
phers, a view began to be propagated that
may seem obvious to today’s audiences,
but had to make a way for itself into the
minds of the people of that time. This view
spoke of the important role of the sense
of hearing in assessing the quality of a
composition being presented – which
sense was up until that time treated as
less essential relative to reason, or even
completely passed over. ‘The aim of music
is to give pleasure to the ears,’ wrote
Marco Scacchi, court composer to King
Władysław IV.

At the end of the 16th century, there
appeared in the Italian composition com-
munity an idea drawn from the writings of
Plato, speaking of the close relationship of
music with words, which modern artists
transformed in their own way. The words
of famous composer Claudio Monteverdi
became the motto of the 17th century:
‘that speech might be the mistress of har-
mony’. In vocal or vocal-instrumental works,
music was to emphasize the meaning of
the words and the mood created by the
text, as well as to imitate the intonation of
speech. This idea was shared by the ma-
jority of artists at the time – although in
practice, they implemented it with varying
effect. In this context, monodic singing
with instrumental accompaniment (as in
the compositions of Merula) became a per-
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zostałe zaś wykonywały instrumenty. Śpie-
wak mógł przy tej okazji popisać się umie -
jętnością wykonywania trudnych tech nicz-
nie ozdobników przewidzianych przez
kompozytora lub improwizować własne
w sposób zgodny z konwencją panującą
w danym miejscu i momencie. Mikołaj Zie-
leński, który wprowadził włoski styl zdob-
nictwa na grunt polski, zwrócił na ten fakt
szczególną uwagę wykonawców, podając
w tytule swych dzieł oryginalną nazwę tej
techniki – „gorgia”. W czasach Szarzy-
ńskiego, a więc w końcu XVII wieku zdo-
biony jednogłos wokalny był już bardzo
szeroko rozpowszechniony, choć w zacho-
wanym repertuarze polskim tego typu
dzieł jest bardzo niewiele. Standardem
w repertuarze kościelnym stało się rów-
nież towarzyszenie złożone z dwojga skrzy-
piec i linii basowej (tzw. Kirchentrio).

Obok muzyki z tekstem słownym, ilo-
ściowo dominującej w początkach XVII
wieku, stulecie to przyniosło rozkwit twór-
czości instrumentalnej, łączący się po
części z udoskonaleniami w zakresie tech-
niki budowy instrumentów. Dzieła bez tek-
stu pisano zarówno z myślą o wykonaniu
w komnacie, jak i podczas liturgii. Partie
instrumentalne, dotąd wzorowane na gło -
sach wokalnych, zaczęły się od nich zna -
cząco różnić, początkowo głównie użyciem
szeroko rozbudowanych ozdobników. Ten
wczesny etap kształtowania się idiomu in-
strumentalnego reprezentują utwory
Adama Jarzębskiego, który nadawał im
tytuły sugerujące użycie specyficznych
środków technicznych (chroma tyka w con-
certo zatytułowanym Chromatica) lub
mające znaczenie sentymentalne (kompo-
zytor czas jakiś spędził na dworze berliń -
skim, stąd tytuły odnoszące się do nazw
miast niemieckich). W tym samym okresie
kompozytorzy-wirtuozi zaczęli   wykorzy-
stywać w swych dziełach coraz bardziej
skomplikowane rozwiązania charak terys -
tyczne dla poszczególnych instrumentów,
wymagające dużej sprawności technicz-
nej. Można je wysłyszeć zarówno w can-

fect medium for the content and emotions
contained in the text of a work. Initially,
composers created this type of works
based on multi-voiced structures – one of
several melodic lines was sung by a vocal-
ist, while the rest were performed by in-
struments. The singer could take the op-
portunity to show off his/her skill in per-
forming technically difficult ornaments in-
tended by the composer or to improvise
his/her own in a manner consistent with
the convention in force at the given time
and place. Mikołaj Zieleński, who intro-
duced the Italian style of ornamentation
in Polish territory, drew performers’ atten-
tion in particular to this fact, giving the
original name of this technique – ‘gorgia’
– in the title of his works. In Szarzyński’s
time – thus, at the end of the 17th century
– an ornamented single vocal part was al-
ready very widely popularized, though in
the surviving Polish repertoire, there are
very few works of this type. An accompa-
niment comprised of two violins and
a bass line (the so-called Kirchentrio) also
became standard in the church repertoire.

Aside from music with words, domi-
nant in terms of quantity at the beginning
of the 17th century, this period brought
a blossoming of the instrumental oeuvre,
associated in part with improvements in
the area of instrument-building technique.
Works without text were written with the
idea of performance both in a chamber
context, and during the liturgy. Instru-
mental parts, heretofore patterned after
vocal parts, began to differentiate them-
selves significantly – initially mainly via the
use of broadly expanded ornaments. This
early stage in the formation of the instru-
mental idiom is represented by the works
of Adam Jarzębski, who gave them titles
suggesting the use of specific technical re-
sources (chromatics in the concerto enti-
tled Chromatica) or having sentimental
significance (the composer spent some
time at the Berlin court, hence titles refer-
ring to names of German cities). In the same
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zonach Mielczewskiego, jak i w sonatach
Dobeliusa. 

Specyficznym rodzajem techniki gry
odznaczały się utwory przeznaczone na
lutnię, instrument mający ówcześnie bar-
dzo szerokie zastosowanie, szczególnie ce-
niony w kulturze francuskiej. W reper tuarze
lutniowym spotykamy z jednej strony
utwory bardzo trudne do wykonania, z dru-
giej zaś – dzieła bardziej popularne w cha-
rakterze, zwykle anonimowe, często to-
warzyszące tańcom czy pieśniom, do-
stępne szerszemu gronu wykonawców.
Doskonałym przykładem tego typu reper-
tuaru są kompozycje zawarte w XVII-wiecz-
nym rękopisie przechowywanym w Biblio-
tece Jagiellońskiej, z którego kilka wyko-
nują muzycy z zespołu Ars Antiqua Austria.
Program ich koncertu dowodzi, że dzięki
swoistej syntezie artystycznej, tak charak-
terystycznej dla wielonarodowej i wielo-
wyznaniowej Rzeczpospolitej, zrodziły się
na tutejszym gruncie dzieła bardzo intere-
sujące i różnorodne.

Aleksandra Patalas

time period, composer-virtuosi began to
utilize in their works more and more com-
plex solutions characteristic of individual
instruments, requiring great technical fa-
cility. They can be heard both in Mielczew -
ski’s canzoni and in Dobelius’ sonatas.

A peculiar type of playing technique
distinguished works intended for the lute
– an instrument having very broad utility
at the time, held in especially high regard
in French culture. In the lute repertoire, we
meet, on the one hand, works very difficult
to perform; and on the other, works more
popular in character, normally anonymous,
often accompanying dances or songs, ac-
cessible to a broader group of performers.
A perfect example of this type of reper-
toire are the compositions contained in a
17th-century manuscript held by the Jagiel-
lonian Library, of which several will be per-
formed by the musicians of the Ars Anti-
qua Austria ensemble. Their concert pro-
gram proves that, through the peculiar
artistic synthesis so characteristic of the
multiethnic and multi-religious Common-
wealth, very interesting and diverse works
were written in this part of the world.

Aleksandra Patalas
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Mikołaj
Zieleński
Mikołaj Zieleński (ok. 1550–ok. 1616), naj-
wybitniejszy kompozytor polski działający
na przełomie XVI i XVII wieku, był orga-
nistą i kapelmistrzem w kapeli prymasa
Wojciecha Baranowskiego w Łowiczu, któ-
remu artysta zadedykował swoje jedyne
zachowane dziś dzieło muzyczne Offerto-
ria et communiones totius anni, wydane
w Wenecji w 1611. Składa się na nie ponad
100 kompozycji przeznaczonych na cały
rok kościelny, stanowiących opracowania
tekstów śpiewanych na ofiarowanie i ko-
munię, a także kilka instrumentalnych
fantazji. Wymieniony zbiór zajmuje wyjąt -
kowe miejsce w dziejach muzyki polskiej –
jest pierwszą tak dużą publikacją dzieł ar-
tysty pochodzącego z Rzeczpospolitej. Zie-
leński jest uznawany za pierwszego w Pol -
sce przedstawiciela techniki polichóralnej.

Adam 
Jarzębski 
Adam Jarzębski (ur. przed 1590 w Warce
nad Pilicą, zm. 1648/49 w Warszawie),
skrzypek i kompozytor, budowniczy kró-
lewski, wierszopis. Przez kilka lat (do 1615
roku) grał na skrzypcach w kapeli elektora
brandenburskiego Jana Zygmunta w Berli-
nie, a następnie odbył podróż do Włoch.
Od ok. 1617 do śmierci działał w kapeli
królewskiej. Jako kompozytor znany jest
dziś głównie z dzieła zatytułowanego Can-
zoni e Concerti, ujawniającego wpływy
muzyki włoskiej, zawierającego 27 utwo-
rów przeznaczonych na 2–4 instrumenty
i basso continuo, których obsada instru-
mentalna nie jest dokładnie sprecyzowana.

Mikołaj Zieleński (ca. 1550–ca. 1616), the
most distinguished Polish composer active
at the turn of the 16th and 17th centuries,
was the organist and chapel master in the
chapel of Primate Wojciech Baranowski in
Łowicz, to whom the artist dedicated his
only work surviving today: Offertoria et
communions totius anni, published in
Venice in 1611. It is comprised of over 100
compositions intended for the entire church
year, representing settings of the texts for
the offertory and communion, as well as
several instrumental fantasies. The collec-
tion under discussion occupies an excep-
tional place in Polish music history – it is
the first such large publication of works by
an artist from the Commonwealth.
Zieleński is considered the first represen-
tative of polychoral technique in Poland.

Adam Jarzębski (b. before 1590 in Warka-
upon-Pilica, d. 1648/49 in Warsaw), violin-
ist and composer, royal architect, poet. For
several years (until 1615), he played the vi-
olin in the chapel of Johann Sigismund,
Elector of Brandenburg in Berlin, and then
traveled to Italy. From ca. 1617 until his
death, he was active in the royal chapel.
As a composer, he is known today chiefly
for his work entitled Canzoni e Concerti,
revealing influences from Italian music,
containing 27 works intended for 2–4 in-
struments and basso continuo, whose
scoring is not precisely specified.
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Tarquinio
Merula
Tarquinio Merula (ur. ok. 1595 k. Cremony,
zm. 1655 w Cremonie). Karierę muzyczną
rozpoczął na dworze Zygmunta III, gdzie
w latach ok. 1621–25 był organistą i kom-
pozytorem. Wzbogacił repertuar warszaw-
ski o pięć drukowanych zbiorów własnych
utworów, pisanych w najnowszej ówcze-
śnie stylistyce, do których należą mad-
rygały, motety, canzony oraz dialogo –
krótki utwór dramatyczny utrzymany w sty -
lu recytatywnym, który zapowiada rozkwit
teatru operowego na dworze Wła dysława IV.

Marcin 
Mielczewski
Marcin Mielczewski (zm. w 1651 w War-
szawie), najbardziej znany w ówczesnej
Europie kompozytor polski. Co najmniej od
1632 był muzykiem (prawdopodobnie pu-
zonistą) króla Władysława IV, a od 1644 lub
1645 roku – kapelmistrzem biskupa wroc -
ławskiego i płockiego, Karola Ferdynanda
Wazy. Jego zachowana twórczość pozos -
tała niemal w całości w rękopisach, obej-
muje ok. 75 utworów (wiele sygnowanych
monogramem M.M.) – głównie wokalno-
instrumentalne koncerty kościelne, msze,
nieszpory, motety oraz canzony bliskie sty-
listycznie sonacie.

Tarquinio Merula (b. ca. 1595 near Cre-
mona, d. 1655 in Cremona) began his mu-
sical career at the court of Zygmunt III,
where he was organist and composer
from ca. 1621–25. He enriched the Warsaw
repertoire with five printed collections of
his own works, written in the newest sty-
listic language of the time, among which
are madrigals, motets, canzoni and a dial-
ogo – a short dramatic work maintained
in recitative style, which heralds the blos-
soming of opera theater at the court of
Władysław IV.

Marcin Mielczewski (d. 1651 in Warsaw)
was the best-known Polish composer in
the Europe of his time. At least from 1632
onwards, he was a musician (probably
trombonist) to King Władysław IV; and
from 1644 or 1645, chapel master to Karol
Ferdynand Vasa, Bishop of Wrocław and
Płock. His surviving oeuvre, remaining al-
most entirely in manuscript form, includes
around 75 works (many signed with the
monogram M.M.) – chiefly vocal-instru-
mental concerti da chiesa, masses, ves-
pers, motets and canzoni close stylistically
to the sonata.
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Heinrich 
Döbel
Heinrich Döbel (ur. w 1650 w Gdańsku,
zm. 1693 w Gdańsku), organista i kompo-
zytor, wnuk znanego kompozytora i orga-
nisty, Paula Sieferta. Kształ cił się pod kie-
runkiem dziadka, a następnie u Jacka
Różyckiego w kapeli Jana Kazimierza. Po
1668 zatrudnił go wojewoda kijowski An-
drzej Potocki. W latach 1689–93 był orga-
nistą przy głównych organach w kościele
NMP w Gdańsku. Z twórczości Döbela za-
chowały się jedynie sonaty na skrzypce
i basso continuo, powstałe zapewne
w okresie wieloletniej podróży muzyka po
Europie.

Stanisław 
Sylwester 
Szarzyński
Stanisław Sylwester Szarzyński, kompozy-
tor działający w II połowie XVII wieku,
należący do zakonu benedyktynów lub cy-
stersów. Być może pochodził z rodziny
Sępów-Szarzyńskich, osiadłej od XVI wieku
w okolicach Lwowa. Choć zachowana
twórczość Szarzyńskiego obejmuje tylko
11 utworów (msza, conductus funebris, li-
tania, koncerty kościelne, sonata), odzna-
cza się dużymi walorami wyrazowymi
i ukazuje dużą inwencję melodyczną kom-
pozytora. Jego sonata jest jedynym zacho-
wanym przykładem tego gatunku w twór-
czości polskiej z II połowy XVII wieku.

Heinrich Döbel (b. 1650 in Gdańsk, d. 1693
in Gdańsk), organist and composer, grand-
son of well-known composer and organist
Paul Siefert, was educated under the di-
rection of his grandfather, and then stud-
ied with Jacek Różycki in the chapel of Jan
Kazimierz. After 1668, he was hired by An-
drzej Potocki, provincial governor of Kiev.
In 1689–93, he was the organist at the
main organ of St. Mary’s Church in Gdańsk.
Of Döbel’s oeuvre, all that survives are his
sonatas for violin and basso continuo, writ-
ten no doubt during his many years’ musi-
cal touring through Europe.

Stanisław Sylwester Szarzyński, a com-
poser active in the second half of the
17th century, belonging to the Benedictine
or Cistercian order, came perhaps from the
Sęp-Szarzyński family, which had been
settled in the Lvov area since the 16th cen-
tury. Though Szarzyński’s surviving oeuvre
only includes 11 works (a mass, a conduc-
tus funebris, a litany, concerti da chiesa
and a sonata), it is distinguished by great
expressive values and displays the com-
poser’s great melodic invention. His sonata
is the only surviving example of this genre
in the Polish oeuvre of the second half of
the 17th century.



Katarzyna
Wiwer 

Soprano. Considered one of the most inter-
esting Baroque sopranos in Poland. Gradu-
ated from Faculty of Voice and Drama at
Kraków Academy of Music (1994). Has par-
ticipated in numerous courses in interpre-
tation, both in Poland and abroad, work-
ing under the direction of, among others,
such pedagogues as E. Kirkby, E. Tubb and
A. Rooley.

Uncommonly rich and broad reper -
toire includes Renaissance music, the
principal works of the cantata-oratorio
genre (Bach’s Mass in B minor, Passions,
Magnificat, Händel’s Messiah, Haydn’s
Creation, Mozart’s Requiem etc.), and
symphonic works (Mahler’s Symphony
no. 4, Górecki’s Symphony no. 3). Has to
her credit an array of premières, both
contemporary works (including ones writ -
ten specially for her) and first modern
performances of early works.

As a soloist, concertizes actively in
Poland and abroad, and has performed at,
among other festivals: Music in Old Cra-
cow, Days of Organ Music, Early Music
Festival and Days of Bach in Kraków, as
well as Dresdner Festspiele. Has also per-
formed with many ensembles, such as
Harmonia Sacra, Ars Antiqua Austria,
Capriccio Basel, collaborating with, among
others, P. Esswood, A. Rooley and J. Rifkin.
Has made an array of disc recordings with,
among other groups, Ars Antiqua Austria,
Capella Cracoviensis and Celtic Triangle.

Sopran. Uznawana za jeden z najciekaw-
szych w Polsce sopranów barokowych. Ab-
solwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego
krakowskiej Akademii Muzycznej (1994).
Uczestniczyła w licznych kursach interpre-
tacyjnych w kraju i za granicą, pracując
m.in. pod kierunkiem takich pedagogów
jak E. Kirkby, E. Tubb oraz A. Rooley. 

Jej niezwykle bogaty i rozległy reper-
tuar obejmuje muzykę renesansową, utwory
zaliczane do kanonu muzyki kantatowo-
oratoryjnej (Msza h-moll, Pasje i Magnifi-
cat Bacha, Mesjasz Händla, Stworzenie
świata Haydna, Requiem Mozarta i in.) po
utwory z dziedziny symfonicznej (IV Sym-
fonia Mahlera, III Symfonia Góreckiego).
Ma na swoim koncie szereg prawykonań,
zarówno utworów współ czesnych, również
pisanych specjalnie dla niej, jak i pierw-
szych współczesnych wykonań utworów
dawnych. 

Jako solistka prowadzi aktywne życie
koncertowe w Polsce i za granicą. Brała
udział w festiwalach, m.in.: Muzyka w Sta-
rym Krakowie, Dni Muzyki Organowej, Fes-
tiwal Muzyki Dawnej, Dni Bachowskie
w Krakowie oraz Dresdner Festspiele. Wy-
stępowała również z wieloma zespołami,
takimi jak Harmonia Sacra, Ars Antiqua
Austria, Capriccio Basel, współpracując
m.in. z P. Esswoodem, A. Rooley’em i J. Rifki-
nem. Dokonała szeregu nagrań płytowych,
m.in. z zespołami Ars Antiqua Austria, Ca-
pella Cracoviensis i Celtic Triangle.
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Ars 
Antiqua 
Austria

Ars Antiqua Austria was founded in Linz in
1995 with the aim of introducing audi-
ences to the roots of specifically Austrian
baroque music played on period instru-
ments. The core of AAAustria comprises 8
musicians directed by Gunar Letzbor. The
ensemble is readily augmented to accom-
modate a still wider repertoire. During its
early years, AAAustria gave numerous con-
certs while researching the achievements
of Austria’s baroque composers in depth.
Thanks to G. Letzbor’s unflagging com-
mitment, many works have received their
first performance in modern times. Enthu-
siastic reviews have welcomed their CDs
of music by Baroque composers. In 2000
AAAustria commenced a cycle of concerts
at the Wiener Konzerthaus on the theme
of Austrian Baroque music.

Zespół Ars Antiqua Austria został założony
w Linzu w 1995 w celu przybliżenia słucha-
czom źródeł austriackiej muzyki baroko-
wej, granej na instrumentach z epoki. Trzon
zespołu AAAustria stanowi ośmiu muzy-
ków pod dyrekcją Gunara Letzbora. Zespół
z łatwością się powiększa, aby uwzględnić
jeszcze szerszy repertuar. We wczesnych
latach swojej działalności, zespół AAAust-
ria dawał liczne koncerty, zgłębiając rów-
nocześnie dorobek austriackich kompozy-
torów barokowych. Dzięki ogromnemu za-
angażowaniu G. Letzbora, wiele utworów
miało swoje pierwsze wykonanie w cza-
sach współczesnych. Płyty CD z muzyką
kompozytorów barokowych otrzymały
entuzjastyczne recenzje. W 2000 zespół
AAAustria rozpoczął w Wiener Konzer-
thaus cykl koncertów poświęconych au-
striackiej muzyce barokowej.



Gunar 
Letzbor 

Gunar Letzbor studied composition, con-
ducting and violin in Linz, Salzburg and
Cologne. His encounters with N. Harnon-
court and R. Goebel ignited a deep passion
for period instruments and performance
practice, leading him to perform exten-
sively with Musica Antiqua Köln, the Cle -
mencic Consort, La Folia Salzburg, Armon-
ico Tributo Basel and the Wiener Akademie.

In 1995, Gunar Letzbor founded his
own ensemble, Ars Antiqua Austria, dedi-
cated in particular to the discovery and

Gunar Letzbor studiował kompozycję, dy-
rygenturę i grę na skrzypcach w Linzu,
Salzburgu i Kolonii. Kontakty z N. Harnon-
courtem i R. Goebelem zaszczepiły w nim
głęboką pasję do instrumentów i praktyki
wykonawczej z epoki, prowadząc do roz-
ległej współpracy koncertowej z zespołami:
Musica Antiqua Köln, Clemencic Consort,
La Folia Salzburg, Armonico Tributo Basel
oraz Wiener Akademie.

W 1995 Gunar Letzbor założył własny
zespół Ars Antiqua Austria, nastawiony

Recent tours have taken the ensem-
ble to the Festival de la Musique Baroque
in Ribeauville; Berlin Festival of Ancient
Music; Festival Printemps des Arts in
Nantes; Mozartfest in Würzburg, Tage
alter Musik in Herne, Festival de Musique
de Clisson et de Loire Atlantique, Folles
Journées de Nantes, Musée d’Unterlinden
Colmar, Monteverdi Festival Cremona, Fes-
tival Baroque du Sablon, Salzburger Fest-
spiele, Vlandern Festival, Festival Bach de
Lausanne, Bologna Festival, Vendsyssel
Festival, Concerti della Normale Pisa, Res-
onanzen Wien, Klangbogen Wien.

AAAustria’s recording of Viviani’s Ca -
pricci Armonici received a Cannes Classi-
cal Award 2002.

Podczas ostatnich tras koncertowych
zespół wystąpił na Festival de la Musique
Baroque w Ribeauville, Berlin Festival of
Ancient Music, Festival Printemps des Arts
w Nantes; Mozartfest w Würzburg, Tage
alter Musik w Herne, Festival de Musique
de Clisson et de Loire Atlantique, Folles Jo-
urnées de Nantes, Musée d’Unterlinden
Colmar, Monteverdi Festival Cremona, Fes-
tival Baroque du Sablon, Salzburger Fest -
spiele, Vlandern Festival, Festival Bach de
Lausanne, Bologna Festival, Vendsyssel
Festival, Concerti della Normale Pisa, Re-
sonanzen Wien, Klangbogen Wien.

Dokonane przez AAAustria nagranie
utworu Capricci maronici Vivianiego otrzy -
mało nagrodę Cannes Classical Award 2002
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propagation of the rich, but neglected,
Baroque repertoire of his native country
and its neighbors. The result of this explo-
ration has been not only the unexpected
finding of musical masterpieces otherwise
destined to languish in obscurity, but also
the articulation of a uniquely Central Eu-
ropean instrumental sound and its often
deeply spiritual inspiration.

Letzbor has performed with AAAustria
at every major Baroque music festival in
Europe. As a soloist and with the ensam-
ble, he has made numerous recordings (in-
cluding several world premières), featuring
works by Mozart, Bach, Biber, Muffat, Auf-
schnaiter, Viviani, Schmelzer, Weichlein,
Vejvanovsky, Vilsmayr and Conti. Many of
these CDs have received major recording
awards, including the Cannes Classical
Award and the Premio del Disco Amadeus.

Gunar Letzbor teaches at the Musik -
hochschule in Lübeck, Germany; he is
a widely respected pedagogue, giving sum-
mer courses across Europe. He is also the
author of a teaching method book entitled
Geiger – Geige – Geigen [Violinist – Vio lin –
Violin Playing], published by Helbing.

w szczególności na odkrywanie i propago-
wanie bogatego, a zaniedbanego reper-
tuaru barokowego kraju ojczystego arty-
sty oraz krajów sąsiednich. Rezultatem tych
poszukiwań było nie tylko niespodziewane
odnalezienie muzycznych arcydzieł, które
inaczej byłyby skazane na zapomnienie, ale
również określenie specyficznie środkowo-
europejskiego brzmienia instrumentalnego,
a także jego – często głęboko duchowej –
inspiracji.

Z zespołem AAAustria Leztbor wystę -
pował na wszystkich ważniejszych festi-
walach muzyki barokowej w Europie. Do-
konał również (jako solista oraz z zes -
połem) licznych nagrań dzieł Mozarta,
Bacha, Bibera, Muffata, Aufschnaitera, Vi-
vianiego, Schmelzera, Weichleina, Vejva-
novsky’ego, Vilsmayra i Contiego, z kil koma
prapremierami światowymi włącznie. Wie -
le spośród tych płyt otrzymało ważne na-
grody, w tym Cannes Classical Award oraz
Premio del Disco Amadeus.

Gunar Letzbor wykłada w Musikhoch -
schule w Lubece (Niemcy); jest powszech-
nie szanowanym pedagogiem, prowadzą -
cym kursy letnie w całej Europie. Jest rów-
nież autorem książki dydaktyczno-meto-
dologicznej pt. Geiger – Geige – Geigen
(Skrzypek – Skrzypce – Gra na skrzypcach),
wydanej przez oficynę Helbing.
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godz. 19.30 / 7:30 pm
SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ / KRAKÓW PHILHARMONIC HALL

KONCERT JUBILEUSZOWY HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO / 
HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI BIRTHDAY CONCERT

Grzegorz Fitelberg – Pieśń o sokole, poemat symfoniczny op. 18 / 
The Song of the Falcon, symphonic poem op. 18 (1905), 15’

Hanna Kulenty – Koncert na trąbkę / Trumpet Concerto (2002), 25’ 

* * *
Henryk Mikołaj Górecki – II Symfonia „Kopernikowska” op. 31 na
sopran i baryton solo, chór mieszany i orkiestrę / Symphony no. 2
‘Copernican’, op. 31 for soprano and baritone solo, mixed choir 
and orchestra (1972), 37’

Elena Xanthoudakis (Grecja / Greece – Australia) – sopran / soprano
Matjaž Robavs (Słowenia / Slovenia) – baryton / baritone
Marco Blaauw (Holandia / the Netherlands) – trąbka / trumpet
Chór i Orkiestra Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie /
Choir and Orchestra of the Karol Szymanowski Philharmonic in
Kraków
Jacek Mentel – przygotowanie chóru / choirmaster
Eugene Tzigane (USA) – dyrygent / conductor 

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

Conductor, composer and violinist; born
1879 in Dźwińsk [presently Daugavpils,
Latvia]; died 1953 in Katowice. Studied
1891–96 at the Institute of Music in War-
saw: composition with Z. Noskowski and
violin performance with S. Barcewicz. After
graduation, worked as a violinist; starting
in 1901, held post of concertmaster, and
then conductor of Warsaw Philharmonic
Orchestra (1904/05; 1908–11; 1923–34). At
the same time, enjoyed successes in the
area of composition (among others, 1st Prize
at I. J. Paderewski Composers’ Competition
in Leipzig, 1898). In 1905, together with
K. Szymanowski, L. Różycki and A. Szeluto,
founded Young Poland composers’ group.
Shortly thereafter, however, devoted him-
self entirely to conducting, propagating
new music with exceptional commitment.
Led Hofoper-Orchester in Vienna (1912/13),
then conducted in Russia – Petrograd
(1914–19) and Moscow (1920/21). From
1921 to 1924, held post of conductor at Di-
aghilev’s Les Ballets Russes, with which he
performed in, among other places, Paris,
London, Brussels and Monte Carlo. In
1934, founded the Polish Radio Symphony
Orchestra in Warsaw, which he led until
1939.

Spent the war years in Paris, and then
in Buenos Aires and USA. After returning
to Poland in 1947, took over directorship

Dyrygent, kompozytor i skrzypek; urodził
się w 1879 w Dźwińsku [obecnie Daugav-
pils, Łotwa], zmarł w 1953 w Katowicach.
Studiował w latach 1891–96 w Instytucie
Muzycznym w Warszawie: kompozycję
u Z. Noskowskiego i grę na skrzypcach
u S. Barcewicza. Po ukończeniu studiów
pracował jako skrzypek; od 1901 pełnił
funkcję koncertmistrza, a następnie dyry-
genta Orkiestry Filharmonii Warszawskiej
(1904/05; 1908–11; 1923–34). Równocześ-
nie odnosił sukcesy w dziedzinie kompo-
zycji (m.in. I nagroda na Konkursie Kom-
pozytorskim im. I.J. Paderewskiego w Lip-
sku, 1898). W 1905 wspólnie z K. Szyma-
nowskim, L. Różyckim i A. Szelutą założył
grupę kompozytorską „Młoda Polska”.
Wkrótce jednak całkowicie poświęcił dyry-
genturze, z wyjątkowym oddaniem propa-
gując muzykę współczesną. Prowadził or-
kiestrę Hofoper w Wiedniu (1912/13), na-
stępnie dyrygował w Rosji – w Piotrogro-
dzie (1914–19) i w Moskwie (1920/21). W la-
tach 1921–24 pełnił funkcję dyrygenta Ba-
letów Rosyjskich S. Diagilewa, z którymi
występował m.in. w Paryżu, Londynie, Bru-
kseli i Monte Carlo. W 1934 założył Orkies-
trę Symfoniczną Polskiego Radia w War-
szawie, którą prowadził do 1939.

Lata wojenne Fitelberg spędził w Pa-
ryżu, a następnie w Buenos Aires i Sta-
nach Zjednoczonych. Po powrocie do kraju w
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1947, objął dyrekcję Wielkiej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowi-
cach. Prowadził również klasę dyrygentury
w tamtejszej Państwowej Wyższej Szkole
Muzycznej (1950–51). Za swoją działalność
artystyczną Fitelberg został odznaczony
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski (1928), Złotym Krzyżem Zasługi
(1932), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski (1947). W 1951
otrzymał Nagrodę Państwową I stopnia.
Od 1980 odbywa się w Katowicach Ogól-
nopolski Konkurs Kompozytorski i Mię-
dzynarodowy Konkurs Dyrygencki jego
imienia.

Pieśń o sokole to jedyna kompozycja Grze-
gorza Fitelberga, która nie uległa dotąd
całkowitemu zapomnieniu. Powstała w
1905 pod wpływem tak samo zatytułowa-
nego opowiadania Maksyma Gorkiego,
opublikowanego 10 lat wcześniej. Mowa
w nim o zranionym sokole, który schronił
się w jaskini węża, roztaczając przed nim
wizję słonecznych przestrzeni, lotu i walki.
Ginie też w ostatniej próbie wzbicia się
w przestworza, wąż zaś, choć naigrawa się
z niego, sam usiłuje niezdarnie oderwać
się od ziemi. Upadłszy na kamienie pozos-
taje w przekonaniu, że zaznał wszystkiego,
za czym tęsknił sokół, a dylemat: pełzać
czy latać – rozstrzyga jednoznacznie na
korzyść pełzania. Lecz wówczas w szumie
fal morskich dają się słyszeć słowa: „Sza-
leństwu śmiałych śpiewamy pieśń”.

Gorki włożył tę historię w usta sta-
rego pasterza-muzułmanina, a na miejsce
zdarzenia obrał urwiste wybrzeża Krymu.
Tym samym alegoryczna opowieść o tęs-
knocie za wolnością, światłem i przestrze-
nią, będąca zarazem pochwałą walki a po-
tępieniem przyziemnego kwietyzmu, zys-
kała orientalny, właściwy sztuce rosyjskiej
koloryt. Swego czasu oddziałała tak silnie,
że przypisywano jej nawet rolę iskry, która
doprowadziła do wybuchu rewolucji 1905

of the Great Symphony Orchestra of Pol-
ish Radio in Katowice. Also headed a con-
ducting studio at the State Music College
there (1950–51). For his artistic activity,
was decorated with: Officer’s Cross of the
Order of Polonia Restituta (1928), Gold
Cross of Merit (1932), Commander’s Cross
with Star of the Order of Polonia Restituta
(1947). In 1951, received State Prize, 1st De-
gree. Since 1980, the National Composers’
Competition and International Conduc-
tors’ Competition named after him have
taken place in Katowice.

The Song of the Falcon is the only one of
Grzegorz Fitelberg’s compositions which
has not been completely forgotten to date.
It was written in 1905 under the influence
of a short story by Maxim Gorky bearing
the same title, published 10 years earlier. It
is about an injured falcon which took shel-
ter in the cave of a snake, spreading out
before him a vision of sunny spaces, flight
and battle. It also dies during its last at-
tempt to take off into space; the snake,
though he makes fun of him, tries clum-
sily himself to break away from the
ground. Having fallen upon the rocks, he
remains convinced that he has experi-
enced everything the falcon longed for,
and resolves the dilemma – to crawl or to
fly – definitively in favor of crawling. But
then, in a whoosh of sea waves, the fol-
lowing words are to be heard: ‘To the mad-
ness of the bold we sing a song.’

Gorky placed this story in the mouth
of an old Muslim shepherd; and as the
place of its occurrence, he chose the pre-
cipitous coasts of Crimea. Thereby, the al-
legorical tale of longing for freedom, light
and space – at the same time a commen-
dation of battle and a condemnation of
mundane quietism – obtained an Oriental
color proper to Russian art. In its time, it
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roku. Nic dziwnego, że przykuła uwagę mło -
dego kompozytora.

Silnej inspiracji odpowiada gorąca
i podniosła atmosfera poematu Fitelberga.
Jak wiele dzieł tego rodzaju, wyzyskuje
ono elementy techniki sonatowej, co ozna-
cza, że nacisk położony został na jakość
i sposób opracowania tematów. Istotnie –
już pierwszy temat intonowany przez rogi
i trąbki, który można określić „tematem
wzlotu”, pozostaje na długo w pamięci.
Olbrzymią zaletą kompozycji jest jej wspa-
niałe brzmienie, co nie zaskakuje u Fitel-
berga – mistrza instrumentacji, z którego
umiejętności w tym zakresie korzystał
wszak sam Szymanowski. Nie można jed-
nak zakwalifikować Pieśni o sokole jako
utworu „kapelmistrzowskiego” – na to jest
ona zbyt głęboko przeżyta, szczera i w re-
zultacie artystycznie przekonująca. Prawy-
konania dzieła dokonał Fitelberg osobiście
6 lutego 1906 w Warszawie, na pierwszym
koncercie Spółki Nakładowej Młodych
Kompozytorów Polskich, na którym zapre-
zentował również kompozycje pozostałych
członków grupy – Karłowicza, Szymanow-
skiego, Różyckiego i Szeluty – swych kole-
gów z klasy wielkiego Z. Noskowskiego.
Koncert został powtórzony w marcu w Ber-
linie i jeszcze w tym samym roku partytura
Pieśni o sokole ukazała się w berlińskiej
oficynie Stahla.

Maciej Negrey

had such a strong effect that it was attrib-
uted the role of the spark that led to the
outbreak of the 1905 revolution. No won-
der it riveted the young composer’s atten-
tion.

The torrid and lofty atmosphere of
Fitelberg’s poem is suited to this strong in-
spiration. Like many works of this type, it
exploits elements of sonata technique,
which means that emphasis was laid on
the quality and treatment of the themes.
Indeed – already the primary theme in-
toned by the horns and trumpets, which
can be termed the ‘upward flight theme’,
remains long in one’s memory. An enor-
mous strength of the composition is its
magnificent sound, which is no surprise
from Fitelberg – a master of orchestration
from whose skills in this area even Szy-
manowski himself benefited. However,
The Song of the Falcon cannot be classi-
fied as a ‘concertmaster’s’ work – it is too
deeply felt, sincere and, as a result, artisti-
cally convincing. The work was premièred
personally by Fitelberg on 6 February 1906
in Warsaw, at the first concert of the
Young Polish Composers’ Publishing Com-
pany, at which he also presented compo-
sitions by the remaining members of the
group – Karłowicz, Szymanowski, Różycki
and Szeluto – his colleagues from the stu-
dio of the great Z. Noskowski. The concert
was repeated in March in Berlin and, still
in the same year, the score of The Song of
the Falcon was released by the Stahl pub-
lishing house in Berlin.

Maciej Negrey



Hanna 
Kulenty

Composer, born 1961 in Białystok. Studied
composition at the Academy of Music in
Warsaw, in the studio of W. Kotoński; and
later, at the Royal Conservatory of Music
in The Hague with L. Andriessen. Also re-
ceived a scholarship from the Deutscher
Akademischer Austauschdienst in Berlin.
Participated in the International Courses
for Young Composers organized by the
Polish Section of the International Society
for Contemporary Music, and in the Inter-
national Summer Courses for New Music
in Darmstadt. Since 1989, has worked as
an independent composer, writing mainly
on commission for Dutch and German or-
chestras and ensembles.

Has won many prizes: 2nd Prize at the
European Young Composers’ Competition
in Amsterdam (1985, for Ad unum), S. Wys -
piański Young Artists’ Prize (1987), Polish
Composers’ Union Youth Com petition
(1987 – for Ride), prizes at Composers’
Competition of the Warsaw Branch of the
Polish Composers’ Union (1986 – for Quinto,
1987 – for Breathe, 1988 – for Cannon,
1989 – for aaa Tre). Won first place in
50th UNESCO IMC International Rostrum
for Composers for her Concerto for Trum-
pet and Orchestra (2003). Lectures at sev-
eral musical institutions: was visiting com-
poser of the Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst in Berlin (1990), guest lec-

Kompozytorka, urodziła się w 1961 w Bia-
łym stoku. Studiowała kompozycję w Aka-
demii Muzycznej w Warszawie, w klasie
W. Kotońskiego, później w Królewskim
Konserwatorium Muzycznym w Hadze
u L. An driessena. Była także stypendystką
Deutscher Akademischer Austauschdienst
w Berlinie. Uczestniczyła w Międzynarodo-
wych Kursach dla Młodych Kompozytorów,
zorganizowanych przez Polską Sekcję ISCM
i Międzynarodowych Wakacyjnych Kur-
sach Nowej Muzyki w Darmstadcie. Od 1989
roku pracuje jako niezależny kompozytor,
pisząc głównie na zamówienie orkiestr
i zespołów holenderskich oraz niemieckich.

Jest laureatką wielu nagród: II na -
grody w Europejskim Konkursie Młodych
Kompozytorów w Amsterdamie (1985, za
Ad unum), Nagrody Artystycznej Młodych
im. S. Wyspiańskiego (1987), w Konkursie
Koła Młodych ZKP (1987 – za Ride) oraz
nagród w Konkursach Kompozytorskich
Warszawskiego Oddziału ZKP (1986 – za
Quinto, 1987 – za Breathe, 1988 – za Cannon,
1989 – za aaa Tre). Uzyskała pierwszą
lokatę na 50. Międzynarodowej Trybunie
Kompozytorów UNESCO za Koncert na
trąbkę i orkiestrę (2003). Wykłada w mu -
zycznych instytucjach: była „visiting com -
poser” Deutscher Akademischer Aust ausch-
 dienst w Berlinie (1990), gościn nym wykła -
dowcą na trzech uniwersytetach w Los
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turer at three universities in Los Angeles
(1998), composer-in-residence with Het
Gelders Orkest in Holland (1999–2000).
Often invited as guest lecturer to various
events of worldwide standing. Took part in
the work of the jury during the Münchener
Biennale (1995), Gaudeamus Music Week
in Amsterdam (2002), 9th Kazimierz Se-
rocki International Composers’ Competi-
tion in Warsaw (2004), and 6th Inter na-
tional New Chamber Opera Competition
– Orpheus-Luciano Berio 2003–04. In No-
vember 2000, Deutsches Radio in Cologne
organized a monographic concert for her
(released on CD by Arcs & Circles label).
Since 1992, has been living in Poland and
Holland.

Hanna Kulenty’s compositional portfolio is
a testimony to the long artistic path she
has taken in search of an individual poetic
language, her own style and original com-
positional techniques. One of the most es-
sential stages in this path is demarcated
by the Concert for Trumpet and Orchestra,
written in 2002 on commission for Chan-
nel 2 of Polish Radio as part of the Euro-
pean Radio Union. The work, in a recording
by M. Blaauw and the National Polish
Radio Symphony Orchestra under the di-
rection of R. Zollman, received the highest
marks during the International Rostrum of
Composers in Vienna (2003), thereby ob-
taining first place, while Kulenty was hon-
ored on this occasion with the UNESCO
Mozart Medal.

As the composer herself indicates, the
discovery of the multidimensional charac-
ter of time was utilized in the Concerto.
The new compositional technique to
which Kulenty gave the name ‘polyphony
of time dimensions’ replaced here the
‘polyphony of arches’ – a technique ex-
ploited in her earlier works. Fragments
built on the same sound material are
played simultaneously at different tempi.
In this manner, the work is split up into

Angeles (1998), pełniła funkcję „composer-
in-residence” przy Het Gelders Orkest
w Holandii (1999–2000). Często zapra -
szana jest jako gościnny wykładowca na
różne imprezy o randze światowej. Brała
udział w pracach jury Münchener Biennale
(1995), Gaudeamus Music Week w Amster-
damie (2002), IX Międzynaro dowego Kon -
kursu Kompozytorskiego im. K. Serockiego
w Warszawie (2004) oraz VI edycji Inter -
national New Chamber Opera Competition
„Orpheus-Luciano Berio 2003–04”. W listo -
padzie 2000 roku Radio Niemieckie w Ko -
lonii zorganizowało jej koncert monogra -
ficzny (CD wydane przez Arcs & Circles).
Od 1992 roku mieszka w Polsce i Holandii.

Teka kompozytorska Hanny Kulenty to
świadectwo długiej drogi twórczej, prze-
bytej w poszukiwaniu indywidualnej po-
etyki, własnego stylu i oryginalnych tech-
nik kompozytorskich. Jeden z najbardziej
istotnych etapów tej drogi wyznacza Kon-
cert na trąbkę i orkiestrę, powstały w 2002
na zamówienie Programu II Polskiego Radia
w ramach Europejskiej Unii Radiowej. Utwór
w nagraniu M. Blaauwa i NOSPR pod dy-
rekcją R. Zollmana podczas Międzynaro-
dowej Trybuny Kompozytorów w Wiedniu
(2003) otrzymał najwyższą punktację, zdo-
bywając tym sa mym pierwszą lokatę, zaś
Kulenty została z tej okazji uhonorowana
Medalem Mozartowskim UNESCO.

Jak zaznacza sama kompozytorka,
w Koncercie zostało wykorzystane odkry-
cie wielowymiarowości czasu. Nowa tech-
nika kompozytorska nazwana przez Ku-
lenty „polifonią wymiarów czasu” zastą -
piła tu „polifonię łuków” – technikę eks-
ploatowaną w utworach wcześniejszych.
Fragmenty zbudowane na tym samym ma-
teriale dźwiękowym grane są jednocześnie
w różnych tempach. W ten sposób utwór
zostaje rozbity na warstwy istniejące
jakby w innych wymiarach czasu. Choć ar-
tystka przyznaje się do inspiracji tzw. eu-



layers existing, as it were, in different time
dimensions. Though the artist admits to
inspiration from the so-called European
trance music, her work decidedly cannot
be called minimalist or repetitive. It is an
allusion rather to a meditative manner of
experiencing time than to music reducing
the audience’s experience to a few easily-
perceived motifs. Finally, we must mention
the inspirations of Balkan music, clearly
audible from the trumpet’s first solo parts.
The work as a whole is characterized by an
extraordinarily animated narrative; and
the concise formal construction and tradi-
tional sounds (familiar even from Classical
music), not infrequently present in this
music, make the work very attractive. This
broadly-conceived attractiveness – thus,
drawing the audience, as it were, into the
musical action – is one of the aims
adopted by the composer, to which she
gave expression in her comments on the
work.

As we can see, time and its secrets
are one of the fundamental issues which
both absorb the attention of physicists,
and continually inspire artists. Is Hanna
Kulenty’s music able to warp the line of
time? Discerning listeners will find out for
themselves. After listening to the work, let
us try to guess how long it lasted, and
then compare with the real length of the
work, as measured by an ordinary wrist-
watch. Surprises guaranteed!

Marcin Strzelecki

ropejską muzyką transową, to jej dzieła
zdecydowanie nie można nazwać mini-
malistycznym bądź repetytywnym. To ra-
czej kolejne nawiązanie do medytacyjnego
sposobu doświadczania czasu niż do mu-
zyki redukującej doświadczenie słuchacza
do kilku łatwo percypowalnych motywów.
Wspomnieć należy wreszcie o inspiracjach
muzyką bałkańską, wyraźnie słyszalnych
od pierwszych solowych partii trąbki.
Całość cechuje niezwykle wartka narracja,
a zwarta kon strukcja formalna i nierzadko
obecne w tej muzyce tradycyjne brzmienia
(znane nawet z muzyki klasycznej) czynią
utwór bardzo atrakcyjnym. Owa szeroko po-
jęta atrak cyjność, a więc wciąganie słucha-
cza niejako wewnątrz akcji muzycznej to
jeden z za łożonych celów kompozytorki,
któremu dała ona wyraz w komentarzach
do dzieła.

Jak widać, czas i jego tajemnice to
jedno z fundamentalnych zagadnień, które
zarówno absorbuje uwagę fizyków, jak
i nieustannie inspiruje artystów. Czy mu-
zyka Hanny Kulenty potrafi zakrzywić linię
czasu? Dociekliwi niech przekonają się
o tym sami. Po wysłuchaniu utworu po-
starajmy się zgadnąć ile trwał i porównać
z rzeczywistą długością dzieła mierzoną
zwykłym zegarkiem. Niespodzianki gwa-
rantowane!

Marcin Strzelecki
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Henryk 
Mikołaj 
Górecki

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. From 1975 to
1979, he was the rector of the State Music
College in Katowice, where he headed a
composition studio. His oeuvre is among
the most original phenomena in contem-
porary music.

Górecki’s works have many times rece -
ived prizes at Polish and international
composers’ competitions, among others:
1st prize at the Polish Composers’ Union
Youth Competition (1960), 1st prize for the
‘1959’ Symphony 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
Kraków on the occasion of John Paul II’s
visit to Poland in 1979. Górecki is a past
winner of the State Prize, 1st Degree (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 War -
saw; in 1994, an honorary doctorate from
the University of Warsaw; in 2000, from
the Jagiellonian University; in 2008, from
the Academy of Music in Kraków; he was

Kompozytor, urodził się w 1933 w Czernicy
koło Rybnika. Studiował kompozycję u B.
Sza belskiego w Państwowej Wyż szej Szko -
le Muzycznej w Katowicach. W latach 1975–
–79 był rektorem PWSM w Katowicach,
gdzie prowadził klasę kompozycji. Jego
twórczość należy do najoryginalniejszych
zjawisk w muzyce współczesnej.

Utwory Góreckiego wielokrotnie uzys -
ki wały nagrody na krajowych i międzyna -
rodowych konkursach kompozytorskich,
m.in.: I nagroda na Konkursie Młodych
Związku Kompozytorów Polskich (1960),
I nagroda 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 specjal -
nym koncercie w Krakowie z okazji wizyty
Jana Pawła II w Polsce w 1979. Górecki jest
laureatem Nagrody Państwowej I stopnia
(1970), nagród Ministra Kultury i Sztuki
(1965, 1969, 1973), Nagrody Związku Kom -
pozytorów Polskich (1970) i Nagrody Mi -
nistra Spraw Zagranicznych (1992). W 1993
otrzymał doktorat honoris causa Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie, w 1994
doktorat honorowy Uniwersytetu Warszaw-
skiego, w 2000 – Uniwersytetu Jagielloń -
skiego, w 2008 – Akademii Mu zycznej w Kra-
kowie; został odznaczony przez Związek
Polaków w Ameryce Złotym Krzyżem Legii
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Honorowej. Po 1994 otrzymał doktoraty
honorowe Uniwersytetu Katolickiego w Wa-
szyngtonie, Uniwersy tetu Michigan w Ann
Arbor, Uniwersytetu Victoria (Kanada),
Uniwersytetu w Mon trealu.

Jego III Symfonia w nagraniu Dawn
Upshaw i zespołu London Sinfonietta pod
dyrekcją Davida Zinmana (Nonesuch, 1993)
odniosła bezprecedensowy sukces na mię -
dzynarodowym rynku płytowym, bijąc
rekordy popularności osiągane dotychczas
jedynie w dziedzinie muzyki rozrywkowej.
Od tej pory twórczość H.M. Góreckiego
cieszy się ogromnym zainteresowaniem
na całym świecie.

Całe dzieło Boskiego stworzenia
jest niczym doskonała symfonia 

(ks. Michał Heller)

„…w obliczu bezkresu staliśmy się niczym…”
Ta myśl kompozytora stała się kluczem
w jego drodze do koncepcji utworu za -
mówionego przez Fundację Kościusz -
kowską dla uczczenia 500-lecia urodzin
Mikołaja Kopernika. „Cóż tu o Koperniku
napisać – że wstrzymał Słońce i ruszył
Ziemię? Banał.” Ta i wiele innych wątpli -
wości towarzyszyło kompozytorowi w trud -
nym czasie zmagania się z „koper ni -
kowskim” tematem. Decydujące zna -
czenie, zdaniem kompozytora miały jego
rozmowy z Krzysztofem Zanussim. Opo -
wiadał po latach: „Zanussi powiedział, że
właściwie ów Kopernik (…) jest to jedna
z największych tragedii, jakie w ogóle
zdarzyły się w dziejach ducha ludzkiego:
runął cały sposób myślenia, na którym
opierał się stosunek człowieka do ota -
czającej go rzeczywistości. (…) W obliczu
bezkresu staliśmy się niczym. Wtedy cały
temat wydał mi się jasny, oczywisty do
opracowania muzycznego.”

I tak narodziła się ogólna koncepcja
II Symfonii. Dwuczęściową formę wywiódł
H.M. Górecki z własnego rozumienia
„kopernikowskiego” przełomu: „najpierw

awarded the Gold Cross of the Legion of
Honor by the Alliance of Poles in America.
After 1994, he received honorary doctorates
at the Catholic Univer sity in Washington,
the University of Mi chigan at Ann Arbor, the
University of Vic toria (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 re -
cords 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.

The entire work of God’s creation
is nothing but a perfect symphony

(Fr. Michał Heller)

‘…In the face of infinity, we became as
nothing…’ This thought of the composer’s
became the key in his path to the concept
of the work commissioned by the Koś-
ciuszko Foundation to celebrate the 500th
birthday of Nicholas Copernicus. ‘What
can I write about Copernicus here – that he
halted the Sun and set the Earth in motion?
How trivial.’ This and many other doubts
accompanied the composer in the difficult
time of struggle with the ‘Copernican’
theme. Of decisive significance, in the
composer’s opinion, were his conversa-
tions with Krzysztof Zanussi. He recounted
years later: ‘Zanussi said that really, that
Copernicus […] is one of the greatest
tragedies that ever took place in human
history: an entire way of thinking – on
which the relationship of the human race
to its surrounding reality was based – col-
lapsed. […] In the face of the infinite, we
became nothing. At that point, the entire
subject seemed to me to be clear and obvi-
ous for a musical setting.’

And so the general concept of Sym-
phony no. 2 was born. The two-movement
form was derived by H.M. Górecki from his
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cały – powiedzmy – mechanizm świata,
następnie kontemplacja”.

Droga do łacińskiego tekstu, jak często
w twórczości Góreckiego, wiodła do Księgi
Psalmów, a z uwagi na okoliczności zamó -
wienia pojawił się również wyjątek z dzieła
Mikołaja Kopernika O obrotach sfer nie -
bieskich.

Deus
qui fecit caelum et terram

Psalm 146 (145)
Qui fecit luminaria magna
Solem in potestatem diei
Lunam et Stellas
in potestatem noctis

Psalm 136 (135), 7–9
Deus
Quid autem caelo pulcrius,
Nempe quod continet pulcra omnia?

N. Copernicus, De revolutionibus 
orbium caelestium

Dwie części symfonii to dwa skrajnie
skontrastowane światy, zarówno brzmie -
niowo, jak, co ważniejsze – semantycznie.
Utwór rozpoczyna się, jakby od kulminacji.
Znając fascynacje „kosmiczne” kompo -
zytora, można powiedzieć, że rozpoczyna
się od „wielkiego wybuchu”: mocnych
uderzeń w 3 kotły i wielki bęben ffff,
a potem z wielką mocą artykułowanych
dysonansowych wielodźwięków. Ostre
brzmie nia części pierwszej, owego „mecha-
nizmu świata” są zróżnicowane fakturalnie
i rozdzielane radykalnymi pauzami gene -
ralnymi. W powtarzanych lub przesuwanych
akordach (tutti ffff), głos górny tworzy
często motyw opa dającej sekundy małej,
kojarzony zwykle z ekspresją bólu,
cierpienia. Zasad nicza kulminacja części I,
usytuowana w jej finale, staje się
momentem nadania zna czenia „zdarzeniom
instrumentalnym”. Wielki chór na tle akor -
dów całotonowych w orkiestrze – wyś -
piewuje, wykrzykuje con massima passione,
…espressione, …grande tensione słowa
Psalmów: „Bóg, który stworzył niebo
i ziemię, On uczynił wielkie światła”. I oto

own understanding of the ‘Copernican’ turn-
ing point: ‘first the entire, let us say, me ch-
anism of the world; then contemplation.’

The path to the Latin text, as is fre-
quently the case in Górecki’s oeuvre, led
to the Book of Psalms; and on account of
the circumstances of the commission, there
also appeared an excerpt from Nicholas
Copernicus’ On the Revolutions of the
Heavenly Spheres.

Deus
qui fecit caelum et terram

Psalm 146 (145)
Qui fecit luminaria magna
Solem in potestatem diei
Lunam et Stellas
in potestatem noctis

Psalm 135 (136), 7–9
Deus
Quid autem caelo pulcrius,
Nempe quod continet pulcra omnia?

N. Copernicus, De revolutionibus 
orbium caelestium

The two movements of the symphony
are two extremely contrasted worlds, in
terms of both sound and – more impor-
tantly – semantics. The work begins, as it
were, from a culmination. Knowing the
composer’s ‘cosmic’ fascinations, we could
say that it begins with a ‘Big Bang’: strong
strokes of three tympani and bass drum
ffff, and then dissonant chords articulated
with great force. The harsh sounds of the
first movement, of that ‘mechanism of the
world’, are diversified in terms of texture
and divided up by radical Grosse Pausen.
In repeated or shifting chords (tutti ffff),
the upper voice frequently forms the motif
of a falling minor second, normally asso-
ciated with the expression of pain or suf-
fering. The fundamental culmination of
the 1st movement, situated in its finale, is
the moment in which significance is given
to ‘instrumental events’. The large choir,
against a background of whole-tone chords
in the orchestra, sings out, cries out words
from the Psalms con massima passione,



…espressione, …grande tensione. ‘God, Who
created heaven and earth, Who made the
great lights…’ And so (attacca) we are in-
troduced into another, lyrical world – one
wants to say, into a world of contempla-
tion of beauty. The baritone solo, against a
background of gentle, more consonant ac-
companiment of strings and piano, again
spins out threads from the Psalms. The
gradually rising melodic line of the bari-
tone attains its peak on the word light, key
to the symphony as a whole; the melody is
taken over by the soprano solo which con-
tinuing to rise, attains g-flat2. There then
ensues for the first time – though not the
last – a full brightening of the sound ma-
terial: in the orchestra, for a moment,
there appears a pure A-flat major triad, at
the same time introducing the simple uni-
son singing of the soprano and baritone,
expressing, as it were, the awe of human-
ity – man and woman – over the Universe
created by God.

The dénouement of the work is repre-
sented by the choir singing (mp sempre) in
even note values, harmonized in a mo dal
manner, colored by chords dissonant to it.
The words from Nicholas Copernicus’ trea-
tise: ‘What could be more beautiful than
heaven, which surely encompasses all that
is beautiful?’, set to music so nobly and sim-
ply – as it were, an apotheosis of beauty –
transport us, at the same time, into some
other dimension. Using Mieczysław Toma -
szewski’s terminology, we could say that it
is an ‘epiphanic moment’ – the appearance
in the work of something ‘from outside’ –
appealing to the idiom of the sacred. The
work is crowned by long-standing, dynami -
c ally pulsating sonorities of the orchestral
mass, of pentatonic interval structure, ‘puri-
fied’, resolved again into an A-flat major triad.

The composer once said that ‘the cos-
mos has its own sound.’ Maybe this is how
the cosmos sounds?

Teresa Malecka

(attacca) zostajemy wprowadzeni w inny,
liryczny świat, chcia łoby się powiedzieć –
w świat kontemplacji piękna. Solo bary -
tonowe, na tle łagod nego, bardziej kon -
sonansowego towarzy szenia smyczków
i fortepianu, snuje po  nownie wątki Psal -
mów. Stopniowo wznosząca się linia
melodyczna barytonu osiąga szczyt na
kluczowym dla całości symfonii słowie
światło; melodię przejmuje sopran solo,
który – nadal wznosząc się – osiąga ges2.
Następuje wówczas po raz pierwszy, choć
nie ostatni, pełne rozjaśnienie materiału
dźwiękowego – w orkiestrze pojawia się
na moment czysty trójdźwięk As-dur,
wprowadzając zarazem prosty, zestrojony
w unisono śpiew sopranu i barytonu
wyrażający jakby zachwyt człowieka:
kobiety i mężczyzny – nad stworzonym
przez Boga Wszechświatem.

Pointę dzieła stanowi śpiew chóru
(mp sempre) w równych wartościach,
zharmonizowany na sposób modalny, pod -
barwiany dysonującymi z nim akordami.
Tak szlachetnie i prosto umuzycznione
słowa z traktatu Mikołaja Kopernika:
„A cóż piękniejszego nad niebo, które
przecież ogarnia wszystko, co piękne?” –
niczym apoteoza piękna – przenoszą nas
zarazem w jakiś inny wymiar. Stosując
terminologię Mieczysława Tomaszew -
skiego – można powiedzieć, iż jest to „mo -
ment epifaniczny” – pojawienie się w utwo-
 rze czegoś „spoza” – odwołujący się do
idiomu sakralności. Utwór wieńczą długo
stojące, pulsujące dynamicznie współ -
brzmienia masy orkiestrowej o strukturze
interwałowej pentatonicznej, „oczyszczone”,
rozwiązane na trójdźwięk ponownie As-dur.

Kompozytor powiedział kiedyś, że
„kos mos ma swoje brzmienie”. Może
właśnie tak brzmi kosmos?

Teresa Malecka
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Elena 
Xanthoudakis

Soprano of Greek/Australian dual nation-
ality, studied voice at the Victorian College
of Arts in Australia (Bachelor of Music Per-
formance with Honors) and at the Univer-
sity of Melbourne (Master of Music Per-
formance 2003). Also received one-year
scholarship to the Guildhall School of
Music, London. Numerous first places in
singing competitions include the Mozart
Prize at Salzburg International Festival
2006, Adam Didur Opera Singers’ Interna-
tional Competition (2008), the Maria
Callas Grand Prix (Oratorio/Lied) in Athens
(2003), and the National Liederfest in Mel-
bourne (2004).

Operatic repertoire includes Leila in
Les pęcheurs de perles, Pamina and Papa -
gena in Die Zauberflöte, Olympia in Les
contes d’Hoffmann, Ismene in Mitridate, re
di Ponto, Frasquita in Carmen, Barbarina in
Le nozze di Figaro, Kristina in The Makro -
poulos Case (also recorded), Miss
Schleesen in Satyagraha, Xenia in Boris
Godunov; has sung with the Royal Opera
Covent Garden, English National Opera,
Opéra National du Rhin, Melbourne Opera,
Victorian College of Arts, Oz Opera and
Longborough Opera. Concert repertoire
includes Beethoven’s Symphony no. 9,
Rossini’s Petite messe solennelle, both of
J. S. Bach’s Passions, Fauré’s Requiem,
Händel’s Messiah and Jephtha, Mozart’s

Sopran, o podwójnej grecko-australij skiej
narodowości, studiowała wokalistykę
w Vic  torian College of the Arts w Australii
(dyplom z wyróżnieniem) oraz na Uniwer -
sytecie w Melbourne (dyplom magisterski
w 2003). Otrzymała też roczne stypendium
w Guildhall School of Music w Londynie.
Brała udział w konkursach wokalnych, m.in.:
Międzynarodowym Festiwalu w Salz burgu
(Nagroda Mozarta, 2006), Między naro -
dowym Konkursie Wokalistyki Operowej
im. Adama Didura (2008), Międzynaro -
dowym Konkursie Wokalnym im. Marii
Callas w Atenach (Grand Prix w kategorii
oratorium/pieśń 2003), National Liederfest
w Melbourne (2004).

Jej repertuar operowy zawiera partie:
Leili w Poławiaczach pereł, Paminy i Papa-
geny w Czarodziejskim flecie, Olimpii
w Opowieściach Hoffmana, Ismeny w Mit-
ridate, re di Ponto, Frasquity w Car men,
Barbariny w Weselu Figara, Kristiny w Spra-
wie Makropulos (również nagranie), Miss
Schleesen w Satyagraha, Kseni w Borysie
Godunowie – które śpiewała w Royal Opera,
Covent Garden, English National Opera,
Opéra National du Rhin, Melbourne Opera,
Oz Opera i Longborough Opera. W re -
pertuarze koncertowym E. Xanthoudakis
znajdują się: IX Symfonia Beethovena,
Petite messe solennelle Rossiniego, obie
Pasje Bacha, Requiem Faurégo, Mesjasz



Matjaž 
Robavs

Baritone, born in Ljubljana. Graduated
from the Universität für Musik und Dar -
stellende Kunst in Vienna, where he stud-
ied in the voice studio of H. Łazarska. At
this institution, also completed postgrad-
uate studies with R. Holl. Winner of many
voice competitions, among others: 1st Prize
at International Student Voice Competi-
tion in Japan (1997), 1st Prize at ‘Jugend
musiziert’ International Competition in
Austria (1998), 1st Prize at A. Sari Interna-
tional Vocal Art Competition in Poland
(1998) and two 1st Prizes at the ’s-Herto-
genbosch International Voice Competition
in Holland (2000), which he 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 Frankfurt, creating, among others,
roles in operas by Mozart (Papageno in Die
Zauberflöte, Guglielmo in Cosí fan tutte,
Count Almaviva in Le Nozze di Figaro, the

Baryton, urodził się w Lublanie. Jest absol-
wentem Universität für Musik und Dar-
stellende Kunst w Wiedniu, gdzie stu diował
w klasie śpiewu H. Łazarskiej. Na tej uczelni
także ukończył studia podyplomowe
u R. Holla. Laureat nagród wielu konkursów
wokalnych, m.in. I nagrody w Międzynaro-
dowym Studenckim Konkursie Wokalnym
w Japonii (1997), I nagrody w Międzynaro-
dowym Konkursie „Jugend musiziert” w
Austrii (1998), I nagrody w Międzynarodo-
wym Konkursie Wokalnym im. A. Sari
w Polsce (1998) i dwóch pierwszych na-
gród w Międzynarodowym Konkursie Wo-
kalnym IVC ’s-Hertogenbosch w Holandii
(2000) otrzymanych w kategorii najlep-
szego wykonawcy pieśni i najlepszego
śpiewaka wszystkich kategorii.

Występował na scenach teatrów ope -
rowych w Klagenfurcie, Schwerinie, Wiedniu
(Volksoper), Lublanie, Antwerpii i Frank -
furcie, kreując m.in. partie w operach Mo -
zarta (Papagena w Czarodziejskim Flecie,
Guglielma w Cosí fan tutte, Hrabiego

Exsultate Jubilate and Vivaldi’s Gloria; has
sung with the Melbourne and Tasmanian
Symphony Orchestras, at the Hermitage in
St. Petersburg, in Hong Kong and Japan.
Has given recitals in Wiesbaden, Hong
Kong and Salt-Lake City.

i Jefte Handla, Exsultate Jubilate Mozarta
i Gloria Vivaldiego – które wykonywała
z orkiestrami symfonicznymi Melbourne
i Tasmanii, w Ermitażu w St Pe tersburgu,
w Hong Kongu i Japonii. Dawała recitale
w Wiesbaden, Hong Kongu i Salt-Lake City.
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Marco 
Blaauw

Has international career as a soloist, mem-
ber of the musikFabrik ensemble in Cologne.
Goal is the further development of the
trumpet, its technique and its repertoire.
Works in close collaboration with both the
established and the younger composers of
our time. Many works have been written
especially for him or have been inspired
by his playing, including compositions by
P. Eötvös, R. Saunders, R. Ayres and I. Mundry.

From 1998 until the composer’s death,
worked intensely with K. Stock hausen,
and has premièred solo roles in scenes of
the opera cycle Licht. In August 2008,
presented the première of Har monies for

Jest trębaczem solistą o uznanej między-
narodowej karierze, członkiem zespołu
musikFabrik w Kolonii. Cały czas dąży do
doskonalenia swojej techniki gry i posze-
rzania repertuaru. Współpracuje ściśle za-
równo z już uznanymi, jak i z młodszymi
kompozytorami współczesnymi. Wiele ut -
wo rów napisano specjalnie dla niego, czy
też z inspiracji jego grą, w tym np. kompo-
zycje P. Eötvösa, R. Saunders, R. Ayresa
i I. Mundry.

Współpracował intensywnie z K. Stock-
hausenem (od 1998 do śmierci kompozy-
tora), m.in. dokonywał prapremier partii
solowych w scenach z cyklu operowego

title role in Don Giovanni), Donizetti, Verdi,
Puccini, Bizet, Humperdinck, Henze, Tchai -
kovsky and Wagner. He has taken part in
many renowned festivals in Austria (Salz -
burger Festspielen and Karintischer
Sommer), Poland (Wratislavia 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).

Almavivy w Weselu Figara, tytułową w Don
Giovannim), Donizettiego, Verdiego, Puc -
ciniego, Bizeta, Humperdincka, Henzego,
Czajkowskiego i Wagnera. Brał udział
w wielu renomowanych festiwalach w
Austrii (Salzburger Festspielen i Karin -
tischer Som mer), Polsce (Wratislavia
Cantans), Belgii (Zommeropera Festival),
Irlandii (Wexford Opera Festival) i Niem -
czech. Koncertował w Europie, Kanadzie
i Japonii, jego występy zarejestrowały
telewizje słoweńska, austriacka, belgijska
i japońska. Nagrał 4 płyty solowe i 1 ope -
rową (Naxos).



Trumpet from the cycle Klang for the BBC
in the Royal Albert Hall.

Among the orchestras and new music
ensembles with which he has soloed are:
Dutch Radio Symphony Orchestra, Natio-
nal Polish Radio Symphony Or chestra,
WDR Radio Symphony Orchestra Cologne,
Deutsche Oper Berlin, Klang forum Wien,
London Sinfonietta, Schoen berg Ensemble
and musikFabrik. Per for mances are widely
documented in radio and CD recordings.
First solo CD Blaauw of his upcoming solo
series was released in 2005; second solo
CD, HOT, came out in 2006. In 2007, pre -
sented Improvisation – a duo album with
Gijsbrecht Royé. In 2009, a 4th CD, for
trumpet and live electronics, will be released
in 2009.

Also active as a teacher with notable
residencies: since 2003, at the Stock-
hausen Courses Kuerten; and in 2004 and
2006, at the International Summer Courses
for New Music in Darmstadt. Since August
2008, has been a visiting professor at the
Music College of Lucerne, Switzerland.

Licht, a w sierpniu 2008 wykonał po raz
pierwszy utwór Harmonie na trąbkę z cyklu
Klang dla BBC w sali Royal Albert Hall.

Występował jako solista z orkiestrami
i zespołami muzyki współczesnej, takimi
jak Orkiestra Symfoniczna Holenderskiego
Radia, NOSPR, Orkiestra Symfoniczna WDR
w Kolonii, Deutsche Oper Berlin, Klangfo-
rum Wien, London Sinfonietta, Schoenberg
Ensemble i musikFabrik. Jego występy zos-
tały utrwalone w nagraniach dla radia oraz
na płytach CD. Pierwsza solowa płyta CD –
Blaauw pojawiła się w 2005, drugą – HOT
– wydał w 2006; natomiast w 2007 przed-
 stawił album Improvisation, gdzie wy-
stępuje w duecie z Gijsbrechtem Royé. W
2009 zostanie wydana czwarta płyta
(trąbka z elektroniką na żywo).

Działa aktywnie również jako nauczy-
ciel; ma na koncie udział – jako „visiting
lecturer” – w Kursach im. Stock hausena
w Kuerten (od 2003) oraz w Międzynaro-
dowych Kursach Wakacyjnych Nowej Mu-
zyki w Darmstadcie (2004 i 2006). Od
sierpnia 2008 jest „visiting professor”
w Wyższej Szkole Muzycznej w Lucernie
(Szwajcaria).
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Chór 
Filharmonii 
im. Karola 
Szymanowskiego
w Krakowie

Karol 
Szymanowski
Philharmonic
Choir 
in Kraków
The Kraków Philharmonic Choir, founded
in 1945, comprises 80 artists, graduates of
music secondary schools, colleges and
academies. Since the beginning of its ex-
istence, it has performed nearly 2000 con-
certs (including over 300 abroad). The en-
semble’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 Eu-
ropean orchestras and participated in 39
festivals all over Europe; from the begin-
ning it has also been associated with the
European L. van Beethoven Easter Festival.

It specializes in performances of mo -
numental oratorio works; its repertoire
includes operas as well. Among the Choir’s
major discographical achievements are
recordings of film music by W. Kilar (Dra -
cula, A King for Burning), and its disc with
Kilar’s works – Krzesany, Angelus, Victoria

Zespół założony w 1945 liczy 80 artystów,
absolwentów średnich i wyższych szkół
muzycznych. Od początku istnienia wyko-
nał prawie 2000 koncertów (w tym ponad
300 za granicą). Bogaty repertuar zespołu
obejmuje około 400 utworów od muzyki
dawnej po prawykonania dzieł polskich
kompozytorów współczesnych (H.M. Górec -
ki, K. Penderecki, R. Palester). Towa rzyszył
wielu orkiestrom europejskim i uczestni-
czył w 39 festiwalach w całej Europie; od
początku związany jest również z europej-
skim Festiwalem Wielkanocnym im. L. van
Beethovena.

Specjalizuje się w wykonaniach monu-
mentalnych dzieł oratoryjnych, mając w swo -
im repertuarze także opery. Do dużych
osiągnięć dyskograficznych chóru należą
nagrania muzyki filmowej W. Kilara (Dra -
kula, Król ostatnich dni), a płyta z jego
utworami – Krzesany, Angelus, Victoria –
została nominowana do prestiżowej na -



Jacek 
Mentel 

Choirmaster. Born 1962 in Zabrze, studied
conducting at the Kraków Academy of
Music in the studio of Prof. Jerzy Katlewicz
(diploma with honors). While still at the
Academy, began collaboration with the
Kraków Philharmonic – where, starting in
1987, he was assistant choirmaster; and
since 1989, has been conductor and direc-
tor of the Mixed Choir. Together with the
choir, has participated in many Polish and
foreign festivals, collaborating with many
eminent conductors from Poland and
abroad. As an adjunct professor in the Fac-
ulty of Composition, Conducting and The-
ory of Music at the Academy of Music in
Kraków, is involved in pedagogical activity.
Has honed conducting skills at numerous
courses and seminars under the direction
of, among others, Prof. Helmuth Rilling
(Bachakademie Stuttgart and Interna-

Chórmistrz. Urodzony w 1962 w Zabrzu,
dyrygenturę studiował na Akademii Mu-
zycznej w Krakowie u J. Katlewicza (dy-
plom z wyróżnieniem). Jeszcze w czasie
studiów rozpoczął współpracę z Filharmo-
nią Krakowską, w której od 1987 pełnił
funkcję asystenta chórmistrza, a od 1989
do chwili obecnej jest dyrygentem i kie-
rownikiem Chóru Mieszanego. Wraz z chó-
rem uczestniczył w wielu festiwalach kra-
jowych i zagranicznych, współpracując
z wieloma wybitnymi dyrygentami z Pol-
ski i z zagranicy. Jako adiunkt na Wydziale
Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
w krakowskiej Akademii Muzycznej pro-
wadzi działalność pedagogiczną. Swój
warsztat dyrygencki doskonalił na licznych
kursach i seminariach, m.in. pod kierun-
kiem prof. Helmutha Rillinga (Bachakade-
mie Stuttgart, Internationale Dirigent en-

– was nominated for the prestigious Fry -
deryk award. For years, it has collabo rated
with K. Penderecki, who dedicated to the
choir a fragment of his Passion – the
sequence Stabat Mater. It enjoys the favor
of audiences, reviewers and conductors,
and its foreign tours have earned it the
reputation of an ‘ambassador of Polish
culture’.

grody Fryderyk. Od lat współpracuje z K.
Pen dereckim, który dedykował chó rowi
fragment Pasji – sekwencję Stabat Mater.
Cieszy się sympatią publiczności, recen -
zentów i współpracujących z nim dyry gen -
tów, a zagraniczne tournées zaskarbiły mu
opinię „ambasadora kultury polskiej”.
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Orkiestra 
Filharmonii 
im. Karola 
Szymanowskiego
w Krakowie

Orchestra 
of the Karol
Szymanowski
Philharmonic 
in Kraków
Founded in 1945 as the first Polish sym -
phony orchestra after World War II. During
activity to date, ensemble has been led by
distinguished conductors: Z. Lato szewski,
B. Wodiczko, S. Skrowa czewski, W. Rowicki,
A. Markowski, H. Czyż, J. Kat lewicz, T. Stru -
gała, G. Levine (USA), R. Bader (Germany),
J. Maksymiuk, M. Pija rowski, V. Ponkin
(Russia), T. Bugaj.

Założona w 1945, jako pierwsza polska
orkiestra symfoniczna po zakoń czeniu
II wojny światowej. W ciągu dotych cza -
sowej działalności na czele zespołu stali
wybitni dyrygenci: Z. Latoszewski, B. Wo -
diczko, S. Skrowaczewski, W. Rowicki,
A. Markowski, H. Czyż, J. Katlewicz, T. Stru -
gała, G. Levine (USA), R. Bader (Niemcy),
J. Maksymiuk, M. Pijarowski, V. Ponkin
(Rosja), T. Bugaj.

tionale Dirigentenseminar Leipzig); as well
as on fellowship at the Oregon Bach Fes-
 tival (Eugene, USA). In 1989, received
Stipend of the City of Kraków for Young
Creators of Culture. As conductor of sym-
phonic, oratorio and choral music concerts,
appears on Polish and foreign concert
stages (France, Germany, Norway, USA).

seminar Leipzig) oraz jako stypendysta
w Eugene w ramach Oregon Bach Festival.
W 1989 otrzymał Stypendium m. Krakowa
dla Młodych Twórców Kultury. Jako dyry-
gent koncertów symfonicznych, oratoryj-
nych oraz muzyki chóralnej występuje na
estradach krajowych i zagranicznych (Fran-
cja, Niemcy, Norwegia, Stany Zjednoczone).



Eugene 
Tzigane

Born 1981 in Japan (Japanese mother, Eu-
ropean father); full name is Eugene Tzi-
gane McDonough; recently has been using
shortened version. Holds master’s degree
in orchestral conducting from the Juilliard
School, where he studied with James De-

Urodził się w 1981 w Japonii (jego matka
jest Japonką, a ojciec – Europejczykiem).
Jego pełne nazwisko brzmi Eugene Tzi-
gane McDonough, ale obecnie artysta
używa jego skróconej wersji. Studia ma-
gisterskie w zakresie dyrygentury ukoń-

Performing with Philharmonic Mixed
Choir and Boys’ Choir, ensemble has
attained particular merit for performances
of works by K. Szymanowski. Has taken
part in world premières of works by K. Pen -
derecki, among others: Psalms of David,
Dimensions of Time and Silence, Phono -
grams 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 festivals, such
as: Festival di Musica Con temporanea in
Italy, Flanders Festival 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 with music by, among others,
D. Shostakovich, I.J. Paderewski, G. Doni -
zetti, M. Karłowicz, K. Szymanowski, M. Bruch,
G. Bacewicz, H.M. Górecki and S. Moniuszko.

Zespół, występując z filharmonicznym
chórem mieszanym i chórem chłopięcym,
zasłużył się szczególnie wykonaniami dzieł
K. Szymanowskiego. Brał udział w pra -
wy konaniach 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, Stany Zjednoczone. Brał udział
w wielu fes tiwalach międzynarodowych,
takich jak: Festival di Musica Contempo -
rana we Włoszech, Festiwal Flandryjski
w Belgii, Festival Estival de Paris, Festival
Euro päischer 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. Szostakowicza, I.J. Pade -
rewskiego, G. Donizettiego, M. Karłowicza,
K. Szymanowskiego, M. Brucha, G. Ba -
cewicz, H.M. Góreckiego i S. Moniuszki.
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Preist, receiving the Bruno Walter Memo-
rial Scholarship. Recently finished formal
studies with Jorma Panula at the Royal Col-
lege of Music in Stockholm. Supplemented
education at master classes with Jorma
Panula, Daniel Harding and Jukka-Pekka
Saraste at the Royal Conservatory in
Stockholm, as well as (in the 2007/08 sea-
son) in an apprenticeship with Alan Gilbert
at the Royal Stockholm Philharmonic.

Winner of the Grand Prix at the 8th
G. Fitelberg International Competition for
Conductors in Katowice (2007). Second
Prize at the 4th Lovro von Matacic Inter-
national Competition of Young Conductors
resulted in debut with the Zagreb Philhar-
monic in 2008/09 season. Most recently,
has been invited to compete in the 4th Sir
Georg Solti International Conductors’ Com-
 petition in Frankfurt-am-Main this No-
vember (chosen as one of 24 candidates
from over 540 applicants).

On 27 November, will lead the newly-
formed Polish Orchestra Sinfonia Iuventus
during its televised debut in a concert at
Polish Radio’s Lutosławski Studio in War-
saw, broadcast live on TV Polska and on
the Internet.

czył w Juilliard School w Nowym Jorku,
w klasie Jamesa DePreista; otrzymał sty-
pendium Bruno Walter Memorial. Nie-
dawno ukończył studia u Jormy Panuli
w Konserwatorium Królewskim w Sztok-
holmie. Uzupełniał wykształcenie na kur-
sach mistrzowskich Jormy Panuli, Daniela
Hardinga i Jukka-Pekka Sarastego w Kon-
serwatorium Królewskim w Sztokholmie
oraz (w sezonie 2007/08) terminował
u Alana Gilberta z Orkiestrą Filharmonii
Królewskiej w Sztokholmie (Royal Stock -
holm Philharmonic).

Tzigane jest zwycięzcą VIII Między -
narodowego Konkursu Dyrygenckiego
im. G. Fitelberga w Katowicach (2007).
Otrzymanie II nagrody na IV Międzynaro-
dowym Konkursie Młodych Dyrygentów
im. Lovro von Matacica zaowocowało jego
debiutem z orkiestrą Zagreb Philharmonic
w sezonie 2008/09. Ostatnio Tzigane wziął
udział w IV Międzynarodowym Konkursie
Dyrygenckim im. Sir Georga Soltiego we
Frankfurcie nad Menem (został wybrany
jako jeden z 24 uczestników, wybranych
spośród ponad 540 zgłoszeń).

27 listopada 2008 Tzigane poprowa-
dzi nowo utworzoną Polską Orkiestrę Sin-
fonia Iuventus podczas jej telewizyjnego
debiutu na koncercie w Studio Polskiego
Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie,
który będzie transmitowany na żywo przez
TVP oraz przez Internet.
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15.11.2008 Sobota Saturday

godz. 12.00 / 12:00 pm
AULA „FLORIANKA” AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE /
FLORIANKA AUDITORIUM, ACADEMY OF MUSIC IN KRAKOW

„MUZYKA JESIENIĄ” – Koncert Katedry Kompozycji z okazji 
jubileuszu 120-lecia Akademii Muzycznej w Krakowie / 
AUTUMN MUSIC – Composition Department concert in honor 
of the Academy of Music in Kraków’s 120th Anniversary

Adam Walaciński – Mała muzyka jesienna na obój i trio smyczkowe /
Little Autumn Music for oboe and string trio (1986), 7’

Józef Rychlik – Aura I na taśmę / Aura I for tape (1992), 3’

Marek Stachowski – Madrigali dell’estate na sopran i trio smyczkowe /
Madrigali dell’estate for soprano and string trio (1984), 10’

Krystyna Moszumańska-Nazar – Muzyka jesienią na klarnet, dzwony 
i 2 perkusje / Autumn Music for clarinet, bells and double percussion
(2001), 15’

Anna Zawadzka-Gołosz – Metafrazy na kwartet smyczkowy / 
Metaphrases for string quartet (2001), 5’

* * *
Zbigniew Bujarski – Kwartet na jesień / Quartet for Autumn (2001), 17’

Maciej Jabłoński – Etiuda nr 4 na fortepian / Etude no. 4 for piano
(2003), 2’

Wojciech Widłak – Shortly on Line na flet, klarnet, skrzypce, wiolonczelę
i fortepian / Shortly on Line for flute, clarinet, violin, cello and piano
(2001), 5’

Magdalena Długosz – Poza ciszę na taśmę / Beyond Silence for tape
(2008), 22’30” **

** prawykonanie polskie / Polish première



Agata Zubel – sopran / soprano
Renata Guzik – flet / flute
Mariusz Pędziałek – obój / oboe
Jakub Sztencel – klarnet / clarinet 
Jan Pilch – perkusja / percussion
Wojciech Fedkowicz – perkusja / percussion
Gertruda Szymańska – perkusja / percussion
Michał Pawełek – fortepian / piano
Kwartet DAFÔ:
Justyna Duda, Danuta Augustyn, Aneta Dumanowska, Anna Armatys
Mateusz Bień – realizacja dźwięku / sound engineering
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Adam 
Walaciński

Composer, music critic and pedagogue,
born 1928 in Kraków. Began studies at the
State Music College in Kraków in the vio-
lin studio of E. Umińska (1947), after which
he transferred to the composing studio of
A. Malawski (1952), and then took a break
in his studies. At the same time, played vio-
lin in the Polish Radio Orchestra in Kraków
(1948–56), as well as studying composition
privately with S. Kisielewski. Formally ob-
tained diploma in composition (with hon-
ors) from Kraków State Music College in 1974.

Since 1956, has belonged to the Pol-
ish Composers’ Union (1971–87 – president
of Kraków Branch of this organization;
1989–97 – member of Central Board), as
well as to the ‘Kraków Group’ Artistic As-
sociation. Since 1957, has worked with
PWM Edition – since 1984, has been aca-
demic editor of the Department of 20th-
century Composers for the PWM Encyclo-
pedia of Music. Initially  predominant among
compositions was film and theater music
(among others, Pharaoh, Mother Joan of
the Angels, Czterej pancerni i pies); also de-
voted himself to musical journalism.

Since 1972, has taught at Kraków Aca -
demy of Music (since 1992, as a professor);
also held post of Pro-rector (1993–96). In
1973–81, taught at the State Theater Col-
lege in Kraków. Works have been per-
formed in many countries, among them

Kompozytor, krytyk muzyczny i pedagog,
urodził się w 1928 w Krakowie. Studia
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej
w Krakowie rozpoczął w klasie skrzypiec
E. Umińskiej (1947), po czym przeniósł się
do klasy kompozycji A. Malawskiego (1952),
a następnie przerwał naukę. Jednocześnie
grał jako skrzypek w Krakowskiej Orkiest-
rze Polskiego Radia (1948–56), a także
uczył się kompozycji prywatnie u S. Kisie-
lewskiego. Dyplom z kompozycji (z wy-
różnieniem) uzyskał formalnie w krakow-
skiej PWSM w 1974.

Od 1956 należy do Związku Kompo -
zytorów Polskich (1971–87 pełnił funkcję
prezesa Oddziału Krakowskiego ZKP, 1989–
–97 był członkiem Zarządu Głównego)
oraz do Stowarzyszenia Artystycznego
„Grupa Krakowska”. Od 1957 współpracuje
z Pol skim Wydawnictwem Muzycznym –
od 1984 jest redaktorem naukowym działu
Kompozytorzy XX w. w Encyklopedii mu -
zycznej PWM. Wśród jego kompozycji
początkowo przeważała muzyka filmowa
i teatralna (m.in. Faraon, Matka Joanna od
Aniołów, Czterej pancerni i pies), poświęcał
się także publicystyce muzycznej.

Od 1972 jest wykładowcą krakowskiej
Akademii Muzycznej (od 1992 jako pro -
fesor), pełnił też funkcję prorektora (1993–
–96). W latach 1973–81 uczył w Pań stwo -
wej Wyższej Szkole Teatralnej w Kra kowie.



France, Italy, Holland, the former Yugo -
slavia, Greece and Canada; and in Poland
at the Warsaw Autumn Festival, among
others. For compositional and peda gogical
activity, has received many awards, among
others the State Prize, 1st Degree (1966),
the Prize of the City of Kraków (1976), the
Prize of the Minister of Culture and Art
(1981), the Polish Composers’ Union Prize
(2003).

Adam Walaciński, in his recent works, en-
gages in a certain personal retrospection,
presenting subdued landscapes of gentle
sounds rather than dramatic waves of ten-
sion. Little Autumn Music for oboe and
string trio falls into this category – one of
calm narrative exuding a reflective atmos-
phere. The composer is not afraid to make
use of simple associations, illustrative in
nature; the primary idea here is the mood-
making effect. Like Canto notturno, whose
première took place in the summer of this
year at this venue, Little Autumn Music
emanates cheeriness and a pastoral char-
acter – we can find in it a distant echo of
the divertissement.

Maciej Jabłoński

Jego utwory były wykonywane w wielu
krajach, m.in. we Francji, Włoszech, w Ho -
landii, byłej Jugosławii, Grecji i Kana dzie,
a w Polsce m.in. podczas festiwalu War -
szawska Jesień. Walaciński za swoją dzia -
łalność kompozytorską i pedagogiczną
otrzymał wiele nagród, m.in. Nagrodę
Państwową I stopnia (1966), Nagrodę
Miasta Krakowa (1976), Nagrodę Ministra
Kultury i Sztuki (1981), Nagrodę Związku
Kompozytorów Polskich (2003).

Adam Walaciński w swoich ostatnich
utworach dokonuje pewnej osobistej
retrospekcji, prezentując raczej stonowane
pejzaże łagodnych brzmień niż drama -
tyczne fale napięć. Mała muzyka jesienna
na obój i trio smyczkowe wpisuje się w ten
nurt, nurt spokojnej narracji i roztaczania
refleksyjnej atmosfery. Kompozytor nie
obawia się stosowania niekiedy prostych
skojarzeń natury ilustracyjnej, nadrzędną
ideą jest tutaj efekt nastrojowy. Podobnie
jak Canto notturno, którego premiera
miała miejsce latem br. w tej sali, Mała
muzyka emanuje pogodą i pastoralnym
charakterem – można w niej odnaleźć
dalekie echo divertissement.

Maciej Jabłoński
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Józef 
Rychlik 

Born 1946 in Kraków. Studied composition
and music theory under B. Schaeffer at the
Academy of Music in Kraków (1965–70).
Composes music of different genres (also
multimedia: collaborates with painters
A. Ziębliński and E. Ławrusiewicz). Electro-
acoustic and computer music represent
a significant branch of his output. In 1978,
studied in Paris on French government
scholarship (Groupe de Recherches Musi-
cales – Radio France, and the Institut de
Recherche et Coordination Acoustique/
Musique – Centre Georges Pompidou).

Works have been performed at many
festivals of contemporary music in Poland
and abroad (e.g. Warsaw Autumn, SIMC in
Athens). For composition Subtitle: Eury -
dice’s Dream, received honorable mention
at 7th Concours International de Musique
Electroacoustique de Bourges (1979). Also
writes film, theater and syncretic music.
For many years, collaborated with the
Animated Film Studio in Kraków (J. Kucia’s
Parade, Ł. Mróz-Raynoch’s Metamorphoses
– for the music to this film, received an
award at the National Short Film Festival,
Kraków in 1989). Collaborates with J. Ridan,
author of documentary and feature films
(Marymont Sonata, Cinema-Theatre). Co -
founder of the Spatial Music Studio at the
Słowacki Theater in Kraków. At this theater,
from 1991 to 1998, directed the Department

Urodzony w Krakowie w 1946. Studiował
kompozycję i teorię muzyki pod kierun-
kiem B. Schaeffera w Akademii Muzycznej
w Krakowie (1965–70). Komponuje mu-
zykę różnych gatunków (również multi-
medialną: współpracuje z malarzami A. Zię -
blińskim i E. Ławrusiewicz). Znaczący nurt
w jego twórczości stanowi muzyka elek-
troakustyczna i komputerowa. W 1978
przebywał na stypendium rządu francu-
skiego w Paryżu (Groupe de Recherches
Musicales przy Radio France oraz Institut
de Recherche et Coordination Acoustique/
Musique przy Centre Georges Pompidou).

Jego utwory były wykonywane na
festiwalach muzyki współczesnej w kraju
i za granicą (m.in. Warszawska Jesień,
SIMC w Atenach). Za utwór Podtytuł – Sen
Eurydyki otrzymał wyróżnienie na VII Con -
cours International de Musique Electro -
acoustique de Bourges (1979). Pisze również
muzykę filmową, teatralną i synkretyczną.
Szereg lat współpracował ze Studiem Fil -
mów Animowanych w Krakowie (J. Kucia,
Parada; Ł. Mróz-Raynoch, Metamorfozy –
za muzykę do tego filmu otrzymał nagrodę
na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Krót -
ko metrażowych w Krakowie w 1989).
Współ pracuje z J. Ridanem, autorem fil -
mów dokumentalnych, fabularnych (Sonata
ma ry moncka, Cinema-Theatre). Jest współ -
założycielem Studia Muzyki Przestrzennej



Marek 
Stachowski 

Composer and pedagogue, born 1936 in
Piekary Śląskie, died 2004 in Kraków. Stud-
ied at the State Music College in Kraków:
composition in the studio of K. Penderecki,
as well as music theory. From 1967 on-
wards, was a lecturer at the State Music

Kompozytor i pedagog, urodził się w 1936
w Piekarach Śląskich, zmarł w 2004 w Kra-
kowie. Studiował w krakowskiej Państwo-
wej Wyższej Szkole Muzycznej: kom po zycję
w klasie K. Pendereckiego oraz teorię mu-
zyki. Od 1967 był wykła dowcą PWSM (od

of Music and Sound Engine ering. Holds
professorship in composition at the
Academy of Music in Kraków.

The work Aura I was composed at the
Słowacki Theater’s Spatial Music Studio in
Kraków. According to the composer, the
work in its original version is a 16-channel
piece of music played back from several
dozen speakers; it also serves as the sound
layer for a light-sound projection played
back in the same theater. The idea of this
projection is the play of lights on the the-
ater curtain (painted by Henryk Siemi-
radzki) in synchronization with this music.
Like the composer’s other works, Aura I –
despite its small dimensions – is multi-lay-
ered, ambiguous, individual and inde-
pendent.

Maciej Jabłoński

Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
W tym teatrze, w latach 1991–98, kierował
Działem Muzyki i Realizacji Dźwięku. Jest
profesorem kompozycji Akademii Muzycz -
nej w Krakowie

Utwór Aura I został skomponowany w 1992
w Studio Muzyki Przestrzennej Teatru
im. J. Słowackiego w Krakowie. Według
słów kompozytora dzieło w wersji ory -
ginalnej jest 16-kanałową muzyką odtwa -
rzaną z kilkudziesięciu głośników, służy
również jako warstwa dźwiękowa projekcji
światło-dźwięk odtwarzanej w tym samym
teatrze. Ideą tej projekcji jest gra świateł
na kurtynie teatru (malowanej przez Hen -
ryka Siemiradz kiego) w synchronizacji z tą
muzyką. Podobnie, jak pozostałe utwory
kompo zytora, Aura I – pomimo niewielkich
roz miarów – jest wielowarstwowa, wielo -
znaczna, indywidualna i niezależna.

Maciej Jabłoński
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College (from 1979 onwards, the Academy
of Music); and from 1993 onwards, its rec-
tor. Also lectured in the Institute of Musi-
cology at the Jagiellonian University, at
Yale School of Music, and at Rubin Acad-
emy of Music and Dance in Jerusalem.
Conducted seminars during International
Gaudeamus Music Week (1979, 1984) and
Durham New Music Courses (1978).

Won many awards and distinctions,
including: International Gaudeamus Foun-
dation Competition, Artur Malawski Com-
petition (1968, 1st Prize), Yugoslavian Soli -
darity Prize, Skopje (1969), Karol Szy-
manowski Competition (1974, 1st Prize),
UNESCO IMC International Rostrum of
Composers (1974, 1979, 1990); as well as
the Prizes of the City of Kraków (1979),
Polish Composers’ Union (1984) and A. Ju-
rzykowski Foundation (1990).

Stachowski was a master in utiliza-
tion of large performance ensembles and
enormous masses of sonority, a seasoned
orchestrator of extraordinary invention
and imagination in sound color, as well as
a composer with a sense of the large sym-
phonic form – as evidenced by his sym-
phonic cycle From the Book of Night. Also
authored chamber and solo compositions
which are gaining greater and greater au-
dience recognition. Many of them are in-
spired by Mediterranean culture.

M. Stachowski’s Madrigali dell’estate –
like the Sapphic Odes – fall into the peak
period of the composer’s interest in
Mediterranean culture. This was also re-
flected in Marek Stachowski’s private life;
in 1986, he traveled to Italy, where he vis-
ited many beautiful places; a year later, he
ended up in the Holy Land. These trips
were the result of a certain curiosity which
on a musical level contributed, in my opin-
ion, to his return to the madrigal tradition.
The composer utilized poems by Gabriele
d’Annunzio, full of charm, sensual and refined,

1979 Akademii Muzycznej), a od 1993 – jej
rektorem. Wykładał także w Instytucie Mu-
zykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
w Yale School of Music, Rubin Academy
of Music and Dance w Jerozolimie. Prowa-
dził seminaria podczas Gaudeamus Music
Week (1979, 1984) i Durham New Music
Courses (1978).

Laureat wielu nagród i wyróżnień,
w tym: międzynarodowego Konkursu Fun-
dacji „Gaudeamus”, Konkursu im. Artura
Malawskiego (1968, I nagroda), Międzyna-
rodowego Konkursu Komitetu Solidarności
w Skopje (1969), Konkursu im. Karola Szy-
manowskiego (1974, I nagroda), Między-
narodowej Trybuny Kompozytorów UNESCO
(1974, 1979, 1990), a także Nagrody Miasta
Krakowa (1979), Związku Kom pozytorów
Polskich (1984), Fundacji im. A. Jurzykow-
skiego (1990).

Stachowski był mistrzem w operowa-
niu wielkim aparatem wykonawczym i og -
rom nymi masami brzmieniowymi, wyt -
rawnym instrumentatorem o nadzwyczaj-
nej inwencji i wyobraźni dźwiękowo-kolo-
rystycznej, a zarazem kompozytorem
o zmyśle wielkiej formy symfonicznej –
czego dowodem jest cykl symfoniczny Z księ-
gi nocy. Jest również autorem kompozycji
kameralnych i solowych, które zyskują
coraz większe uznanie publiczności. Wiele
z nich inspirowanych jest kulturą śród -
ziemnomorską.

Madrigali dell’estate M. Stachowskiego –
podobnie jak Ody safickie – przypadają na
szczytowy okres zainteresowania kompo-
zytora kulturą śródziemnomorską. Miało
to również swoje odbicie w życiu prywat-
nym Marka Stachowskiego, w 1986 odbył
on podróż do Włoch, gdzie zwiedził wiele
pięknych miejsc, rok później zawędrował
do Ziemi Świętej. Podróże te były wyni-
kiem pewnej ciekawości, która na płasz-
czyźnie muzycznej wpłynęła w moim od-
czuciu na zwrot ku tradycji madrygałowej.
Kompozytor wykorzystał wiersze Gabriele’a



Krystyna 
Moszumańska-
-Nazar

Kompozytorka i pedagog, urodzona w 1924
we Lwowie, zmarła we wrześniu 2008
w Krakowie. Studiowała grę na fortepianie
u J. Hoffmana i kompozycję u S. Wiecho-
wicza w Państwowej Wyższej Szkole Mu-
zycznej w Krakowie (oba dyplomy 1955).
W 1963 podjęła pracę pedagogiczną na
krakowskiej uczelni, z którą związana była
do końca życia. Wykładała kompozycję, in-
strumentację i współczesne techniki kom-
pozytorskie; pełniła również funkcję rek tora
(1987–93). Głównie jej staraniom uczelnia
(obecnie Akademia Muzyczna) zawdzięcza
swoją dzisiejszą siedzibę. Była członkiem
Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego
(1993–99). Równocześnie działała w Zwią -
 zku Kompozytorów Polskich: jako prezes

Composer, born 1924 in Lviv, died Septem-
ber 2008 in Kraków. Studied piano per-
formance with J. Hoffman and compo sition
with S. Wiechowicz at State Music College
in Kraków. (both diplomas in 1955). In
1963, took up pedagogical work at the
Kraków institution, with which she was
associated until her death. Lectured in
composition, orchestration and contem-
porary compositional techniques; also
held the post of rector (1987–93). It is
mainly to her efforts that the institution
(presently the Academy of Music) owes its
present headquarters. In 1993–99, was
a member of the Council for Higher Edu-
cation in the Arts. At the same time, was
active in the Polish Composers’ Union, as

and yoked them together with his per-
sonal musical vision, a highly essential el-
ement of which was a peculiar mood re-
sulting from the primacy of the intervals
of the tritone and the minor third. Thus, it
is a vision full of anxiety, mysterious, am-
biguous – for these are the connotations
possessed by harmonic structures based
on a half-tone–whole-tone scale. In this
aura, the Italian poetry sounds very ‘North-
ern’ – as it were, wrapped in a cool wind.

Maciej Jabłoński

d’Annunzia, pełne uroku, sensualne, wyra-
finowane i skojarzył je z osobistą wizją
mu zyczną, której bardzo istotnym ele-
mentem jest specyficzny nastrój, wyni-
kający z prymatu interwału trytonu i tercji
małej. Jest to zatem wizja pełna niepokoju,
tajemnicza, dwuznaczna – takie bowiem
konotacje posiadają układy harmoniczne
bazujące na skali „półton – cały ton”. W tej
aurze włoska poezja brzmi w sposób bar-
dzo „północny”, jak gdyby owiana chłod-
nym wiatrem.

Maciej Jabłoński

180 Sobota |  Saturday,  15.11.2008 



15
.1

1

181

president of the Kraków branch (1964-71)
and as a member of the Central Board
(1971–73). Served many times on the jury
at composers’ competitions in Poland and
abroad.

Works are characterized by a variety of
forms and musical genres, ranging from
those deriving from the overture, sinfo -
nietta, concerto, variation, miniature or
string quartet tradition, to narrative gen-
res. For her oeuvre, which has enjoyed un-
common acclaim from the beginning, re-
ceived many awards and distinctions, in-
cluding: Polish Composers’ Union’s Young
People’s Circle Competition (1954), Inter-
national Women Composers’ Competition
in Mannheim (1961 and 1966), Interna-
tional Women Composers’ Competition in
Buenos Aires (1962, 1st Prize) A. Malawski
Composers’ Competition in Kraków (1966),
K. Szymanowski Composers’ Competition
in Warsaw (1974).

Received, among other awards, the
Polish Composers’ Union Prize, the Prize of
the Ministry of Culture and Art (five times)
and the Prize of the President of the Coun-
cil of Ministers. Also honored with the
Gold Cross of Merit, Knight’s Cross of the
Order of Polonia Restituta, Officer’s Cross
of the Order of Polonia Restituta, Com-
mander’s Cross of the Order of Polonia
Restituta, Officier dans l’Ordre des Arts et
des Lettres medal and Gloria Artis medal.
Also received honorary title and medal of
Meritorious Service for National Culture.
Gave many lectures on her oeuvre, con-
temporary music and new notation in
Poland and abroad (Leipzig, Mannheim,
Heidelberg, Nuremberg, Lviv). Personality
and work became the subject of two doc-
umentary films for television (1994, 2005).

Setting one’s imagination in motion, one
can perceive a musical landscape in K. Mo -
szumańska-Nazar’s Autumn Music. But

Oddziału Krakowskiego ZKP (1964–71)
i członek Zarządu Głównego (1971–73).
Wielokrotnie zasiadała w jury krajowych i za -
granicznych konkursów kompozytorskich.
Jej utwory cechuje różnorodność form i ga-
tunków muzycznych, od wywodzących się
z tradycji uwertury, sinfonietty, koncertu,
wariacji, miniatury czy kwartetu smyczko-
wego, po gatunki narracyjne. Za swą twór-
czość, która od początku cieszyła się nie-
 zwykłym uznaniem, kompozytorka otrzy-
mała wiele nagród i wyróżnień, w tym: w
Konkursie Koła Młodych Związku Kompo-
zytorów Polskich (1954), Międzynaro -
dowym Konkursie dla Kompozytorek
w Man  nheimie (1961 i 1966), Międzynaro-
dowym Konkursie dla Kompozytorek
w Buenos Aires (1962, I nagroda), Konkur-
sie Kompozytorskim im. A. Malawskiego
w Krakowie (1966), Konkursie Kompozy-
torskim im. K. Szymanowskiego w War-
szawie (1974).

Krystyna Moszumańska-Nazar jest
laureatką m.in. Nagrody Związku Kompo-
zytorów Polskich, Nagrody Ministerstwa
Kultury i Sztuki (uhonorowana pięciokrot-
nie), Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Od-
znaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzy żem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski; medalem Officier dans
l’Ordre des Arts et des Lettres oraz meda-
lem „Gloria Artis”. Również otrzymała ho-
norowy tytuł i Medal „Zasłużonego dla Kul-
tury Narodowej”. Wygłaszała wiele wy -
kładów o swej twórczości, muzyce współ -
czesnej i nowej notacji w kraju i za granicą
(Lipsk, Mannheim, Heidelberg, Norym-
berga, Lwów). Postać i twórczość kompo-
zytorki stała się tematem dwóch telewi-
zyjnych filmów dokumentalnych (1994,
2005).

Gdyby uruchomić wyobraźnię, można do-
strzec muzyczny pejzaż w Muzyce jesien-
nej K. Moszumańskiej-Nazar. Ale jakże od-



Anna 
Zawadzka
-Gołosz

Composer, born in Kraków. In 1981, com-
pleted studies in music theory; and in
1987, composition with K. Moszumańska-
Nazar at the Kraków Academy of Music. In
1986–87, continued studies with W. Huf-
schmidt at the Folkwang Hochschule für
Musik, Theater und Tanz in Essen-Werden.
During studies and after their completion,
collaborated with the Experimental Studio
of Polish Radio in Warsaw (first commis-
sion from Studio director J. Patkowski was
Girare for percussion and tape) and the
Electronic Studio at the Music Academy in
Kraków. In 1983–86, participated in the In-
ternational Courses for Young Composers
in Kazimierz Dolny in Poland, where she

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 Hoch-
schule für Musik, Theater und Tanz w Essen-
 -Werden u W. Hufschmidta. Podczas stu-
diów 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 Elektronicznym
Akademii Muzycznej w Krakowie, co za-
owocowała twórczością w zakresie muzyki
elektroakustycznej. W latach 1983–86
brała udział w Międzynarodowych Kursach

how different from the vision of Adam
Walaciński is this autumn! Dense, variable,
abounding in surprising turns of action,
untamed and scruffy. It is an autumn of
rains and storms, grays, blacks and whites
– for pastel colors have already managed
to fade away. The composer follows her fa-
vorite path, allowing the percussion in-
struments to present a wealth of sounds;
in constructing the musical process, she
avoids formulae, obtaining in this manner
the effect of a flood of events.

Maciej Jabłoński

mienna od wizji Adama Walacińskiego jest
ta jesień! Zagęszczona, zmienna, obfi-
tująca w zaskakujące zwroty akcji, niepo-
skromiona i rozchełstana. To jesień desz -
czów i burz, szarości, czerni i bieli – paste-
lowe kolory zdążyły już bowiem zblaknąć.
Kompozytorka podąża ulubionym tropem,
pozwalając instrumentom perkusyjnym
zaprezentować bogactwo brzmień; kon-
struując przebieg muzyki unika schema-
tów, uzyskując w ten sposób efekt potoku
zdarzeń.

Maciej Jabłoński
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had occasion to work with, among others,
W. Lutosławski, I. Xenakis, W. Szalonek,
M. Shinohara and F. B. Mâche.

Chamber, symphonic and electro-
acoustic pieces have been performed
many times in Poland (at all major con-
temporary music festivals); commissions
(from Warsaw Autumn) and abroad (Bel-
gium, Holland, Finland, Norway, Japan,
Germany, France, Russia, Slovakia, Ukra -
ine). Since graduation, has worked at the
Academy of Music in Kraków; presently, as
adjunct professor, heads a composition
studio (since 2001), and as the Director of
the Institute of Composition, Conducting
and Music Theory (since 2006).

Metaphrases is a work completely atypi-
cal in my oeuvre, written for a particular
occasion in 2002 – as a jubilee present for
Prof. M. Tomaszewski.

In this piece, I flirted a bit with history,
working on stylistic meta-variations of the
initial motif from F. Chopin’s Waltz in D-flat
major op. 64 no. 1. Strolling through music
history, from the Renaissance to contem-
porary times, I wanted to set this motif in
a multi-contexted manner – but in a con-
tinuous line, as it were, in synthesis – in
order to find a discourse which I could
dedicate to the creative thought of Prof.
Tomaszewski.

Anna Zawadzka-Gołosz

dla Młodych Kompozytorów w Kazimierzu
Dolnym nad Wisłą, podczas których miała
okazję współpracować m.in. z W. Luto -
sławskim, I. Xenakisem, W. Szalonkiem,
M. Shinoharą, F.B. Mâche’em.

Jej utwory kameralne, symfoniczne
i elektroakustyczne wykonywane były wie-
lokrotnie w kraju (wszystkie ważniejsze
festiwale muzyki współczesnej, zamówie-
nia Warszawskiej Jesieni) i za granicą (Bel-
gia, Holandia, Finlandia, Norwegia, Japonia,
Niemcy, Francja, Rosja, Słowacja, Ukraina).
Od ukończenia studiów pracuje w Akade-
mii Muzycznej w Krakowie; obecnie jako
adiunkt prowadzi klasę kompozycji (od
2001), jest dyrektorem Instytutu Kompo-
zycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (od 2006).

Metafrazy – jest to utwór zupełnie niety-
powy w mojej twórczości, powstały oka-
zjonalnie w 2002 roku, jako prezent jubi-
leuszowy dla prof. M. Tomaszewskiego.

Podjęłam w nim mały flirt z historią,
kładąc na warsztat meta-wariacji stylis-
tycznych – początkowy motyw Walca Des-
-dur op. 64 nr 1 F. Chopina. Wędrując przez
dzieje muzyczne – od renesansu po współ -
czesność – pragnęłam ująć ten motyw
wielokontekstowo, ale w linii ciągłej, nie-
jako w syntezie, by znaleźć dyskurs, który
mogłabym zadedykować twórczej myśli
prof. Tomaszewskiego.

Anna Zawadzka-Gołosz



Zbigniew
Bujarski

Composer and pedagogue, born 1933 in
Muszyna. Studied conducting (1955–58)
and composition (1956–58) at the State
College of Music in Kraków under S. Wie -
chowicz. Has worked at PWM Edition as
an editor (1959–61), and at the Rzeszów
Philharmonic as a music lecturer and liter-
ary director (1961–67).

In 1961, received honorable mention
at the Young Polish Composers’ Compe -
tition organized by the Polish Composers’
Union for Zones; in 1964, won 2nd Prize at
the Grzegorz Fitelberg Composers’ Com -
petition. In 1967, composition Contraria
received a distinction at the UNESCO
International Composers’ Rostrum in Paris;
and in 1978, Musica domestica won
2nd Prize there. Twice awarded the Prize
of the Minister of Culture and Art (1979,
1987), the Polish Composers’ Union Prize
(1984), the City of Kraków Prize (1984) and
the A. Jurzykowski Foundation Prize (1991).
Presently heads a composition studio at
the Academy of Music in Kraków, at which
in 1978–86, he was dean of the Faculty of
Composition, Conducting and Music Theory;
since 1992, has held the post of professor.

Zbigniew Bujarski’s oeuvre finds its
own individual place among the musical
phenomena which accompany it. Its char-
ac teristic feature is a continual honing of
compositional technique by delving into
the musical material, chiseling the form in

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. Pracował jako re-
daktor w Polskim Wydawnictwie Muzycz-
nym (1959–61) oraz jako prelegent mu-
zyczny i kierownik literacki w Filharmonii
w Rzeszowie (1961–67).

W 1961 otrzymał wyróżnienie na Kon -
kursie Młodych ZKP za Strefy, a w 1964
zdobył II nagrodę na Konkursie Kompozy -
torskim im. Grzegorza Fitelberga za Kinoth.
W 1967 jego kompozycja Contraria uzys -
kała wyróżnienie na Międzynarodowej
Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu,
a w 1978 utwór Musica domestica zdobył
tamże II nagrodę. Otrzymał dwukrotnie
nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (1979,
1987), nagrodę Związku Kompozytorów
Polskich (1984), nagrodę Miasta Krakowa
(1984), nagrodę Fundacji im. A. Jurzykow -
skiego (1991). Obecnie prowadzi klasę
kompozycji w Akademii Muzycznej w Kra -
kowie, w której w latach 1978–86 był
dziekanem Wydziału Kompozycji, Dyry -
gentury i Teorii Muzyki, od 1992 zajmuje
stanowisko profesora.

Twórczość Zbigniewa Bujarskiego znaj-
duje wśród towarzyszących jej zjawisk
muzycznych swoje własne, odrębne miejsce.
Jej cechą jest nieustanne doskonalenie
warsztatu poprzez drążenie w głąb materii
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Maciej
Jabłoński

Composer, pedagogue, essayist. Born 29
July 1974. From 1993 to 1998, studied
composition at the Academy of Music in
Krakow, in the studio of Prof. Marek
Stachowski. Since 1998, has been teach-

Kompozytor, pedagog, publicysta. Urodził
się 29 lipca 1974. W latach 1993–98 stu -
diował kompozycję w Akademii Muzycz nej
w Krakowie, w klasie prof. Marka Sta -
chowskiego. Od 1998 jest wykładowcą na

its most minute details, in search of its
ideal shape. Not without significance is the
fact of his exceptional ‘painter’s’ sensitiv-
ity to color, for Bujarski’s other passion,
cultivated parallel to his music, is painting
– an area in which he has considerable
achievements to his credit.

Zbigniew Bujarski finished Quartet for Au-
tumn in 2001. This internally complex
work is constructed in the image of un-
derground roots; its contrapuntal tangles
of voices can be compared to the bran -
ches of a tree which is losing its leaves.
The piece progresses like a multi-threaded
novel, in a manner typical of the composer.
The lack of angularity, the unre mitting
force ‘pushing’ the narrative, and at the
same time, the puzzling harmonies that
emerge from the thicket – these are the
clearest characteristics of this work.

Maciej Jabłoński

muzycznej, cyzelowanie formy w naj drob -
niejszych szczegółach, w poszukiwaniu jej
idealnej postaci. Nie bez znaczenia jest
fakt wyjątkowej „malarskiej” wrażliwości
na barwę, bowiem drugą równolegle do
muzyki uprawianą pasją Zbigniewa Bu -
jarskiego jest malarstwo – dziedzina,
w której ma niemały dorobek.

Kwartet na jesień Zbigniew Bujarski
ukończył w 2001 roku. To skomplikowane
wewnętrznie dzieło skonstruowane jest
na podobieństwo podziemnych kłączy,
kontrapunktyczne sploty głosów można
przyrównać do odnóg gałęzi drzewa, które
właśnie traci liście. Utwór toczy się niczym
wielowątkowa opowieść, w sposób typowy
dla kompozytora. Brak kanciastości, nieu-
stająca siła „pchająca” narrację, a przy
tym zastanawiające harmonie, które wy-
nurzają się z gąszczu, to najbardziej wyra-
ziste cechy tego dzieła.

Maciej Jabłoński



Wojciech
Widłak
Nota o kompozytorze znajduje się przy
koncercie z dnia 10 listopada, godz. 17.00.

Shortly on Line został skomponowany
z myślą o European Composers’ Informal
Meeting – Kraków 2001, dedykowany mu-
zykom ALEA Contemporary Music Ensemble
Skopje z Macedonii. Ideą przewodnią tej
krótkiej, bo zaledwie pięciominutowej
kompozycji, jest… początek, rozumiany
jako rodzaj impulsu, którego konsekwen-
cje wymykają się spod kontroli, wykraczają
poza horyzonty naszych oczekiwań. Rezul-
tat czynności sprawczej zaczyna żyć włas-
nym życiem. Można go jedynie próbować
uchwycić przez jakiś moment w trakcie
jego długiego trwania.

Wojciech Widłak

For information about this composer see
notes under 10 November 5:00 pm concert.

Shortly on Line was composed with the
European Composers’ Informal Meeting –
Kraków 2001 in mind, and dedicated to
the musicians of ALEA Contemporary
Music Ensemble Skopje, from Macedonia.
The central idea of this short piece, lasting
scarcely five minutes, is the… beginning,
understood as a kind of impulse whose
consequences spin out of control, going
beyond the horizon of our expectations.
The result of the causative action begins
to live its own life. One may only try to
seize it for a moment during its long exis-
tence.

Wojciech Widłak

ing there; also collaborates with the
Krakow Philharmonic, PWM Edition, Ruch
Muzyczny, Dziennik Polski and Polish music
periodical Glissando. Among numerous
composers’ courses taken, most values
time spent in Darmstadt (2006) and Ra -
dziejowice (1997).

Etude no. 4 is the last link in a little col-
lection of piano etudes which were writ-
ten in 2003. They are not only showpieces
– rather, compositional etudes, aphoristic
studies with psychological overtones, mu-
sical portraits. The fourth etude is the
‘wildest’ of them all, and probably the
most portrait-like.

Maciej Jabłoński

tejże uczelni. Współpracuje również z Fil -
harmonią Krakowską, Polskim Wydaw -
nictwem Muzycznym, „Ruchem Muzycznym”,
„Dziennikiem Polskim” i periodykiem mu -
zycznym „Glissando”. Spośród szeregu
odbytych kursów kompozytorskich naj -
wyżej ceni pobyt w Darmstadcie (2006)
i w Radziejowicach (1997).

Etiuda nr 4 jest ostatnim ogniwem kró-
ciutkiego zbioru etiud fortepianowych,
które powstały w 2003 roku. Nie mają one
wyłącznie popisowego charakteru – to ra-
czej etiudy kompozytorskie, aforystyczne
studia o psychologicznym wydźwięku, mu-
zyczne portreciki. Czwarta etiuda jest naj-
bardziej „nieokiełznana” ze wszystkich
i najbardziej chyba portretowa.

Maciej Jabłoński
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Magdalena
Długosz

Composer, music theorist, pedagogue.
Born 1954 in Kraków, completed composi-
tion studies at the Kraków Academy of
Music in the studio of Prof. K. Moszuman-
ska-Nazar (1978), as well as in music the-
ory with Prof. J. Patkowski. Since 1979, has
worked in the Electro-acoustic Music Stu-
dio at the Academy of Music in Kraków.

First pieces were produced at the
Kraków Studio, and subsequently at Pol-
ish Radio Experimental Music Studio in
Warsaw, Institute for Electro-Acoustic Mu -
sic in Sweden (EMS) in Stockholm, EAS at
Radio Bratislava, GRAME Studio in Lyon,
Institut de Musique Electroacoustique de
Bourges (IMEB). Compositions have been
performed at contemporary music festi-
vals in Poland (Warsaw, Poznań, Wrocław,
Gdańsk, Kraków) as well as abroad
(Nuremberg, Cologne, Berlin, Dresden,
Hamburg, Stockholm, Oslo, Bratislava,
Lyon, Strasbourg, Stuttgart, Bourges, Minsk,
Lviv, Zurich, South Korea and the United
States). 

Compositional technique has been
greatly influenced by lectures given in
1989–95 at the Kraków Academy of Music,
by American professors, including Ful-
bright Scholars I. Mowitz, R. Boulan ger,
C. McTee, R. Oakes, M. Polishook.

Classes taught at the Studio of Elec-
tro-acoustic Music in Kraków include an

Kompozytorka, teoretyk muzyki, pedagog.
Urodziła się 1954 w Krakowie, ukończyła
kompozycję w krakowskiej Akademii Mu-
zycznej w klasie prof. K. Moszumańskiej-
-Nazar (1978), a także teorię muzyki u prof.
J. Patkowskiego. Od 1979 pracuje w Studio
Muzyki Elektroakustycznej Akademii Mu-
zycznej w Krakowie.

Pierwsze utwory zrealizowała w kra-
kowskim studio, następne w Studio Eks-
perymentalnym Polskiego Radia w War-
sza wie, Institute for Electro-Acoustic Mu -
sic in Sweden (EMS) w Sztokholmie, EAS
w Radio Bratysława, Studio GRAME (Groupe
de Recherche Appliquée en Musique Elec-
troacoustique) w Lyon i Institut de Musi-
que Electroacoustique de Bourges. Jej
utwory były wykonywane na polskich fes-
tiwalach muzyki współczesnej (Warszawa,
Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków), jak
i za granicą (Norymberga, Kolonia, Berlin,
Drezno, Hamburg, Sztokholm, Oslo, Bra-
tysława, Lyon, Strasburg, Stuttgart, Bourges,
Mińsk, Lwów, Zurych, Korea Południowa
i Stany Zjednoczone). 

Na jej technikę kompozytorską duży
wpływ wywarły wykłady prowadzone w la-
tach 1989–95 w krakowskiej Akademii Mu-
zycznej przez kompozytorów amerykań-
skich, w tym stypen dystów Fulbrighta
(I. Mowitz, R. Boulanger, C. McTee, R. Oakes,
M. Polishook).



introduction to computer-aided composi-
tion, participation in the realization of
works by students and guest composers,
as well as computer-aided ear training.

Beyond Silence was created during a stay
in Bourges, France in the summer of 2007
and premièred on 3 June at the Maison de
la Culture Grand Théâtre during the Festi-
val Synthèse 2008. My composition owes
its sound climate to outstanding Polish
flutist Renata Guzik, who interpreted and
recorded lyrical melodic sequences com-
posed by me, as well as noise phenomena
constituting a kind of dialogue, counter-
point and commentary. Moreover, woven
into the composition are citations of two
musical pieces by other composers which
are very close to my heart. Recorded in-
strumental sounds preserve their original
form almost in its entirety, thereby be-
coming the means for realization of the
main idea, which is the spatial composi-
tion and consistently implemented formal
construction of the piece. Of essential sig-
nificance is the symbolic layer. I would pre-
fer, however, for it to remain my secret.
One might be led to it by Fr. Jan Twar-
dowski’s poem entitled ‘Let us make haste
to love people’…

Magdalena Długosz

Prowadzone w SME AM w Krakowie zaję-
cia dydaktyczne obejmują wprowadzenie
do kompozycji z wykorzystaniem kompu-
tera, udział w realizacji utworów studen-
tów i zaproszonych kompozytorów oraz
kształcenie słuchu z użyciem komputerów.

Utwór Poza ciszę zrealizowany został
w IMEB podczas pobytu w Bourges
(Francja) w lecie 2007 i prawykonany
3 czerwca w Maison de la Culture Grand
Théâtre podczas Festiwalu Synthèse 2008.
Swój klimat brzmieniowy kompozycja za -
wdzięcza znakomitej polskiej flecistce
Renacie Guzik, która dokonała interpre -
tacji i nagrań skomponowanych przeze
mnie lirycznych sekwencji melodycznych,
a także zjawisk szumowych, stanowiących
rodzaj dialogów, kontrapunktów i komen -
tarzy. Ponadto w kompozycję wplecione
zostały cytaty dwóch bardzo mi bliskich
utworów muzycznych innych kompozy -
torów. Nagrane brzmienia instrumentalne
zachowują prawie w całości oryginalną
postać, tym samym stając się środkiem
realizacji głównej idei, jaką jest kom -
pozycja przestrzenna i konsekwentnie
prze prowadzona konstrukcja formalna
utworu. Istotne znaczenie ma warstwa
symboliczna. Wolałabym jednak, aby po -
została ona moją tajemnicą. Może do niej
prowadzić wiersz księdza Jana Twar -
dowskiego Śpieszmy się kochać ludzi…

Magdalena Długosz
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Agata
Zubel

Vocalist, composer. Born in Wrocław, where
she completed studies in composition at
the Karol Lipiński Academy of Music, in the
studio of J. Wichrowski (with ‘Primus Inter
Pares’ honors), as well as in voice under
the direction of D. Paziuk-Zipser. Under-
took further in-depth studies in the at the
Conservatorium Hogeschool Enschede in
the Netherlands, as well as at numerous
master classes. Has held scholarships from
Ernst von Siemens Musikstiftung in Mu-
nich, the Polish Minister of Culture, the
Administration of the City of Wrocław, as
well as the Foundation of International Ed-
ucation. In 2004, obtained Doctor of Mu-
sical Arts degree. Full member of the Pol-
ish Composers’ Union.

As a singer, has participated in many
prestigious musical events in Poland and
abroad: in Italy, Belgium, Switzerland, Ger-
many, Ireland, Russia, Ukraine, Lithuania,
the Netherlands, Greece, Denmark, Korea
and the United States. Has taken part in
the following festivals: Warsaw Autumn,
Musica Polonica Nova, Audio-Art, Chan -
terelle Festival, A. Didur Festival. New music
occupies a special place in her repertoire;
she has premièred and recorded many
works by contemporary composers.

Prizewinner at numerous vocal and
composition competitions, e.g. Concours
Nicati Musique Contemporaine 2003 (Swi tz -

Wokalistka, kompozytorka. Urodziła się we
Wrocławiu, tam też ukończyła studia kom-
pozytorskie w Akademii Muzycznej im. Ka-
rola Lipińskiego w klasie J. Wichrowskiego
(wyróżnienie Primus Inter Pares) oraz wo-
kalne pod kierunkiem D. Paziuk-Zipser. Stu-
dia pogłębiała w Conservatorium Hogeschool
Enschede w Holandii oraz na licznych kur-
sach. Stypendystka Ernst von Siemens
Musikstiftung, Ministra Kultury RP, Za-
rządu Miasta Wrocławia i Fundacji Edukacji
Międzynarodowej. W 2004 roku uzyskała
tytuł doktora sztuki muzycznej. Jest człon-
kiem zwyczajnym Związku Kompozytorów
Polskich.

Jako wokalistka brała udział w wielu
prestiżowych wydarzeniach muzycznych
w Polsce i za granicą: we Włoszech, Belgii,
Szwajcarii, Niemczech, Irlandii, Rosji, na
Ukrainie, na Litwie, w Holandii, Grecji, Danii,
Korei i Stanach Zjednoczonych. Uczestni-
czyła w festiwalach Warszawska Jesień,
Musica Polonica Nova, Audio-Art, Chante-
relle Festival, Festiwalu im. A. Didura. W jej
repertuarze specjalne miejsce zajmuje mu-
zyka najnowsza; dokonała wielu prawy -
konań i nagrań dzieł twórców współczes-
nych.

Jest laureatką kilkunastu konkursów,
zarówno wokalnych, jak i kompozytor-
skich, m.in. Concours Nicati Musique Con-
temporaine 2003 (Szwajcaria), Konkursu



Renata
Guzik 

Flautist. Graduated from Academy of Music
in Krakow, studio of Z. Kamionka (1993,
diploma with honors), as well as complet-
ing postgraduate studies with E. Gajew-
ska-Gadzina at the F. Chopin Academy of
Music in Warsaw (2002). Supplemented
education at master classes with R. Kanji
(Kraków), W. Offermans (Genk, Belgium),
K. Lukas (Dartington, England), J. Mrozik
(Duszniki), J. Bálint (Warsaw).

Has concertized as a soloist in such
countries as Denmark, Switzerland, Ger-
many, Holland, the Czech Republic and
South Korea. Has taken part in numerous
festivals, among others: Piano Forum in
Basel (1993), Music Festival of Young Mu-
sicians’ Society in Taegu, South Korea
(1995), Write and Play in Kraków (1998,
2000, 2002), Altstadt Herbst (Interna-
tionaler Musikwettbewerb für Junge Kul-
tur) in Düsseldorf (1999), Andrzej Panufnik

Flecistka. Ukończyła Akademię Muzyczną
w Krakowie w klasie Z. Kamionki (1993,
dyplom z wyróżnieniem) oraz studia po dy-
plomowe u E. Gajewskiej-Gadziny w Aka -
demii Muzycznej im. F. Chopina w Warsza-
wie (2002). Swoją edukację uzupełniała na
kursach mistrzowskich u R. Kanji (Kraków),
W. Offermansa (Genk, Belgia), K. Lukas
(Dartington, Anglia), J. Mrozika (Duszniki),
J. Bálinta (Warszawa).

Koncertowała jako solistka w takich
krajach jak: Dania, Szwajcaria, Niemcy, Ho-
landia, Czechy oraz w Korea Płd. Uczestni-
czyła w licznych festiwalach, m.in.: Piano
Forum w Bazylei (1993), Music Festival of
Young Musicians’ Society w Taegu, Korea
Płd. (1995), Write and Play w Krakowie
(1998, 2000, 2002), Altstadt Herbst (Inter-
nationaler Musikwettbewerb für Junge
Kultur) w Düsseldorfie (1999), Dniach Mu-
zyki Andrzeja Panufnika w Krakowie (2001,

erland), the Polish Society for Contempo-
rary Music’s 20th- and 21st-century Music
Competition for Young Performers (2003 –
L. Kronenberg Bank Foundation Grand
Prix), International Gaudeamus Inter-
preters’ Competition in Amsterdam (2005,
with duo ElettroVoce). Also received Pass-
port of Polityka magazine (2005). On an
everyday basis, teaches at Academy of
Music in Wrocław.

Muzyki XX i XXI wieku dla Młodych Wyko-
nawców ZKP (2003, Nagroda Główna Fun-
dacji im. L. Kronenberga) oraz – z duetem
ElettroVoce – Międzynarodowego Konkursu
Wykonawców Muzyki Współczesnej „Gau-
deamus” w Amsterdamie (2005). Otrzy-
mała także Paszport „Polityki” (2005). Na
co dzień wykłada we wrocławskiej Akade-
mii Muzycznej.
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Mariusz 
Pędziałek 

Oboist, born 1956 in Kraków, where he
progressed through 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 Phil-
harmonic and member of the Muzyka
Centrum Art Society, as well as the Kraków
Philharmonic Wind Quintet. Concertizes
widely as a soloist, playing with distin-
guished conductors, among others:  A. Du -
cz mal, J. Maksymiuk, K. Penderecki, S. Skro-
 waczewski, T. Strugała; and with such or-
chestras as the following: Warsaw Phil-
harmonic, Kraków Philharmonic, Ama deus
Chamber Orchestra of Polish Radio, Sinfo-
nia Varsovia, Sinfonietta Cracovia, Polish
Radio Orchestra. Has performed many
times at the Warsaw Autumn Festival. Has

Oboista. Urodził się w Krakowie w 1956 i tu
przeszedł kolejne szczeble edukacji mu-
zycznej. W 1979 ukończył Państwową Wyż -
szą Szkołę Muzyczną w klasie oboju
E. Szcześniaka. Ukończył także kurs mi -
s trzowski pod kierunkiem L. Kocha.

Jest koncertmistrzem Orkiestry Filhar-
monii Krakowskiej, członkiem Stowarzy-
szenia Artystycznego „Muzyka Centrum”
i Kwintetu Dętego Filharmoników Kra-
kowskich. Wiele koncertuje jako solista,
grając z wybitnymi dyrygentami, m.in.:
A. Duczmal, J. Maksymiukiem, K. Pende-
reckim, S. Skrowaczewskim, T. Strugałą,
oraz z orkiestrami: Filharmonii Narodowej,
Filharmonii Krakowskiej, Orkiestrą Kame-
ralną Polskiego Radia „Amadeus”, Sinfonią
Varsovią, Sinfoniettą Cracovią, Polską Or-
kiestrą Radiową. Wielokrotnie występował
na festiwalu Warszawska Jesień. Był człon-
kiem Rady Programowej Festiwalu Poz-

Music Days in Krakow (2001, 2002), Gar-
den Festival in Krakow (2006, 2007), War-
saw Autumn (2008).

Co-founder of contemporary music
ensemble Ara Ensemble. Since 1992, has
collaborated with Malwa Contemporary
Music Club and Orfeusz Chamber Orches-
tra. Since 2004, has been a member of the
Tatra Resort Orchestra in Zakopane.

2002), Święcie Ogrodów w Krakowie (2006,
2007), Warszawskiej Jesieni (2008).

Jest współzałożycielką zespołu „Ara
Ensemble”, wykonującego muzykę współ -
czesną. Od 1992 współpracuje z Klubem
Muzyki Współczesnej Malwa oraz z Or-
kiestrą Kameralną Orfeusz; od 2004 jest
członkiem Tatrzańskiej Orkiestry Klima-
tycznej w Zakopanem.



Jakub 
Sztencel 

Clarinettist. Studied musicology at Jagiel-
lonian University, as well as clarinet per-
formance (diploma with honors) at the
Academy of Music in Cracow, where he is
presently a postgraduate student in the
studio of Prof. A. Godek. Developed his

Klarnecista. Studiował muzykologię na
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz grę na
klarnecie w Akademii Muzycznej w Krako-
wie, gdzie obecnie jest słuchaczem stu-
diów podyplomowych w klasie prof. A. God -
ka. Swoje umiejętności rozwijał na mię-

been a member of the Program Council for
the Poznań Spring Festival, a juror at the
Polish Society for Contemporary Music’s
20th-century Music Competition for Young
Performers, as well as   a teacher at the In-
ternational Academy of New Composition
and at Audio-Art Avantgarde Tirol in
Seefeld (2006). Has participated in Euro-
pean musical projects: Bridges, Ensemble-
Spiel and European Modern Orchestra.

Has to his credit many archival record -
ings for Polish Radio, Radio France and
Hungarian Radio; recordings of theater
and film music; and disc recordings (among
others, with works by G. Ba ce wicz). Re -
ceived a nomination for the Fryderyk 2001
disc prize for his recording of W. Luto -
sławski’s Concerto for Oboe and Harp. In
2004, took part in a concert tour with
N. Kennedy and the Berlin Phil har monic,
playing, among other pieces, A. Vivaldi’s
Concerto in B-flat Major for oboe and violin.

nańska Wiosna, jurorem Konkursu Muzyki
XX wieku dla Młodych Wykonawców ZKP
oraz docentem Międzynarodowej Akade-
mii Nowej Kompozycji i Audio-Art Avant-
garde Tirol w Seefeld (2006). Uczestniczył
w europejskich projektach muzycznych
Bridges, Ensemble-Spiel i European Mo-
dern Orchestra.

W swoim dorobku ma wiele nagrań
archiwalnych dla Polskiego Radia, Radio
France, Radia Węgierskiego, nagrania mu -
zyki teatralnej i filmowej, a także nagrania
płytowe (m.in. z utworami G. Bacewicz).
Otrzymał nominację do nagrody płytowej
Fryderyk 2001 za nagranie Koncertu na
obój i harfę W. Lutosławskiego. W 2004
brał udział w tournée koncertowym N. Ken-
nedy’ego i Berlińskich Filharmo ników
grając m.in. Koncert B-dur na obój i skrzyp -
ce A. Vivaldiego.
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Jan 
Pilch 

Percussionist, pedagogue. Born 1956 in
Kraków, graduated with honors from the
Academy of Music in Kraków, percussion
studio of Prof. J. Stojko. As soloist and
chamber musician, has participated many
times in Poland’s most important con-

Perkusista, pedagog. Urodzony w 1956
w Krakowie, ukończył z wyróżnieniem stu-
dia w krakowskiej Akademii Muzycznej
w klasie perkusji J. Stojko. Jako solista i ka-
meralista uczestniczył wielokrotnie w naj-
ważniejszych polskich festiwalach muzyki

skills at international master classes in
Apeldoorn, Weimar, Locarno, Duszniki
Zdrój, Jastrzębie Zdrój, Koszalin, with such
pedagogues as: C. Neidich, S. Kam, G. De-
plus, W. Meyer, N. Baldeyrou, F. Héau,
A. Adamski, M. Stachura.

Collaborates with almost all of Kra -
ków’s orchestras; has played under the
baton of such conductors such as: G. Chmu -
ra, J. Maksymiuk, J. Krenz, W. Michniewski,
C. Spierer, M. Zilm, M. Angius, K. Pen-
derecki, M. Dworzyński, P. Przytocki, Ł. Bo -
rowicz.

As an orchestral and chamber musi-
cian, takes part in many contemporary
music concerts and festivals: Warsaw Au-
tumn, Days of Kraków Composers’ Music,
A. Webern Music Days in Kraków. Founder
of Cracow Contemporary Wind Ensemble
and Cracow Clarinet Quartet, with which
he performs both arrangements of the
greatest hits of classical music, and con-
temporary works.

dzynarodowych kursach mistrzowskich
w Apeldoorn, Weimarze, Locarno, Duszni-
kach Zdroju, Jastrzębiu Zdroju, Koszalinie,
u takich pedagogów, jak: C. Neidich, G. De-
plus, S. Kam, W. Meyer, N. Bal deyrou, F. Héau,
A. Adamski, M. Stachura.

Współpracuje z niemal wszystkimi
krakowskimi orkiestrami; grał pod batutą
takich dyrygentów, jak m.in.: G. Chmura,
J. Maksymiuk, J. Krenz, W. Michniewski,
C. Spierer, M. Zilm, M. Angius, K. Penderecki,
M. Dworzyński, P. Przytocki, Ł. Borowicz.

Jako muzyk orkiestrowy i kameralista
brał udział w wielu koncertach i festiwa-
lach muzyki współczesnej, takich jak
Warszawska Jesień, Dni Muzyki Kompo -
zytorów Krakowskich, Dni Muzyki A. We-
berna w Krakowie. Jest twórcą zespołów
Cracow Contemporary Wind Ensemble
oraz Cracow Clarinet Quartet, z którymi
wykonuje zarówno aranżacje najwięk-
szych przebojów muzyki klasycznej, jak
również utwory współczesne.



temporary music festivals (Warsaw Au-
tumn, Poznań Spring, Musica Polonica
Nova – Wrocław, Audio-Art – Kraków, Stut t -
gart), as well as in festivals in Dresden,
Nuremberg (Musik des XX Jahrhunderts),
Salzburg (Aspekte), Amsterdam, Berlin (In-
ventionen), Munich, Moscow, Kyoto, Sendai,
Tokyo.

Founder and member of the Kraków
Percussion Group, the Muzyka Centrum
Art Association and the Mr. Bober’s
Friends ensemble. Former member of the
Laboratorium jazz group and the interna-
tional trio Crossover. Has collaborated with
the MW2 Group, the Kraków Philharmonic
Orchestra, the Orchestra Giovanile in Lan-
ciano (Italy), the Opera Factory in Zurich,
the Chamber Orchestra in Basel; was a so -
loist in the Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria (1994–96).

Has made numerous radio and disc
recordings with contemporary and jazz
music, and has premièred works by, among
others, K. Moszumańska-Nazar, B. Schaef-
fer, H. Kulenty, R. Szeremeta. Has taught at
international contemporary music courses
in, among other places: Stuttgart, Schwaz
(Austria), Kazimierz nad Wisłą, Radziejow-
ice and Kraków. Since 1982, has taught at
the Academy of Music in Kraków (since
2002, as a professor), where he is director
of the Contemporary Music Performance
Institute. Creator and artistic director of
the Sources and Inspirations International
Percussion Festival.

współczesnej (Warszawska Jesień, Poznań-
ska Wiosna, Musica Polonica Nova –
Wrocław, Audio-Art – Kraków, Stuttgart),
a także w festiwalach w Dreźnie, Norym-
berdze (Musik des XX Jahrhunderts), Salz-
burgu (Aspekte), Amsterdamie, Berlinie
(Inventionen), Monachium, Moskwie, Kyo -
to, Sendai, Tokyo.

Jest założycielem i członkiem Krakow-
skiej Grupy Perkusyjnej, Stowarzyszenia
Artystycznego „Muzyka Centrum” oraz ze-
społu Mr. Bober’s Friends. Był członkiem
grupy jazzowej Laboratorium i międzyna-
rodowego tria Crossover. Współpracował
z zespołem MW2, orkiestrą symfoniczną
Filharmonii Krakowskiej, Orchestra Giova-
nile w Lanciano (Włochy), Opera Factory
w Zurichu, Orkiestrą Kameralną w Bazylei,
był solistą w Orquesta Filarmonica de
Gran Canaria (1994–96).

Dokonał wielu nagrań radiowych i pły -
towych z muzyką współczesną i jazzową,
a także prawykonań utworów m.in. K. Mo-
szumańskiej-Nazar, B. Schaeffera, H. Ku-
lenty, R. Szeremety. Prowadził zajęcia na
międzynarodowych kursach muzyki
współczesnej m.in. w Stuttgarcie, Schwazu,
Kazimierzu nad Wisłą, Radziejowicach i Kra -
kowie. Od 1982 jest wykładowcą Akademii
Muzycznej w Krakowie (od 2002 jako pro-
fesor), gdzie kieruje Zakładem Wykonaw-
stwa Muzyki Współczesnej. Jest twórcą
i dyrektorem artystycznym Międzynarodo-
wego Festiwalu Perkusyjnego „Źródła i In-
spiracje”.
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Wojciech
Fedkowicz 

Percussionist. Born 1980 in Blachownia.
Graduated from Academy of Music in
Kraków, percussion studio of Prof. J. Pilch.
As a teenager, received honorable mention
at national percussion performance studio
auditions in Opole (1994); also took high-
est places at regional auditions in Katow-
ice. During time at the Academy, among
other things, took part in Yamaha Foun-
dation auditions.

Has to his credit collaboration with such
musicians as, among others: N. Ken nedy,
J. Pilch, J. „Yanina” Iwański, J. Torres, J. Śmi-
etana, E. Bem, J. Steczkowska, G. Turnau,
the Pod Budą ensemble, the PIN ensemble
et al.

Has taken part in recording of 11 discs,
music for television serials and programs.
Coauthors the music of the group Lari Fari
and the JWP.org jazz formation, as well as
authoring music to animated films (Jour-
ney to the East, Avatar).

Received honorable mention at the
Lotos Jazz Festival Bielska Zadymka Jaz-
zowa, Grand Prix at the international youth
jazz competition Jazz Juniors 2004, as well
as an individual prize for compositions at
the 42nd Jazz on the Oder Festival in Wro -
cław.

Perkusista. Urodził się w 1980 w Bla-
chowni. Ukończył Akademię Muzyczną
w Krakowie w klasie perkusji prof. J. Pilcha.
Jako nastolatek otrzymał wyróżnienie na
ogólnopolskich przesłuchaniach klas per-
kusji w Opolu (1994), zajmował także naj-
wyższe lokaty na regionalnych przesłu cha-
niach w Katowicach. Podczas studiów brał
m.in. udział w przesłuchaniach fundacji
Yamaha.

Ma na swoim koncie współpracę m.in.
z takimi muzykami, jak: N. Kennedy, J. Pilch,
J. „Yanina” Iwański, J. Torres, J. Śmietana,
E. Bem, J. Steczkowska, G. Turnau, zespół
Pod Budą, zespół PIN i in.

Wziął udział w nagraniu 11 płyt, mu-
zyki do seriali oraz programów telewizyj-
nych. Jest współautorem muzyki grupy Lari
Fari, formacji jazzowej JWP.org oraz auto-
rem muzyki do filmów animowanych (Pod-
róż na wschód, Awatar).

Otrzymał wyróżnienie na Bielskiej Za-
dymce Jazzowej, Grand Prix na Międzyna-
rodowym Konkursie Młodych Zespołów
Jazzowych – Jazz Juniors 2004 oraz indy-
widualną nagrodę za kompozycje na 42. fes-
tiwalu Jazz nad Odrą we Wroc ławiu.



Gertruda
Szymańska 

Percussionist. Graduate of Academy of
Music in Kraków, percussion studio of Prof.
J. Pilch. In the academic year 2000/01, re-
ceived a scholarship from the Minister of
Culture and National Heritage. Also stud-
ied on scholarship at the Staatliche
Hochschule für Musik in Karlsruche, in the
studio of I. Nakamura.

Has taken part in such festivals as:
Warsaw Autumn, Days of Kraków Com-
posers’ Music, Music in Old Cracow, Kra -
ków 2000, Velvet Curtain (Kraków), Con-
trasts (Lviv), Melos Ethos (Bratislava).

Perkusistka. Absolwentka Akademii Mu-
zycznej w Krakowie w klasie perkusji prof.
J. Pilcha. W roku akademickim 2000/01 otrzy-
 mała stypendium Ministra Kultury i Dzie-
 dzictwa Narodowego. Przebywała także na
stypendium w Staatliche Hochschule für
Musik w Karlsruhe w klasie I. Nakamury.

Brała udział w takich festiwalach jak:
Warszawska Jesień, Dni Muzyki Kompozy-
torów Krakowskich, Muzyka w Starym Kra-
kowie, Kraków 2000, Aksamitna Kurtyna
(Kraków), Kontrasty we Lwowie, Melos
Ethos w Bratysławie.

Michał 
Pawełek 

Pianist, composer. Born 1978 in Kraków.
Completed dual degree at the Academy of
Music in Kraków, in the piano studio of

Pianista, kompozytor. Urodził się w 1978
w Krakowie. Ukończył studia w Akademii
Muzycznej w Krakowie na dwóch kierun-

196 Sobota |  Saturday,  15.11.2008 



15
.1

1

197

kach: w klasie fortepianu ad. S. Wojtasa
(2002) oraz w klasie kompozycji prof.
M. Stachowskiego (2003). Studiował także
kompozycję, muzykę komputerową oraz fi-
zykę dźwięku muzycznego u M. Poli -
shooka w Central Washington University
(2002). Obecnie jest asystentem w Akade-
mii Muzycznej w Krakowie, pracuje także
w Państwowej Szkole Muzycznej II st.
im. W. Żeleńskiego w Krakowie.

Jako pianista brał udział w prawyko-
naniach utworów takich kompozytorów
jak: K. Moszumańska-Nazar, W. Widłak,
M. Jabłoński, K. Szwed, W.Z. Zych, K. Pyzik,
V. Bacevičius. Jest twórcą utworów instru-
mentalnych oraz elektronicznych. Do naj-
ważniejszych nagród uzyskanych na kon-
kursach kompozytorskich i wykonawczych
należą: III nagroda na ABAM Composition
Competition w Hamburgu w 2003 za utwór
The Eye of Silence na zespół kameralny
i elektronikę oraz II nagroda na VIII Mię-
dzynarodowym Konkursie Współ czesnej
Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego
w Krakowie w 2004.

Adj. Prof. S. Wojtas (2002), as well as in the
composition studio of Prof. M. Stachowski
(2003). Also studied composition, com-
puter music and physics of musical sound
with M. Polishook at Central Washington
University. Presently an assistant at the
Academy of Music in Kraków; also works
at the W. Żeleński Music Secondary School
in Kraków.

As a pianist, has taken part in pre-
mières of works by such composers as
K. Moszumańska-Nazar, W. Widłak, M. Jab -
łoński, K. Szwed, W. Z. Zych, K. Pyzik, V. Ba -
ce vičius. Has written instrumental and
electronic compositions. Most important
composition and performance competi-
tion achievements include: 3rd Prize at the
ABAM Composition Competition in Ham-
burg in 2003, for The Eye of Silence for
chamber ensemble and live electronics; as
well as 2nd Prize at the 8th K. Penderecki
International Competition of Contempo-
rary Chamber Music in Kraków in 2004.

Kwartet
DAFÔ

Founded in 1993. Comprised of Justyna
Duda (Violin I), Danuta Augustyn (Violin II),
Aneta Dumanowska (viola) and Anna Ar-
matys (’cello). Quartet received diploma
with honors from Staatliche Hochschule
für Musik in Stuttgart, master class of

Powstał w 1993. Tworzą go Justyna Duda
(I skrzypce), Danuta Augustyn (II skrzypce),
Aneta Dumanowska (altówka) i Anna Ar-
matys (wiolonczela). Kwartet otrzymał dy-
plom z wyróżnieniem w Staatliche Hoch-
schule für Musik w Stut tgarcie w klasie
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mistrzowskiej kwartetu Melos (2000),
a jego członkinie uzyskały dyplomy z wy-
różnieniem w klasie solistycznej (2004).
Zespół brał udział w kursach prowadzo-
nych przez M. Mosia (Kwartet Śląski), P. Fa-
rulli (Quartetto Italiano), członków Kwar-
tetu im. Borodina, Kwartetu Tokio.

DAFÔ jest zdobywcą pierwszych na-
gród w konkursach krajowych i międzyna-
rodowych: w Konkursie Muzyki Kameral-
nej im. K. Bacewicza w Łodzi (1995), Mię-
dzynarodowym Konkursie Muzyki XX Wie -
ku im. V. Bucchiego w Rzymie (1995), Mię-
dzynarodowym Konkursie Współczesnej
Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego
w Krakowie (1997). Jest też laureatem Mię-
dzynarodowego Konkursu Kwartetów
Smyczkowych im. D. Szostakowicza w St.
Petersburgu (1996) oraz Międzynarodo-
wych Konkursów Kwartetów Smyczko-
wych w Cremonie i Bubenreuth (1998).

Fascynacja wykonawstwem muzyki
współczesnej zaowocowała nagrodami fo -
nograficznymi (Fryderyk 1999 i 2001 za
dwie płyty Polskie Kwartety XX wieku,
PWM/DUX). Zespół nagrał także dwa
kwartety K. Szymanowskiego i II Kwartet
H.M. Góreckiego oraz – we współpracy
z P. Buckiem (wiolonczelistą kwartetu Me -
los) – Kwintet smyczkowy Schuberta. DAFÔ
występuje na najważniejszych festi wa -
lach, m.in.: Kissinger Sommer, War szawska
Jesień, Obertsdorfer Musiksommer, New -
comers-Festival im Frankfurter Römer,
Festiwal im. K. Szymanowskiego, Forum
„Ost-West”, Festival Euro Mediterraneo,
Festival d’Île de France. Repertuar zespołu
obejmuje, poza muzyką współczesną, ut -
wo ry kameralne wszystkich epok, kwin -
tety, oktety oraz koncerty na kwartet
i orkiestrę.

Melos Quartet (2000); and its members,
diplomas with honors in solo performance
(2004). Ensemble has taken part in cours es
conducted by M. Moś (Silesian Quartet),
P. Farulli (Quartetto Italiano), members of
Borodin Quartet, Tokyo String Quartet.

DAFÔ has won 1st Prizes at competi-
tions in Poland and abroad, among others:
K. Bacewicz Chamber Music Competition
in Łódź (1995), V. Bucchi International
20th-century Music Competition in Rome
(1995), K. Penderecki International Com-
petition of Contemporary Chamber Music
in Kraków (1997). Also won prizes in the
D. Shostakovich International String Quar-
tet Competition in St. Petersburg (1996),
as well as the International String Quartet
Competitions in Cremona and Bubenreuth
(1998).

Fascination with contemporary music
performance has borne fruit in recording
prizes (Fryderyk 1999 and 2001 for two
discs 20th-century Polish Quartets PWM
Edition/DUX). Ensemble has also recorded
two quartets by K. Szymanowski and H.M.
Górecki’s Quartet no. 2, as well as Schu -
bert’s String Quintet – in collaboration
with P. Buck (’cellist in Melos Quartet).
DAFÔ performs at the most important fes -
tivals, among others: Kissinger Sommer,
Warsaw Autumn, Obertsdorfer Musiksom -
mer, Newcomers-Festival im Frankfurter
Römer, K. Szymanowski Festival, Forum
‘Ost-West’, Festival Euro Mediterraneo,
Festival d’Île de France. Repertoire inc -
ludes, aside from contemporary music,
chamber works from all eras – quintets,
octets, and concerti for quartet and
orchestra.
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godz. 17.00 / 5:00 pm
KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚW. MARCINA /
ST. MARTIN’S LUTHERAN CHURCH

JUBILEUSZOWY KONCERT CHÓRU POLSKIEGO RADIA /
POLISH RADIO CHOIR ANNIVERSARY CONCERT

Henryk Mikołaj Górecki
– Totus Tuus op. 60 (1987), 11’
– Pod Twoją obronę op. 56 / Under Your Protection op. 56 (1985), 12’

Krzysztof Penderecki
– Agnus Dei (1981), 7’
– Benedictus (2002), 3’

Feliks Nowowiejski – Missa pro pace na chór mieszany i organy / 
Missa pro pace for mixed choir and organ (1936), 37’

Chór Polskiego Radia w Krakowie / Polish Radio Choir in Kraków
Andrzej Białko – organy / organ
Włodzimierz Siedlik – dyrygent / conductor

Koncert nagrywany przez Program 2 Polskiego Radia / Concert recorded by Channel 2 
of Polish Radio
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Henryk 
Mikołaj 
Górecki
Nota o kompozytorze znajduje się przy
koncercie z dnia 14 listopada, godz. 19.30.

Górecki skomponował Totus Tuus dla Ojca
Świętego Jana Pawła II z okazji jego trze -
ciej pielgrzymki do ojczyzny (1987), nawią -
zując w ten sposób do kluczowego hasła
pontyfikatu: Totus Tuus sum Maria. Tema -
tyka pieśni i modlitw Maryjnych zajmuje
w jego twórczości szczególne miejsce, co
ściśle wiąże się z postawą religijną twórcy.

O wrażliwości kompozytora na wagę
kluczowych słów świadczy choćby roz ło -
żenie muzycznych punktów ciężkości w opra -
cowaniu tekstu słownego: najważniej -
szym słowem, najwięcej razy powtarza-
nym i najsilniej muzycznie podkreś lonym
jest „MARIA”, szczególnie wyraziste na po-
czątku utworu – jako apostrofa, oraz na
końcu – jak modlitewne, wygasające wes-
tchnienie. Również główna kulminacja
utworu zbudowana jest na tym słowie.
Wyróżnione zostały też słowa „Mater”
i „Totus Tuus”, wielokrotnie powracające
w stałych formułach melodyczno-harmo-
nicznych.

Sposób budowania narracji muzycznej
w Totus Tuus przywołuje na myśl kom -
pozycje Góreckiego z lat 70., kiedy to twórca
Symfonii pieśni żałosnych wyk ształ cił swój
oryginalny i niepowta rzalny idiom stylis -
tyczny, którego pod stawowymi składowymi
są: odnalezione na nowo naturalne piękno
tradycyjnych trójdźwię ków, powtarzalność
formuł melodyczno-rytmiczno-harmonicz -
nych przechodząca płynnie w ostina -
towość, oraz połączenie w nową jakość
har mo niczną tradycyjnej modalności i to -
nalności.

For information about composer, see notes
under 14 November, 7:30 pm concert.

Górecki composed Totus Tuus for Pope
John Paul II on the occasion of his third pil-
grimage to his homeland (1987), in this
manner alluding to a key watchword of his
pontificate: Totus Tuus sum Maria. The sub-
ject matter of Marian songs and prayers
occupies a special place in his oeuvre,
which is closely connected with the artist’s
religious position.

The composer’s sensitivity to the im-
portance of key words is borne out even
by the distribution of musical centers of
gravity in the setting of the words: the
most important word, the one repeated
the greatest number of times and most
strongly emphasized musically is ‘MARIA’ –
especially clearly at the beginning, as an
apostrophe; and at the end, as a prayerful,
fading sigh. The main culmination of the
work is also built on this word. Also sin-
gled out are the words ‘Mater’ and ‘Totus
Tuus’, recurring many times in fixed
melodic and harmonic formulas.

The manner in which the musical nar-
rative in Totus Tuus is built is reminiscent
of Górecki’s compositions from the 1970s,
when the creator of the Symphony of Sor-
rowful Songs formed his original and unique
stylistic idiom, whose basic components
are: the rediscovered natural beauty of tra-
ditional triads, the repetitive character of
melodic, rhythmic and harmonic formulas
morphing fluidly into ostinato, as well as
combination of traditional modality and
tonality into a new harmonic quality.



Pod Twoją Obronę is part of the portion of
Górecki’s oeuvre written for a cappella
choir, associated with Marian songs. Ac-
cording to the composer’s words: ‘the in-
spiration for the writing of this work was
the finding of […] the gorgeous antiphon
‘Pod Twoją obronę’ in Fr. Jan Siedlecki’s
Church Hymnal, published in 1908. The
melody of this antiphon – which I, natu-
rally, modified a bit for my own purposes –
represents the main fabric of the entire
work’1. As in Totus Tuus, Górecki approaches
the words in an extraordinarily sensitive
manner: the highest place in the musical
setting is obtained by the phrase ‘O Pani
nasza’ [‘O our Lady’], which is the basis for
two culminations. After the second of
them (the main one), there ensues a coda
with a reminiscence of the initial phase of
the work. The repetitive character of the
initial melodic and harmonic formula (de-
spite the changing words) could bring to
mind associations with the ritual litany
chants, inclining one to submerge oneself
in prayerful contemplation. This litany
order is, however, ‘demolished’ in Gó -
recki’s work by gradually-building tensions,
serving to bring out into the foreground
the essence of prayer set in song.

Kazimierz Płoskoń

The world première of the work took place in
2006 at the 16th Gaude Mater International
Festival of Sacred Music in Częstochowa. The
combined Polish Radio Choir in Kraków, Schola
Cantorum Gedanensis and Madrigalists’ En-
semble of Capella Cracoviensis were conducted
by Włodzimierz Siedlik.

1 Handwritten commentary by the composer, added to
the manuscript score of the work.

Pod Twoją obronę wpisuje się w nurt
twórczości Góreckiego na chór a cappella,
związanej z pieśniami Maryjnymi. Według
słów kompozytora: „inspiracją do napisania
tego utworu było znalezienie w ‘Śpiewniku
kościelnym’ księdza Jana Siedleckiego wy -
da nego w 1908 roku (...) – przepięknej
antyfony ‘Pod Twoją obronę’. Melodia tej
antyfony, którą naturalnie dla własnych
potrzeb trochę zmodyfikowałem – stanowi
główną osnowę całego utworu”1. Podobnie
jak w Totus Tuus, Górecki w niezwykle
wrażliwy sposób podchodzi do tekstu słow-
nego: najwyższą rangę w opracowaniu
muzycznym uzyskuje fraza „O Pani nasza”,
będąca podstawą dwóch kulminacji. Po
drugiej z nich (głównej) następuje coda
z reminiscencją początkowej fazy utworu.
Powtarzalność inicjalnej formuły melo -
dyczno-harmonicznej (mimo zmieniającego
się tekstu słownego) może budzić sko ja rze-
nia z obrzędowymi śpiewami lita nij nymi,
skłaniającymi do zatopienia się w kon -
templacji modlitewnej. Ów porządek lita -
nijny „burzą” jednak u Góreckiego stop nio-
wo budowane napięcia, służące wydobyciu
na pierwszy plan istoty uśpie wnionej
modlitwy.

Kazimierz Płoskoń

Premiera utworu miała miejsce w 2006 podczas
XVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sa-
kralnej „Gaude Mater” w Częstochowie. Po -
łączonymi chórami Polskiego Radia, Schola Can-
torum Gedanensis i Zespołem Madrygalistów
Capelli Cracoviensis dyrygował Włodzimierz
Siedlik.

1 Odręczny komentarz kompozytora dołączony do
rękopisu partytury utworu.

202 Sobota |  Saturday,  15.11.2008 



15
.1

1

203

Krzysztof
Penderecki
Nota o kompozytorze znajduje się przy
koncercie z dnia 15 listopada, godz. 19.30.

Agnus Dei powstało w 1981 jako swoiste
muzyczne epitafium po śmierci „Prymasa
Tysiąclecia” Kardynała Stefana Wyszyńskiego
i miało swoje prawykonanie podczas
uroczystości żałobnych. Z czasem kom -
pozytor włączył je do Polskiego Requiem,
dopełniając w ten sposób monumentalne
dzieło, splecione z dramatycznymi wyda -
rzeniami współczesnej historii Polski.
Agnus Dei, oparte na łacińskim tekście
stałej części mszy, w niezwykły sposób
łączy w sobie ton lamentu nad zmarłymi,
dramatycznego błagania o przebaczenie
grzechów i nadziei na odpoczynek wieczny.
Kluczowy dla całego utworu inicjalny mo -
tyw lamentacyjny w przebiegu całego
utworu nieustannie ewoluuje i kontra -
punktycznie narasta, prowadząc do dra -
matycznej kulminacji na słowie peccata
(grzechy), skoncentrowanej na bardzo
gwałtownym ośmiodźwiękowym akordzie-
-klasterze. Dopiero rozbudowana coda,
bę dąca równocześnie reminiscencją począt -
kowej fazy utworu, przynosi ostateczne
uspokojenie.

Agnus Dei Krzysztofa Pendereckiego
uzys kało nieoczekiwanie nowy wymiar po -
przez umieszczenie końcowej, kontem -
placyjnej fazy utworu (…dona eis requiem
sempiternam) w finałowej scenie filmu
Katyń Andrzeja Wajdy, w której wszelkie
słowa komentarza do dokonanej strasznej
zbrodni byłyby niestosowne.

Benedictus, utwór przeznaczony na chór
chłopięcy (lub żeński), zostało skompono -
wane z myślą o kilkuletniej, dorastającej

For information about composer, see notes
under 15 November, 7:30 pm concert.

Agnus Dei was written in 1981 as a pecu-
liar musical epitaph after the death of ‘Mil-
lennium Primate’ Stefan Cardinal Wyszyński,
and had its première during the funeral
ceremonies. With time, the composer in-
cluded it in the Polish Requiem, in this
manner filling out a monumental work in-
terwoven with the dramatic events of con-
temporary Polish history. Agnus Dei, based
on the Latin text of the ordinary of the
Mass, combines in an extraordinary man-
ner a tone of lament over the dead, dra-
matic pleading for forgiveness of sins and
hope for eternal rest. The initial lamenta-
tion motif, key to the work as a whole,
throughout the entire work continually
evolves and builds up contrapuntally, lead-
ing to a dramatic culmination on the word
‘peccata’ (‘sins’), concentrated on a very
violent eight-note chord-cluster. Only the
expansive coda, at the same time a remi-
niscence of the initial phase of the work,
brings a final calm.

Krzysztof Penderecki’s Agnus Dei ob-
tained an unexpected new dimension via
the placement of the final, contemplative
phase of the work (‘…dona eis requiem
sempiternam’) in the final scene of An-
drzej Wajda’s film Katyń [about the the
massacre of Polish POWs by Soviet troops
in May 1940], in which any words of com-
mentary on the horrible crime committed
would be inappropriate.

Benedictus, a work intended for boys’ (or
women’s) choir, was composed with the
thought in mind of the composer’s grand-



Feliks 
Nowowiejski

Composer, organist, conductor, peda-
gogue and organizer of musical life; born
1877 in Wartembork (Warmia), and died
1946 in Poznań. Was educated at the con-
servatory in Berlin, as well as at the church

Kompozytor, organista, dyrygent, pedagog
i organizator życia muzycznego; urodził się
w 1877 w Wartemborku (Warmia), zmarł
w 1946 w Poznaniu. Kształcił się w kon-
serwatorium w Berlinie oraz w szkole mu-

daughter, a growing girl a mere few years
of age. It is to some degree a faint echo of
the Agnus Dei written over 20 years pre-
viously. Despite differences in the layer of
the words utilized (another portion of the
ordinary of the Latin Mass), and in spite of
the respective circumstances of their writ-
ing, they are linked by a common sound
idiom – characteristic of Penderecki’s
music from recent years – as well as cer-
tain compositional solutions peculiar to
the composer. As in the Agnus Dei, the
point of departure is a second motif an-
chored in the tonal center of F minor. The
texture of the Benedictus, though rela-
tively simpler, via gradual expansion leads
to a culmination and, at the same time,
surprising ending of the work (Hosanna)
on a six-note chord-cluster, resolved on an
open F chord. In this manner, the impres-
sion is made that the composer wanted to
leave an open field which would be filled
in only in the future.

Kazimierz Płoskoń

wnuczce kompozytora. Jest w pewnym
stopniu dalekim echem napisanego ponad
20 lat wcześniej Agnus Dei. Mimo różnic
w warstwie wykorzystanego tekstu słow -
nego (inna stała część mszy łaciń skiej)
oraz mimo odmiennych okoliczności
powstania łączy je wspólny idiom brzmie -
niowy – charakterystyczny dla muzyki Pen -
dereckiego z ostatnich lat – jak rów nież
pewne szczególne rozwiązania kom po -
zytorskie. Podobnie jak w Agnus Dei
punktem wyjścia jest motyw sekundowy,
zakotwiczony w centrum brzmieniowym
f-moll. Faktura Benedictus, choć stosun -
kowo bardziej uproszczona, poprzez stop -
niowe rozszerzanie, prowadzi do kulminacji
i zarazem zaskakującego zakoń czenia
utworu (Hosanna) na sześciodźwię kowym
akordzie-klasterze, rozwiązanym na pusty
akord „f”. Powstaje w ten sposób wra -
żenie, jakby kompozytor chciał pozos tawić
otwarte pole, które dopiero w przysz łości
zostanie zapisane.

Kazimierz Płoskoń
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music school in Ratisbon. Studied at the
school of the masters – Königliche Aka -
demie der Künste in Berlin (1900–07), in
the composition studio of M. Bruch and
E.E. Yaubert, as well as in the organ studio
of O. Dienel and J. Renner. Parallel to this,
he attended lectures in musicology and
aesthetics at the Friedrich-Wilhelms-Uni -
versität.

Starting in 1906, he lived in Berlin,
where he became strongly attached to
ensembles of the Polish diaspora; he also
carried on a lively compositional and vir -
tuosic career. During this time, his first
symphonic composer’s concerts took place
(Lvov [now Lviv], Warsaw), at which were
performed, among other works, his Sym -
pho ny in B minor and the oratorio The
Finding of the Holy Cross. In 1909, he
settled in Kraków, where he stayed until
1914. He held the post of artistic director
of the Music Society, and performed as a
conductor and organist. In 1910, he be -
came involved in celebrations of the
500th anniversary of the victory at Grun -
wald and the unveiling in Kraków of the
monument sponsored by I.J. Paderewski,
composing Rota to a text by M. Konop -
nicka (original title: Hasło [The Watch -
word]). The years of World War I, he spent
in Berlin; then he settled in Poznań and
became actively involved in the cultural
revival of the city, leading the City Sym -
phony Orchestra and lecturing at the local
conservatory. In 1924, at the Poznań Opera,
the première of Baltic Legend took place.

He often performed organ recitals
with Baroque music and works of contem -
porary composers, as well as his own impro -
visations. In 1927, he resigned from his
full-time work and completely devoted him -
self to composing and concertizing activity.

The Missa pro pace (Mass for Peace) oc-
cupies a special place in the oeuvre of Fe-
liks Nowowiejski. For his entire life, the
creator of Rota composed works with reli-

zyki kościelnej w Ratyzbonie. Studiował
w szkole mistrzów Königliche Akademie
der Künste w Berlinie (1900–07), w klasie
kompozycji M. Brucha i E.E. Yauberta oraz
klasie organów O. Dienela i J. Rennera.
Równolegle uczęszczał na wykłady z mu-
zykologii i estetyki na uniwersytecie im. Fry -
deryka Wilhelma.

Od 1906 przebywał w Berlinie, gdzie
związał się silnie z zespołami polonijnymi;
prowadził także ożywioną działalność
kompozytorską i wirtuozowską. W tym
czasie odbyły się też jego pierwsze sym -
foniczne koncerty kompozytorskie (Lwów,
Warszawa), na których wykonano m.in.
Symfonię h-moll i oratorium Znalezienie
św. Krzyża. W 1909 osiadł w Krakowie,
gdzie przebywał do 1914. Pełnił funkcję
dyrektora artystycznego Towarzystwa
Muzycznego, występował jako dyrygent
i organista. W 1910 włączył się do
obchodów pięćsetlecia zwycięstwa pod
Grunwaldem i odsłonięcia w Krakowie
pomnika ufundowanego przez I.J. Pade -
rewskiego, komponując Rotę do tekstu
M. Konopnickiej (pierwotny tytuł Hasło).
Lata I wojny spędził w Berlinie, potem
osiedlił się w Poznaniu i czynnie włączył
w nurt odradzającego się życia kultu ral -
nego miasta: prowadził Miejską Or kiestrę
Symfoniczną i wykładał w tamtejszym
konserwatorium. W 1924 w operze w Poz -
naniu odbyła się premiera Legendy Bałtyku.

Często występował z recitalami orga-
nowymi, wykonując muzykę baroku,
utwory współczesnych kompozytorów
oraz własne improwizacje. W 1927 zrezyg-
nował ze stałego zatrudnienia i całkowicie
poświęcił się komponowaniu oraz działal-
ności koncertowej.

Missa pro pace (Msza Pokoju) zajmuje
szczególne miejsce w twórczości Feliksa
Nowowiejskiego. Twórca Roty przez całe
życie komponował dzieła o treści religijnej
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Andrzej
Białko

Born 1959 in Kraków. Studied organ per-
formance in the studio of J. Grubich at the
Academy of Music in Kraków (diploma
with honors). Has participated in master
classes led by M. Radulescu in Liechten-

Urodził się w 1959 w Krakowie. Studiował
grę na organach w klasie J. Grubicha w Aka-
demii Muzycznej w Krakowie (dyplom
z wyróżnieniem). Uczestniczył w kursach
mistrzowskich prowadzonych przez M. Ra-

gious content (among others, nine masses)
– for which, in 1935, he received the title of
Papal Chamberlain from Pope Pius XI. The
Mass for Peace, dedicated ‘to the memory
of those who gave their lives so that we
could live in peace’, is a piece for choir with
organ. The organ part fulfills three func-
tions: anticipation, counterpoint and rein-
forcement of the choral parts, taking on in
many cases a monumental character which
conveys the impression of imitating a
symphony orchestra tutti. In the choral
parts, Nowowiejski often uses short imi-
tations of leitmotifs which – according to
Händelian models – he interweaves with
chordal insertions. The most interesting
musical element of the entire composition
appears to be the harmonic language –
superficially traditional, set in the tonal
system, but through sometimes surprising
chord combinations betraying the com-
poser’s longing to break with tradition.

Kazimierz Płoskoń

(między innymi dziewięć mszy), za co w
1935 otrzymał od papieża Piusa XI tytuł
Szambelana Papieskiego. Msza Pokoju,
dedykowana „pamięci tych, którzy oddali
swe życie, abyśmy żyć mogli w pokoju”,
jest kompozycją na chór z organami. Partia
organów pełni trzy funkcje: antycypującą,
kontrapunktującą oraz wzmacniającą partie
chóralne, przybierając w wielu przypad -
kach charakter monumentalny, co sprawia
wrażenie naśladowania tutti orkiestry
sym fonicznej. W partiach chóralnych No -
wowiejski stosuje często krótkie imitacje
motywów czołowych, które – według
haendlowskich wzorów – przeplata wstaw -
kami akordowymi. Najciekawszym elemen -
tem muzycznym całej kompozycji wydaje
się być harmonika – z pozoru tradycyjna,
osadzona w systemie tonal nym, zdradza -
jąca jednak poprzez zas kakujące niekiedy
połączenia akordów tęsknotę kompozy -
tora do zerwania z tradycją.

Kazimierz Płoskoń
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stein and K. Vad in Denmark. In 1981, won
1st Prize at International Organ Competi-
tion in Rome; in 1985, also 1st Prize at the
National Organ Competition in Bydgoszcz
and Gdańsk.

Has taken part in many organ festi-
vals; beyond this, has concertized in Eng-
land, Austria, Bulgaria, the Czech Republic,
Denmark, France, Germany, Hungary, Italy,
Slovakia, Sweden and Switzerland, as well
as in Lebanon and both Americas. Collab-
orates with numerous ensembles, among
others the Kraków Philharmonic, the Pol-
ish Radio Choir in Kraków, Capella Cra-
coviensis.

In the 1990/91 season, performed the
complete organ works of J. S. Bach; in the
2001/02 season, in a series of 20 concerts
under the common title Ars Organi, pre-
sented an anthology of organ music from
the 16th–20th centuries. In his extensive
and constantly expanding repertoire, en-
compassing all styles, the artist also has
the complete organ works of Buxtehude,
Bruhns, Mendelssohn, Franck and Liszt.
Has made many radio and disc recordings.
Also active as a pedagogue; heads an
organ studio at the Academy of Music in
Kraków.

dulescu w Liechtensteinie i K. Vada w Danii.
W 1981 uzyskał I nagrodę na Mię dzyna -
rodowym Konkursie Organowym w Rzy-
mie, w 1985 również I nagrodę na Ogólno-
polskim Konkursie Organowym w Byd-
goszczy i Gdańsku. 

Brał udział w wielu festiwalach orga-
nowych, ponadto koncertował w Anglii,
Austrii, Bułgarii, Czechach, Danii, Francji,
Niemczech, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji,
na Węgrzech, we Włoszech oraz w Libanie
i obu Amerykach. Współpracuje z licznymi
zespołami, m.in. z Filharmonią Krakowską,
Chórem Polskiego Radia w Krakowie, Ca-
pellą Cracoviensis.

W sezonie 1990/91 wykonał wszyst-
kie organowe dzieła J.S. Bacha, zaś w se-
zonie 2001/02 w serii 20 koncertów pod
wspólnym tytułem „Ars organi” zaprezen-
tował antologię muzyki organowej XVI–XX
wieku. W rozległym i stale poszerzanym
repertuarze, obejmującym wszystkie style,
artysta posiada także komplet organo-
wych dzieł Buxtehudego, Bruhnsa, Men-
delssohna, Francka, Liszta. Dokonał wielu
nagrań archiwalnych i płytowych. Andrzej
Białko działa również jako pedagog, pro-
wadzi klasę organów w Akademii Muzycz-
nej w Krakowie.



Chór 
Polskiego
Radia 
w Krakowie

Polish 
Radio 
Choir 
in Kraków
Polish Radio Choir in Kraków was founded
in 1948 by Jerzy Gert. From the beginning
of its existence until 1994, the Choir rep-
resented 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 Executive and Artistic Director of the
ensemble is Włodzimierz Siedlik.

The choir’s repertoire is comprised of
both a cappella music and vocal-instru -
mental forms, works representing all styles
and eras, with particular attention to
Polish music. The choir has often parti -
cipated in premières of works by Polish
composers, among others, W. Luto sławski,
K. Penderecki and H.M. Górecki. It per -
forms at prestigious music festivals, among
others: Wratislavia Cantans, Warsaw
Autumn, Poznań Spring Music Festival,
Chopin Festival in Duszniki, Ros sini Opera
Festival, Settimana di Monreale, Le Festival

Został założony w 1948 przez Jerzego
Gerta. Od początku istnienia do 1994 Chór
stanowił integralną część zespołu Orkies-
try i Chóru Polskiego Radia i Telewizji.
W 1995 rozpoczął samodzielną działalność
w strukturach Polskiego Radia SA. Dyrek-
torem i kierownikiem artystycznym 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 utwo-
rów polskich kompozytorów, m.in. W. Lu to -
sławskiego, K. Pendereckiego czy H.M. Gó-
reckiego. Występuje na prestiżo wych
festiwalach muzycznych, m.in.: Wratislavia
Cantans, Warszawska Jesień, Poznańska
Wiosna Muzyczna, Festiwal Chopinowski
w Dusznikach, Rossini Opera Festival,
Settimana di Monreale, Le Festival de la
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Włodzimierz
Siedlik

Choirmaster. Graduate of the Academy of
Music in Kraków (diploma with highest
honors), the Liturgical Institute of the Pon-
tifical Academy of Theology (PAT) in Kraków

Chórmistrz. Absolwent Akademii Muzycz-
nej w Krakowie (dyplom z najwyższym wy-
różnieniem), Instytutu Liturgicznego Pa-
pieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

de la Musique Contemporaine Centre
Pompidou, Oratorio und Cantata Festival
Ratzeburg. The choir is one of the few to
perform A. Schönberg’s opera Moses und
Aaron. In 1998, it was invited by Staats -
theater Darmstadt to present this work on
stage. In subsequent years, it has been
hosted by Teatro Massimo in Palermo,
Staatstheater Stuttgart and Sta atsoper
Hamburg. Aside from its concert activity,
the Choir has made numerous archival
recordings for Polish Radio and Television,
as well as many disc recordings for Polish
and foreign labels.

The choir has collaborated for many
years with two eminent Polish composers:
Krzysztof Penderecki and Henryk Mikołaj
Górecki. Every year, it performs a series of
concerts all over Poland with an a cappella
program by K. Penderecki. These concerts
are led by the maestro himself. The fruit of
its collaboration with H. M. Górecki are nu-
merous archival recordings made for Pol-
ish Radio (including world premières), the
crowning achievement of which is the re-
lease in 2008 of a two-disc album.

Musique Contemporaine Centre Pom pidou,
Oratorio und Cantata Festival Ratze burg.
Jako jeden z nielicznych zespołów Chór
wykonuje operę Mojżesz i Aaron A. Schön -
berga. W 1998 został zaproszony przez
Staatstheater Darmstadt do sce nicznego
wystawienia tego dzieła. W latach następ -
nych gościł w Teatrze Massimo w Palermo,
Staatstheater Stuttgart i w Sta atsoper
Hamburg. Poza działalnością kon certową
Chór dokonał licznych nagrań archiwalnych
dla Polskiego Radia i Telewizji, a także wielu
nagrań płytowych dla polskich i zagra -
nicznych firm fonograficznych.

Chór od wielu lat ściśle współpracuje
z dwoma wybitnymi kompozytorami pol -
skimi: Krzysztofem Pendereckim i Hen -
rykiem Mikołajem Góreckim. Każdego roku
wykonuje szereg koncertów w całej Polsce
z programem a cappella K. Pende reckiego.
Koncerty te prowadzone są przez samego
mistrza. Owocem współpracy z H.M. Gó -
reckim są zrealizowane liczne nagrania
archiwalne dla Polskiego Radia (w tym
prawykonania), których zwień czeniem jest
wydanie w 2008 dwu płytowego albumu.



Sobota |  Saturday,  15.11.2008 210

(dyplom z wyróżnieniem) oraz Studium
Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Byd-
goszczy (dyplom z wyróżnieniem). W marcu
1990 został laureatem Ogólnopolskiego
Konkursu Dyrygentów Chórów w Pozna-
niu. Kierował Centrum Paderewskiego
(1990–92) i Zespołem Państwowych Szkół
Muzycznych (1992–96) w Tarnowie; po-
wołał do życia Tarnowską Orkiestrę Ka-
meralną. Od 1994 pracuje na stanowisku
adiunkta w Instytucie Liturgicznym Papie-
skiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
Podczas swojej pracy dyrygenckiej z chó-
rami: Cantus, Psalmodia PAT, Chórem Mę-
skim UJ, otrzymał wiele nagród oraz wy-
różnień polskich i zagranicznych (Złoty
Krzyż Zasługi, Nagroda im. J. Kurczew-
skiego, medal „Gloria Artis”). Od 1995 pełni
funkcję dyrektora i kierownika artystycz-
nego Chóru Polskiego Radia w Krakowie.

(diploma with honors), as well as Post-
Graduate Studies in Vocal Production at
the Academy of Music in Bydgoszcz
(diploma with honors). In March 1990, won
prize in the National Choir Directors’ Com-
petition in Poznań. Has directed the Pade -
rewski Center (1992–96) and the Complex
of State Schools of Music (1992–96) in
Tarnów. During this time, founded the
Tarnów Chamber Orchestra. Since 1994,
has worked as an adjunct professor in the
Institute of Liturgy at the Pontifical Acad-
emy of Theology in Kraków. During his
conducting work with the following choirs:
Cantus, Psalmodia (PAT), Jagiellonian Uni-
versity Men’s Choir, has received many
prizes and distinctions in Poland and
abroad (Gold Cross of Merit, J. Kurczewski
Prize, Gloria Artis Medal). Since 1995, has
been executive and artistic director of the
Polish Radio Choir in Kraków.
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godz. 19.30 / 7:30 pm
SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ / KRAKÓW PHILHARMONIC HALL

KONCERT JUBILEUSZOWY KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO /
KRZYSZTOF PENDERECKI BIRTHDAY CONCERT

Krzysztof Penderecki
– Tren „Ofiarom Hiroszimy” / Threnody ‘To the Victims of Hiroshima’ (1960), 8’
– Koncert altówkowy / Viola Concerto (1983), 22’

– IV Symfonia / Symphony no. 4 (1989), 33’

Grigorij Żyslin (Rosja) / Grigori Zhyslin (Russia) – altówka / viola
Sinfonietta Cracovia
Peter Gülke (Niemcy / Germany) – dyrygent / conductor

Transmisja koncertu w Programie 2 Polskiego Radia / Live broadcast on Polish Radio 
Channel 2
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Krzysztof
Penderecki

Composer, born 1933 in Dębica. Studied
composition with F. Skołyszewski, and
then with A. Malawski and S. Wiechowicz
at the State Music College in Kraków. In
1958, became a lecturer in composition at
his alma mater, from 1972 onwards holding
the post of professor and (until 1987) rector.
Has also taught at the Essen Folkwang-
Hochschule, as well as at Yale University
in New Haven. In 1959, won three prizes
(1st, 2nd and 3rd) at the Polish Composers’
Union’s Young Composers’ Competition,
for Strophes, Emanations and Psalms of
David,  which opened his way to a career.
In 1961, the Threnody for the Victims of
Hiroshima was selected at the UNESCO
International Rostrum of Com posers in
Paris. Twice honored with the Prix Italia: in
1967 for the St. Luke Passion and in 1968,
for Dies irae.

Has won many awards: Grammy
Award (1988, 1999, 2001), the UNESCO In-
ternational Music Council Prize (1993),
Best Living World Composer (2000), Euro-
pean Church Music Award (2003), and the
prestigious Praemium Imperiale (2004),
which is presented in Tokyo. In 2005, hon-
ored by the government of the Republic of
Poland with the its highest state decora-
tion – the Order of the White Eagle. Has
received honorary doctorates from univer-
sities in Rochester, Bordeaux, Leuven,

Kompozytor, urodził się w 1933 w Dę bicy.
Studiował kompozycję u F. Skoły szew -
skiego, a następnie u A. Malawskiego
i S. Wiechowicza w Państwowej Wyższej
Szkole Muzycznej w Krakowie. W 1958
został wykładowcą kompozycji na ma -
cierzystej uczelni, od 1972 pełniąc funkcję
profesora i rektora (do 1987). Wykładał
również w Essen Folkwang-Hochschule
oraz na Yale University w New Haven.
W 1959 zdobył trzy nagrody (I, II i III) na
Konkursie Młodych Kompozytorów ZKP za
Strofy, Emanacje oraz Psalmy Dawida, co
otworzyło kompozytorowi drogę do
artystycznej kariery. W 1961 Tren Ofiarom
Hiroszimy nagrodzony został na Między -
narodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO
w Paryżu. Twórca dwukrotnie został
uhonorowany Prix Italia: w 1967 za Pasję
wg św. Łukasza, a w 1968 – za Dies irae.

Jest laureatem wielu nagród: Grammy
Award (1988, 1999, 2001), Nagrody Mię -
dzy narodowej Rady Muzycznej UNESCO
(1993), Best Living World Composer (2000),
Euro pean Church Music Award (2003)
i pres tiżowej nagrody Praemium Imperiale
(2004), wręczanej w Tokio. W 2005 Rząd RP
uhonorował kompozytora naj wyższym
odznaczeniem państwowym – Orderem
Orła Białego. Kompozytor otrzymał tytuł
doktora honoris causa uniwersytetów
w Rochester, Bordeaux, Leuven, Belgradzie,
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Waszyngtonie, Ma drycie, Poznaniu, War -
szawie, Krakowie, Glasgow, Rydze, Sankt
Petersburgu oraz Yale University, jest też
członkiem honorowym Royal Academy of
Music w Londynie, Acca demia Nazionale di
Santa Cecilia w Rzymie, Akademie der
Künste w Berlinie, Academia Nacional de
Bellas Artes w Buenos Aires, Académie
Nationale des Sciences, Belles-Lettres et
Arts w Bordeaux, Royal Academy of Music
w Dublinie.

Od czasu swojego debiutu dyrygen -
ckiego w 1971 występuje kierując najlep -
szymi orkiestrami symfonicznymi Europy
i Stanów Zjednoczonych.

Dopóki nie wygaśnie to źródło,
z którego spływają do nas dźwięki, 

obrazy i słowa,
dopóki nie ustanie owa – jak pisał Dante –

„światłość biorąca kształt w niebie”
– dopóty zdolność tworzenia nie obumrze,

dopóty nie zginie wyobraźnia.
(Krzysztof Penderecki)

Twórczość Krzysztofa Pendereckiego sta-
nowi w kulturze naszych czasów niezwy-
kły fenomen artystyczny, budzący gorące,
choć niekiedy przeciwstawne reakcje. Nie-
wielu kompozytorom naszej epoki udało
się bowiem stworzyć własny, rozpozna-
walny styl niezależny od tego, w jakim cza-
sie powstał utwór, jaki gatunek reprezen-
tuje, czy jakim językiem kompozytor się
posługuje. W muzyce Pendereckiego za-
chowanie jedności na poziomie general-
nych zasad kształtowania formy, ekspresji
i przekazywanych sensów łączy się z ogrom-
ną różnorodnością na poziomie materiału
dźwiękowego i technik jego organizacji.
Kompozytor w odpowiedzi na pytanie, co
różni jego muzykę od muzyki innych kom-
pozytorów, stwierdza:

„Myślę, że jasno sprecyzowana forma
utworu, niezależnie od materiału, jakim się
posługuję. I rodzaj ekspresji. Oczywiście,
ekspresji indywidualnej. W każdym utwo-

Belgrade, Washington, Madrid, Poznań,
Warsaw, Kraków, Glasgow, Riga, St. Pe-
tersburg, Russia and at Yale University;
also an honorary member of the Royal
Academy of Music in London, the Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia in Rome,
the Akademie der Künste in Berlin, the Ac-
ademia Nacional de Bellas Artes in Buenos
Aires, the Académie Nationale des Sci-
ences, Belles-Lettres et Arts in Bordeaux,
the Royal Academy of Music in Dublin.

Since the time of his conducting
debut in 1971, has performed in this ca-
pacity with the best symphonic orchestras
in Europe and the United States.

As long as that source does not run out
from which sounds, images 
and words flow down to us

as long as there comes no end to that – as
Dante wrote –

‘light which takes shape in heaven’
– then the power to create will not die out,

then the imagination will not die.
(Krzysztof Penderecki)

In the culture of our times, Krzysztof Pen-
derecki’s oeuvre represents an extraordi-
nary artistic phenomenon inspiring fer-
vent, though not infrequently contradic-
tory reactions. For not many composers of
our era have managed to create their own,
recognizable style, independent of when a
work was written, what genre it repre-
sents, or what sort of language the com-
poser uses. In Penderecki’s music, the
maintenance of unity at the level of general
principles for shaping of form, expression
and meanings transmitted, is linked with
an enormous diversity at the level of sound
material and techniques for its organiza-
tion. The composer, in answering the ques-
tion of what differentiates his music from
that of other composers, replies:

‘The clear, precise form of a piece, re-
gardless of the material I use. And the type
of expression. Obviously, individual expres-
sion. In every piece, I try to find a new, in-
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rze staram się znaleźć nowe brzmienie, cie-
kawe, ale to nigdy nie jest brzmienie dla
brzmienia. (…). Zawsze szukam nadrzędnej
formy ekspresji. Brzmienie jest tylko środ-
kiem wyrazu. (…) mam tendencje upatry-
wania w muzyce potężnego środka dla
przekazywania emocji. (…). Stosowanie ta-
kiej czy innej procedury kompozytorskiej
służy u mnie zawsze ekspresji muzycznej.
Dla mnie jednak to forma jest pierwsza,
gdyż to ona nadaje kształt emocjom”.

Penderecki podkreśla jednak także
konieczność transformacji w procesie kom -
pono wania: „…odczuwam potrzebę zmien -
ności, niektórzy przypisują mi cechy mi -
tycznego Prometeusza, który wciąż odmie -
nia swoje twarze. (…). Kusi mnie zarówno
sacrum jak profanum, Bóg i dia beł, wznio -
s łość i jej przekraczanie. (…). Prawdziwa
twórczość musi być wędrówką, jest stałym
poszukiwaniem”.

Tak więc oryginalny kształt muzyki
Pendereckiego związany jest ze specy-
ficzną grą między stałymi zasadami gene-
ralnymi (do których można by jeszcze za-
liczyć kształtowanie napięć w utworze
zgodnie z zasadami klasycznego dramatu),
a kolejnymi transformacjami języka mu-
zycznego. Obrazuje to znakomicie pro-
gram dzisiejszego koncertu, obejmujący
utwory pochodzące z różnych okresów
twórczości, pisane odmiennym językiem
i reprezentujące różne gatunki.

„Ofiarom Hiroszimy” – Tren (1960) po-
chodzi z wczesnego, „awangardowego”
okresu twórczości, w którym kompozytor
dokonuje szeregu odkryć w zakresie re-
pertuaru stosowanych brzmień. Szere-
gując i nakładając na siebie segmenty
o określonej barwie buduje formę, w któ-
rej wykorzystanie kontrastów brzmienio-
wych prowadzi do stworzenia konstrukcji
dramatycznej zamkniętej w tym utworze
potężnym klasterem ffff.

Dziesięć lat później Penderecki szuka
nowych doświadczeń w improwizacji muzy -

teresting sound, but it is never sound for
sound’s sake. […]. I always look for a su-
perordinate form of expression. Sound is
only a means of expression. […] I have
a tendency to see music as a powerful
means of conveying emotion. […]. In my
work, the application of this or that com-
positional procedure always serves the pur-
pose of musical expression. For me, how-
 ever, what comes first is form, since that is
what gives shape to emotions.’

However, Penderecki also emphasizes
the necessity of transformation in the com-
positional process. ‘…I feel a need for vari-
ability; some attribute to me characteristics
of the mythical Prometheus, who is con-
stantly changing faces. […]. I am tempted
by both the sacred and the profane, by God
and the devil, by sublimity and the trans-
gression thereof. […] True creativity must be
a journey – it is a constant search.’

Thus, the original form of Pende -
recki’s music is connected with a peculiar
play between constant general principles
(among which we could also mention shap-
 ing of tensions in the work in accordance
with the principles of Classical drama), and
successive transformations of musical lan-
guage. This is portrayed superbly by the
program of today’s concert, which in-
cludes works from various periods of his
oeuvre, written in different language and
representing different genres.

The Threnody ‘To the Victims of Hiroshima’
(1960) comes from the early, ‘avant-garde’
period of the composer’s oeuvre, in which
he makes a series of discoveries in the
area of the repertoire of sounds used. Se-
quential arrangement and piling up of
segments of specific color builds a form in
which utilization of sound contrasts leads
to the creation of a dramatic construction
closed in this work by a powerful, ffff clus-
ter.

Ten years later, Penderecki is search-
ing for new experiences in the improvisa-
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ków jazzowych, czego świadectwem staje
się powstanie Actions for Free Jazz Or -
chestra, ważne także dlatego, że wówczas
po raz pierwszy Penderecki stanął za pulpi -
tem dyrygenckim, co w latach późniejszych
wpłynęło w istotny sposób na kształt jego
muzyki.

W muzyce instrumentalnej Penderecki
wykazuje niezwykłą łatwość komponowania
i doskonałość, wręcz wirtuozerię kompozy -
torskiego métier, pozwalając wykonawcom -
-solistom odczuwać w szczególny sposób
radość grania. Powstaje szereg koncertów
na instrumenty solowe (skrzypce, altówka,
wiolonczela czy waltornia) lub grupę solistów
(Concerto grosso).

Koncert na altówkę i orkiestrę sym-
foniczną (1983) powstał na zamówienie
rządu Wenezueli, dla uczczenia dwusetnej
rocznicy urodzin Simóna Bolívara. Istnieją
wersje koncertu przeznaczone na inne in-
strumenty solowe (wiolonczela i klarnet),
a także obsada orkiestry może być zredu-
kowana do zespołu kameralnego (smycz-
ków, perkusji i celesty).

Koncert jest utworem formalnie jedno-
częściowym, jednak można w narracji
muzycznej wyróżnić szereg części kontras -
tujących ze sobą pod względem tempa
i charakteru (Lento, Vivace, Lento, Vivo,
Lento). Zintegrowane przez niezwykłą
jedność materiału muzycznego, części te
tworzą kolejne ogniwa przebiegu drama -
tycznego. Szczególną rolę pełni poja wia jąca
się, za każdym razem w innym kształcie,
wirtuozowska cadenza.

Od końca lat osiemdziesiątych w twór -
czości Krzysztofa Pendereckiego coraz
silniej dochodzi do głosu fascynacja tra -
dycją wielkiej symfoniki. W przeciągu
siedmiu lat (ta liczba wydaje się mieć
szczególne znaczenie dla kompozytora)
powstają aż trzy symfonie, stanowiące
z punktu widzenia języka muzycznego
i stylu pewną szczególną całość: IV Sym -
fonia. Adagio (1989), V Symfonia „Kore -
ańska” (1992), wreszcie ukończona w 1995
monumentalna III Symfonia. Następuje

tion of jazz musicians, as evidenced by the
writing of Actions for Free Jazz Orchestra –
also important because it was at that time
that Penderecki for the first time stood on
the conductor’s podium, which in later
years influenced in an essential manner
the shape of his music.

In his instrumental music, Penderecki
displays extraordinary ease of composition
and perfection, indeed virtuosity in his
compositional métier, permitting solo per-
formers to particularly enjoy their playing.
A series of concerti are written for solo in-
struments (violin, viola, ’cello, French horn)
or a group of soloists (Concerto grosso).

The Concerto for Viola and Sym-
phony Orchestra (1983) was written on
commission from the government of Vene -
zuela to celebrate the 200th birthday of
Simón Bolívar. There exist versions of the
concerto intended for different solo in-
struments (’cello and clarinet); the scoring
of the orchestra can also be reduced to
that of a chamber ensemble (strings, per-
cussion and celesta).

The concerto is formally a one-move-
ment work; however, in the musical narra-
tive, one can distinguish a series of parts
contrasting with each other in terms of
tempo and character (Lento, Vivace, Lento,
Vivo, Lento). These parts, integrated by an
extraordinary unity of musical material,
form successive links in the dramatic
process. A particular role is played by the
recurring virtuoso cadenza, appearing
each time in a different form.

Since the end of the 1980s, Krzysztof
Penderecki’s oeuvre has given stronger
and stronger voice to a fascination with
the large symphony tradition. In the
course of seven years (this number ap-
pears to be of particular significance to
the composer), as many as three sym-
phonies were written, representing, from
the viewpoint of musical language and
style, a certain, particular whole: Sym-
phony no. 4. Adagio (1989), Symphony
no. 5 ‘Korean’ (1992) and, finally, the mon-
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w nich specyficzna synteza tradycyjnych
założeń późnoromantycznej symfonii, wy -
korzystującej w szczególny sposób tech niki
przetwarzania motywów i tematów, z indy -
widualnym stylem wypowiedzi i charak -
terystycznym dla kompozytora spo sobem
kształtowania dramaturgii wielkiej formy.

Komentując zwrot ku tradycji XIX-
wiecznego symfonizmu, twórca wyznaje:

„… wcześniejszy zamiar ufundowania
świata na nowo [mowa o I Symfonii]
ustępuje potrzebie interioryzacji, opisania
dramatu egzystencji. Słowami Mahlera
mógłbym powiedzieć, że odnoszę moją
muzykę do «całego człowieka» – «człowieka
czującego, myślącego, oddychającego, cier -
piącego»”. I dopowiada: „Wpisanie się
w ciągłość tradycji nie polega jedynie na
kopiowaniu modeli, ale na odpowiedzi
w twórczy sposób na to co krąży w krwio -
biegu kultury. Ja zmierzam ku temu przez
syntezę procesu leżącego w krystalizacji
mojego języka muzycznego (…). Najlep -
szym przykładem tej syntezy są moje
symfonie: Trzecia, Czwarta, Piąta, podobnie
jak skomponowane kilka lat później
Siódma i Ósma”.

IV Symfonia. Adagio – powstała na
zamówienie związane z obchodami 200-
-lecia Rewolucji Francuskiej. Dokonuje się
w niej synteza idiomu neoromantycznego
z bogactwem brzmień wywodzących się
z doświadczeń sonorystycznych, swobodą
w zakresie szeregowania współbrzmień
i dominacją kontrapunktu w prowadzeniu
głosów. W IV Symfonii, nie podzielonej na
części, można jednak wyróżnić szereg faz
o odmiennym charakterze, tworzących układ
o cechach formy łukowej. Dominuje rodzaj
ekspresji tytułowego Adagio w róż nych
wariantach: od otwierającego utwór peł -
nego powagi muzycznego gestu z przej-
mującym recytatywem niskich smyczków,
przez rozbudowane solistyczne partie li -
ryczno-nostalgicznego instrumentalnego
śpiewu, do budowania na przetwarzanych
motywach i tematach udramatyzowanego
ciągu wydarzeń. Kontrast stanowią fazy,

umental Symphony no. 3, completed in 1995.
There ensues in them a peculiar synthesis
of the traditional assumptions of the late
Romantic symphony, utilizing in a special
manner techniques for development of
motifs and themes, with an individual
style of expression and a manner charac-
teristic of the composer for the shaping of
the large form’s dramaturgy.

Commenting on his return to the
19th-century symphonic tradition, the
artist confesses:

‘… my previous plan to found the
world anew [speaking here of Symphony
no. 1] gives way to a need for internaliza-
tion, description of the drama of existence.
In the words of Mahler, I could say that
I apply my music to the “whole person” –
“a feeling, thinking, breathing, suffering
person”.’ And he adds: ‘Taking one’s place
in the continuum of tradition does not con-
sist only of copying models, but also of re-
sponding in a creative manner to what is
circulating in the culture. I aim toward this
by synthesizing the process inherent in the
crystallization of my musical language […].
The best example of this synthesis are my
symphonies: the Third, Fourth, Fifth and,
likewise, the Seventh and Eighth, com-
posed a few years later.’

Symphony no. 4. Adagio – was writ-
ten on a commission associated with cel-
ebrations of the 200th anniversary of the
French Revolution. In it, the Neo-Romantic
idiom is synthesized with the riches of
sound derived from Sonorist experiments,
with freedom in the area of sequencing of
sonorities, and with the domination of
counterpoint in voice-leading. In Symphony
no. 4, which is not divided into move-
ments, one can nonetheless distinguish
a sequence of phases of different charac-
ter, creating a structure with characteris-
tics of arch form. What dominates is the
type of expression from the titular Adagio,
in different variants: from the musical ges-
ture full of solemnity which opens the
work, with a searing recitative in the lower
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w których przyspieszone tempo, wyraziste
akcenty rytmiczne i kolorystyczne imitacje
fraz tworzą warianty odmiennego charak -
teru, od odcinków bliskich żartu czy gro -
teski, przez przebiegi motoryczne do rodzaju
scherza o rysach tragicznych.

Zakończenie symfonii, przez pojawia -
jące się w przestrzeni pełne smutku i melan-
cholii solowe frazy melodyczne instru -
mentów, prowadzi do myśli o mija jącym
czasie. Ten wątek refleksji egzys tencjalnej
Krzysztof Penderecki podejmie znów w roz -
budowanej VIII Symfonii „Pieśni prze -
mijania”.

Z drzewa życia opada liść za liściem…
(Hermann Hesse)

Regina Chłopicka

Cytaty wypowiedzi kompozytora pochodzą z: K. Pende -
recki Labirynt czasu, Presspublica, Warszawa 1994;
K. Penderecki Rozmowy lusławickie t. 1.; „Ruch Muzyczny”
nr 1/2 1995.

strings, through expansive solo parts of
lyrical and nostalgic instrumental song, to
the building of a dramatized chain of
events on the developed motifs and themes.
A contrast is represented by phases in
which accelerated tempo, clear rhythmic
accents and coloristic imitations of phras -
es create variants of differing character –
from sections bordering on the jest or the
grotesque, through moto perpetuo pas-
sages, to a sort of scherzo with tragic fea-
tures.

The finale of the symphony, via solo
melodic phrases of the instruments ap-
pearing in a space full of sadness and
melancholy, leads to the thought of the
passage of time. This thread of existential
reflection will be taken up again by Krzysz -
tof Penderecki in the expansive Symphony
no. 8 ‘Songs of Transience’.

From the tree of life falls leaf after leaf…
(Hermann Hesse)

Regina Chłopicka

Quotes of the composer’s statements come from:
K. Penderecki Labirynt czasu [Labyrinth of Time] Pres -
spublica, Warszawa 1994; K. Penderecki Rozmowy
lusławickie [Conversations in Lusławice], vol. 1; Ruch
Muzyczny nr 1/2 1995.
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Grigorij
Żyslin
Grigori 
Zhyslin

Violinist, violist. Born in St. Petersburg,
studied at Moscow Conservatory with Y. Yan -
kelevich. At the age of 22, won 1st Prize in
the Paganini Competition, followed by a Sil-
ver Medal at the Queen Elisabeth Interna-
tional Music Competition in Belgium.

Has appeared as soloist with the lead -
ing Russian orchestras (including the
St. Petersburg Philharmonic, Moscow Phil -
harmonic, Moscow Virtuosi), as well as
with such European orchestras as the
Leipziger Gewandhaus-Orchester, Dresdner
Staatskapelle, Vienna Symphony, RAI Sym -
phony (Milan, Turin), Oslo Philharmonic,
Sinfonia Varsovia, Warsaw Philharmonic,
Swedish Radio Symphony, Royal Liverpool
Philharmonic and BBC Scottish Symphony.
Has concertized under the baton of numer-
ous eminent conductors. Has collaborated
with such distinguished composers as
Schnittke, Denisov and Gubaidulina. Works
closely with Krzysztof Penderecki: took
part in the Russian première of his Violin
Concerto, the European première of his
Viola Concerto, as well as recording all of
composer’s works for violin and viola.
Penderecki’s Cadenza for viola solo is dedi -
cated to him.

Since 1990, has lived in London. Con -
tinues to perform concerts all over the
world, making a lasting contribution to
modern interpretations of the virtuoso

Skrzypek, altowiolista. Urodził się w Sankt
Petersburgu. Studia odbył w Konserwato-
rium Moskiewskim pod kierunkiem J. Jan-
kielewicza. W wieku 22 lat został zwycięzcą
Konkursu im. Paganiniego, niedługo potem
zdobył srebrny medal na Międzynarodo-
wym Konkursie Muzycznym im. Królowej
Elżbiety w Belgii.

Występował jako solista z czołowymi
orkiestrami rosyjskimi (m.in. z Filharmonią
Petersburską, Filharmonią Moskiewską,
Wirtuozi Moskiewscy) oraz europejskimi,
takimi jak: Gewandhaus Leipzig, Staats -
kapelle Dresden, Symfonicy Wiedeńscy,
Orkiestra RAI (Mediolan, Turyn), Filharmonia
w Oslo, Sinfonia Varsovia, Filharmonia
Narodowa w Warszawie, Swedish Radio
Symphony, Royal Liverpool Philharmonic
Orchestra, BBC Scottish Symphony Or -
chestra. Koncertował pod batutą wielu
wybitnych dyrygentów. Współpracował
z tak znakomitymi kompozytorami jak
Schnittke, Denisow i Gubajdulina. Ściśle
współpracuje z Krzysztofem Pendereckim:
brał udział w rosyjskim prawykonaniu jego
Koncertu skrzypcowego, europejskim pra -
wykonaniu Koncertu altówkowego, a także
nagrywając wszystkie dzieła skrzypcowe
i altówkowe kompozytora. Penderecki zade -
dy kował Żyslinowi Cadenzę na altówkę solo.

Od 1990 Grigorij Żyslin mieszka w Lon-
dynie. Występuje z koncertami na całym
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świecie, wnosząc trwały wkład we współ -
czesne interpretacje repertuaru wir tu o -
zowskiego na skrzypce i altówkę. Jest
profesorem skrzypiec i altówki w Royal
College of Music, profesorem w Würzburgu
oraz prowadzi kursy mistrzowskie w Au -
stralii, Włoszech, Francji, Norwegii, Austrii
i Stanach Zjednoczonych.

violin and viola repertoire. Professor of
violin and viola at the Royal College of Music,
professor in Würzburg, gives master clas -
ses in Australia, Italy, France, Norway,
Austria and the United States.

Sinfonietta
Cracovia

The Sinfonietta Cracovia ranks among the
leading Polish and European chamber or-
chestras. In 1992, Robert Kabara took on
the artistic leadership of the orchestra. In
a mere few months, as artistic director,
soloist and concertmaster, he transformed
the ‘Kraków Chamber Players’ into a su-
perb, skillful and artistically mature en-
semble. The name Sinfonietta Cracovia ap-
peared at the beginning of 1994, when the
orchestra became a cultural institution
under the patronage of the Mayor of the
City of Kraków and was granted the sta-
tus of the Orchestra of the Royal Capital
City of Kraków. 

Some of the orchestra’s musicians
had the privilege to participate in the Pol-

Zaliczana jest do czołowych polskich i eu-
ropejskich zespołów kameralnych. W 1992
Robert Kabara objął pieczę artystyczną
nad orkiestrą. W ciągu zaledwie kilku mie-
sięcy, jako szef artystyczny, solista i kon-
certmistrz, przekształcił „Kameralistów
Krakowskich” w znakomity, sprawny i doj-
rzały artystycznie zespół. Nazwa Sinfo-
nietta Cracovia pojawiła się na początku
1994, kiedy to orkiestra stała się miej ską in-
stytucją kultury pod patronatem Prezy-
denta Miasta i otrzymała status Orkiestry
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 

Część muzyków Orkiestry miała za-
szczyt wziąć udział w jubileuszowym pro-
jekcie „Polish Festival Orchestra” w 1999.
Czterdzieści koncertów w Europie i Sta-
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nach Zjednoczonych pod dyrekcją K. Zimer -
mana oraz nagrany dla wytwórni Deutsche
Grammophone album CD wywar ły ogrom -
ny wpływ na dalszy artystyczny rozwój
zespołu. Koncerty Sinfonietty w presti -
żowych salach Europy dały zespołowi mi-
ędzynarodowe uznanie. Stałym elemen-
tem życia koncertowego Sinfonietty jest
współpraca z niezwykłymi osobowościami
świata sztuki. Są wśród nich takie postacie
jak: K. Penderecki, Ch. Eschenbach, L. Maa-
zel, V. Gergiev, R. Buchbinder, M. Maisky,
P. Wispelwey, I. Gringolts, A. Wit, J. Maksy-
miuk, B. Douglas, K. Danczowska, I. Grafe-
nauer, T. Zimmermann i wiele innych.

Wśród szeregu nagrań zrealizowa-
nych przez orkiestrę do najważniejszych
należą prestiżowe produkcje telewizyjne
dla BBC Classical Music Television, TV
ARTE, Telewizji Polskiej oraz płyty CD na-
grane dla wytwórni: Arion, Dux i CD Accord.
Od stycznia 2001 pierwszym gościnnym
dyrygentem zespołu jest John Neal Axelrod.

ish Festival Orchestra anniversary project
in 1999. Forty concerts in Europe and the
United States under the direction of Krys-
tian Zimerman, as well as a CD album record -
ed for Deutsche Grammophone, had an
enor mous influence on the further artistic
development of the ensemble. The Sinfo -
nietta’s concerts at Europe’s prestigious
con cert halls have given the ensemble in-
ternational recognition. A permanent ele-
ment of the Sinfonietta’s concert life is
collaboration with extraordinary personal-
ities from the arts world. Among them are
such figures as: K. Penderecki, C. Eschenbach,
L. Maazel, V. Gergiev, R. Buchbinder, M. Mai -
sky, P. Wispelwey, I. Gringolts, A. Wit, J. Mak-
symiuk, B. Douglas, K. Danczowska, I. Gra-
fen auer, T. Zimmermann and many others.

Among the array of recordings made
by the orchestra, the most important are
prestigious TV productions for BBC Classi-
cal Music Television, TV ARTE and Polish
Television, as well as CD albums recorded
for Arion, Dux and CD Accord. Since Janu-
ary 2001, the Principal Guest Director of
the orchestra has been John Neal Axelrod.

Peter 
Gülke

Born 1934 in Weimar, studied cello, musi-
cology, German studies, Romance lan-
guages and philosophy at the Hochschule
für Musik in Weimar, as well as at the Uni-

Dyrygent. Urodził się w 1934 w Weimarze;
studiował grę na wiolonczeli, muzykologię,
germanistykę, romanistykę i filozofię w Hoch-
schule für Musik w Weimarze oraz na Uni-
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wersytetach w Jenie i Lipsku. Koncertował
w wielu teatrach muzycznych Europy, m.in.
w Poczdamie, Stralsund, Dreźnie, Weima-
rze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Paryżu,
Düsseldorfie, Kolonii, Monachium, Rzymie,
Turynie, Kassel, Grazu i Frankfurcie. Współ -
pracował z wieloma orkiestrami, m.in.
z Deutsches Symphonie-Orchester z Ber-
lina, Sächsische Staatskapelle i Filharmonią
Drezdeńską, Filharmonią Hamburską, naj-
znamienitszymi niemieckimi orkiestrami
radiowymi, Residentie Orkest z Hagi, Ton-
halle-Orchester z Zurychu, Orkiestrą Sym-
foniczną NHK z Tokio, Detroit Symphony
Orchestra, filharmonikami wiedeńskimi.
Był pedagogiem w Hochschule für Musik
w Dreźnie i Freiburgu, prowadził dyrygen-
ckie kursy mistrzowskie w wielu miastach
Niemiec, Austrii, Finlandii, Francji, Anglii
i Stanów Zjednoczonych.

Jego repertuar koncertowy oraz doro-
bek fonograficzny obejmuje dzieła zarówno
klasyczno-romantyczne, jak i współczesne.
W pracy naukowej koncentruje się wokół
muzyki średniowiecza i renesansu, teorii
i interpretacji muzyki oraz praktyki wyko-
nawczej. Jest członkiem Sächsische Aka-
demie der Künste, Deutsche Akademie für
Sprache und Dichtung oraz Bayerische
Akademie der Schönen Künste, a także
honorowym senatorem Hochschule für
Musik „Franz Liszt“ w Weimarze i dokto-
rem honoris causa Uniwersytetu w Bernie.

Otrzymał m.in. nagrodę im. Z. Freuda
Deutsche Akademie für Sprache und Dich-
tung (1994), nagrodę fonograficzną Edi-
sona (1996), nagrodę Van der Heydta
miasta Wuppertal (1996), nagrodę Karla
Vosslera Bayerische Akademie der Schö-
nen Künste (1998).

versities of Jena and Leipzig. Has concer-
tized at many music theaters in Europe,
among others, in Potsdam, Stralsund,
Dresden, Weimar, Berlin, Hamburg, Vi-
enna, Paris, Düsseldorf, Cologne, Munich,
Rome, Turin, Kassel, Graz and Frankfurt.
Has collaborated with many orchestras,
among others the Deutsches Symphonie-
Orchester in Berlin, the Sächsische Staats -
kapelle and the Dresden Philharmonic, the
Hamburg Philharmonic, the most distin-
guished German radio orchestras, the Res-
identie Orkest in The Hague, Tonhalle-Or-
chester Zürich, the NHK Symphony in
Tokyo, the Detroit Symphony and the Vi-
enna Philharmonic. Has taught at the
Hochschule für Musik in Dresden and
Freiburg, has led conducting master classes
in many cities in Germany, Austria, Finland,
France, England and the United States.

Concert repertoire and discography
include both Classical-Romantic and con-
temporary works. In academic work, fo-
cuses on medieval and Renaissance music,
music theory and interpretation, as well as
performance practice. Member of the
Sächsische Akademie der Künste, Deutsche
Akademie für Sprache und Dichtung, and
Bayerische Akademie der Schönen Künste,
as well as honorary senator of the Hoch -
schule für Musik Franz Liszt in Weimar
and holder of an honorary doctorate from
the University of Bern.

Has received, among other awards,
the Sigmund Freud Prize of the Deutsche
Akademie für Sprache und Dichtung
(1994), the Edison Award (1996), the Van
der Heydt Prize of the City of Wuppertal
(1996), the Karl Vossler Prize of the Bay-
erische Akademie der Schönen Künste
(1998).
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16.11.2008 Niedziela Sunday

godz. 17.00 / 5:00 pm
AULA „FLORIANKA” AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE / 
FLORIANKA AUDITORIUM, ACADEMY OF MUSIC IN KRAKOW

Zygmunt Krauze –– Polichromia na klarnet, puzon, fortepian i wiolonczelę /
Polychromy for clarinet, trombone, piano and cello (1968), 5’

Wojciech Kilar ––  Training 68 na klarnet, puzon, wiolonczelę i fortepian /
Training 68 for clarinet, trombone, cello and piano (1968)

Kazimierz Serocki –– Swinging Music na klarnet, puzon, wiolonczelę 
(lub kontrabas) i fortepian / Swinging Music for clarinet, trombone,
cello (or double bass) and piano (1970), 4’

Henryk Mikołaj Górecki –– Muzyczka IV – „Koncert puzonowy” op. 28 na
puzon, klarnet, wiolonczelę i fortepian / La Musiquette IV – ‘Trombone
Concerto’ op. 28 for trombone, clarinet, cello and piano (1970), 9’

* * *
Paweł Szymański –– Concerto à 4 na klarnet, puzon, wiolonczelę i fortepian
/ Concerto à 4 for clarinet, trombone, cello and piano (2004), 16’

Włodzimierz Kotoński –– Pour quatre na klarnet, puzon, wiolonczelę
i fortepian / Pour quatre for clarinet, trombone, cello and piano (1968), 6’

Aleksandra Gryka –– Üsinn part 2 na klarnet, puzon, wiolonczelę i fortepian
/ Üsinn part 2 for clarinet, trombone, cello and piano (2004), 4’

Aleksander Nowak –– Quantemporette na klarnet, puzon, wiolonczelę
i fortepian / Quantemporette for clarinet, trombone, cello and piano
(2008)*

*prawykonanie światowe / world première
Utwór zamówiony przez Festiwal Muzyki Polskiej/ Commissioned by the Festival of Polish
Music

The London Sinfonietta
Duncan Prescott – klarnet / clarinet, Simon Wills – puzon / trombone,
Oliver Coates – wiolonczela / cello, John Constable – fortepian / piano

Transmisja koncertu w Programie 2 Polskiego Radia / Live broadcast on Polish Radio 
Channel 2
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Zygmunt
Krauze

Composer, pianist, born 1938 in Warsaw.
Studied at the Academy of Music in War-
saw, in the piano studio of M. Wiłkomirska
(diploma 1962), and in the composition
studio of K. Sikorski (diploma 1964); and
then, on a yearlong stipend from the French
government, in Paris with N. Boulanger.
Received 1st Prize at National Contempo-
rary Piano Music Competition in Łódź
(1957), and 1st Prize at the Gaudeamus
Foundation piano competition in Utrecht
(1966). Since 1963, has been concertizing,
mainly with contemporary repertoire, in
Europe and the USA. In 1967, founded the
Music Workshop ensemble. At the invita-
tion of Deutscher Akademischer Austausch-
dienst, visited Berlin as artist-in-residence
(1974–75); also became music advisor to
IRCAM in Paris at the invitation of P. Boulez
(1982). During 1983–84, gave weekly avant-
-garde music recitals on Radio France Mu -
sique.

Since 1965, has been conducting sem-
inars, as well as master classes, in compo-
sition and contemporary music perform-
ance practice, in Poland and abroad, at
prestigious centers of new music in Europe
(among others, Darmstadt, Basel, Stock-
holm), USA (Indiana University at Bloom-
ington, Yale University in New Haven),
Japan (Tokyo, Osaka, Kobe), and Jerusalem
(Rubin Academy of Music). Since 1996, has

Kompozytor, pianista, urodzony w 1938
w Warszawie. Studiował w Akademii Mu-
zycznej w Warszawie w klasie fortepianu
M. Wiłkomirskiej (dyplom 1962) i w klasie
kompozycji K. Sikorskiego (dyplom 1964),
następnie na rocznym stypendium rządu
francuskiego w Paryżu u N. Boulanger.
Otrzymał I nagrodę w Ogólnopolskim Kon-
kursie Współczesnej Muzyki Fortepiano-
wej w Łodzi (1957) i I nagrodę w konkursie
pianistycznym Fundacji Gaudeamus w Ut -
rech cie (1966). Od 1963 koncertuje, prze-
ważnie z repertuarem współczesnym, w Eu-
ropie i Stanach Zjednoczonych. W 1967
założył zespół „Warsztat Muzyczny”. Na
zaproszenie Deuts cher Akademischer Au-
stauschdienst przebywał w Berlinie jako
„artist in residence” (1974–75), został też
doradcą muzycznym IRCAM w Paryżu na
zaproszenie P. Bouleza (1982). W latach
1983–84 realizował cotygodniowe audycje
z muzyką awangardową w Ra dio France
Musique.

Od 1965 prowadzi seminaria oraz kursy
mistrzowskie kompozycji i wykonawstwa
muzyki współczesnej w kraju i za granicą,
w prestiżowych ośrodkach nowej muzyki
w Europie (m.in. Darmstadt, Bazylea, Sztok-
 holm), w Ameryce (Indiana University w Bloo-
mington, Yale University w New Haven),
w Japonii (Tokio, Osaka, Kobe) oraz w Jero-
zolimie (Rubin Academy of Music). Od
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1996 jest profesorem korespondentem
Keimyung University, Taegu w Korei. Za-
siadał w jury międzynarodowych konkur-
sów wykonawczych oraz kompozytorskich
(Gaudeamus, 1992 – jako przewodniczący,
Światowe Dni Muzyki: Oslo, Ateny, War-
szawa). W uznaniu zasług odznaczony zos-
tał Srebrnym Krzyżem Zasługi PRL (1975),
we Francji tytułem Chevalier dans l’Ordre
des Arts et des Lettres (1984); otrzymał
nagrody: Związku Kompozytorów Polskich
(1988), Ministerstwa Kultury i Sztuki
(1989), Ministra Kultury (2005). 

Polichromię można porównać do migota-
nia kolorów na powierzchni bańki mydla-
nej. Ten krótki, pięciominutowy utwór jest
jak drobny wycinek wielkiej przestrzeni
unistycznego wszechświata, w którym ja-
kiekolwiek zagęszczenia czy zaburzenia są
tylko dziełem przypadku. Pogodna atmo-
sfera, która jest efektem zastosowania dia-
 toniki, dzięki miękkim brzmieniom i bez-
pretensjonalnej narracji zyskuje wymiar
arkadyjski, wolny od emocjonalnych wzbu-
rzeń. Nie oznacza to bynajmniej ekspre-
syjnej monotonii, już choćby dobór instru-
mentów powoduje, że muzyka jest we-
wnętrznie zróżnicowana i zawiera nieunik -
nione wahania napięcia. Ale dążenie kom-
pozytora do nadania jednakowego zna-
czenia każdemu fragmentowi utworu jest
tu bardzo dobrze wyczuwalne. Elementy
formy nie zmieniają się od ich pokazania
na początku aż po zakończenie.

Maciej Jabłoński

been Corresponding Professor of Keimyung
University in Taegu (Korea). Has sat on
jury of international competitions for per-
formers, as well as for composers (Gaude -
amus, 1992 – chairman; World Days of
Music: Oslo, Athens, Warsaw). In recogni-
tion of service, was awarded the Silver Cross
of Merit of the Polish People’s Republic
(1975); and in France, the title of Chevalier
dans l’Ordre des Arts et des Lettres (1984).
Received prizes of the Polish Composers’
Union (1988), Ministry of Culture and Art
(1989) and Minister of Culture (2005). 

Polychromy can be compared to the shim-
mering of colors on the surface of a soap
bubble. This short, five-minute work is like
a tiny segment of the great space of a unis-
tic universe in which any kind of conges-
tions or disturbances are only the work of
chance. The cheerful atmosphere result-
ing from the application of diatonic musi-
cal language, by virtue of its soft sounds
and unpretentious narrative, gains an Ar-
cadian dimension free of emotional agita-
tion. This does not by any means signify
expressive monotony; already even the
choice of instruments causes the music to
be internally diversified and to contain un-
avoidable fluctuations in tension. But the
composer’s aim to give the same signifi-
cance to each fragment of the work is very
easily perceptible here. The elements of
the form do not change from their exposi-
tion at the beginning until the end.

Maciej Jabłoński
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For information on composer, see 9 No-
vember, 7:30 pm concert.

Training 68 is a piece completely different
from the composer’s new works. As a ‘sin
of youth’, it is a denial of Kilar’s style famil-
iar from the Advent Symphony, the Missa
pro pace or the Magnificat. The exposition
of rough sounds, angularity, massiveness
and forcefulness are characteristics of the
Sonorist movement, fashionable at the time
in the Polish artistic community. What is in-
teresting is that this piece, like Krauze’s Poly-
chromy, was composed with the Music Work-
 shop ensemble in mind. This was at the time
a highly sought-after group, comprised of
C. Pałkowski (clarinet), E. Borowiak (trom-
bone), W. Gałązka (’cello) and Z. Krauze (piano).

Maciej Jabłoński

Wojciech
Kilar 
Nota o kompozytorze znajduje się przy
koncercie z dnia 9 listopada, godz. 19.30.

Training 68 to utwór zupełnie inny od no-
wych dzieł kompozytora. Jako „grzech mło -
dości” jest zaprzeczeniem stylu Kilara, jaki
znamy z Symfonii Adwentowej, Missy pro
pace czy Magnificatu. Eksponowanie szorst-
kich brzmień, kanciastość, masywność
i dobitność to cechy nurtu sonorystycznego,
modnego wówczas w środowis ku polskich
twórców. Co ciekawe – utwór ten, podobnie
jak Polichromia Krauzego, został skompo-
nowany z myślą o zespole „Warsztat Mu-
zyczny”. Była to wówczas wzięta formacja,
w jej skład wchodził Cz. Pał kowski (klarnet),
E. Borowiak (puzon), W. Gałązka (wiolon-
czela) oraz Z. Krauze (fortepian).

Maciej Jabłoński

Kazimierz
Serocki

Composer and pianist, born 1922 in Toruń,
died 1981 in Warsaw. Graduated in 1946
from State College of Music in Łódź, com-

Kompozytor i pianista, urodził się w 1922
w Toruniu, zmarł w 1981 w Warszawie. Stu-
 dia muzyczne ukończył w 1946 w Państwo-
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wej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi
w klasie kompozycji K. Sikorskiego i w
klasie fortepianu S. Szpinalskiego. Swoje
u mie jętności uzupełniał w Paryżu pod kie-
runkiem N. Boulanger (kompozycja) i L. Lé-
vy’ego (fortepian). Koncertował jako pianis-
ta w kraju i za granicą, od 1952 poświęcił
się wyłącznie kompozycji.

Wraz z młodymi twórcami: T. Bairdem
i J. Krenzem utworzył „Grupę 49”, której
celem było realizowanie ambitnych założeń
artystycznych w ówczesnych trudnych rea-
liach politycznych. Został laureatem pierw-
szego Konkursu Kompozytorskiego im. G.
Fitelberga, uzyskując I nagrodę za Sinfo-
niettę (1956), wyróżnioną następnie na
Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów
UNESCO w Paryżu (1959). W 1965 ponow-
nie sięgnął po laury w Paryżu, uzyskując
III lokatę za Freski symfoniczne; zdobył Prix
Italia za utwór Pianophonie (1979).

K. Serocki był wraz z T. Bairdem ini-
cjatorem Festiwalu Muzyki Współczesnej
Warszawska Jesień – jedynego w środko-
wej Europie międzynarodowego forum, na
którym spotykała się muzyka Wschodu
i Zachodu, awangarda i klasyka XX wieku.
W dorobku kompozytorskim Serockiego
najważniejszą pozycję stanowią utwory
orkiestrowe, w tym także z udziałem in-
strumentów solowych, jak fortepian, organy
czy flet. Istotnym nurtem odzwierciedla -
jącym jego zainteresowania twórcze są
cykle pieśni do tekstów współczesnych
poetów polskich. Bardzo cenione są jego
utwory fortepianowe, zaś rekordy popu-
larności biją utwory z solową partią pu-
zonu: Koncert i Suita.

Zespół „Warsztat Muzyczny”, dla którego
pisali utwory Krauze (Polichromia) czy Kilar
(Training 68), w roku 1970 dokonał prawy-
konania Swinging Music Kazimierza Se-
rockiego (1970), lekkiej w nastroju muzycz-
nej krotochwili, ukazującej specyficzne po-
czucie humoru kompozytora. Mimo iż jest
to utwór nieco mniej poważny, zawarte

position studio of K. Sikorski and piano
studio of S. Szpinalski. Supplemented skills
in Paris under direction of N. Boulanger
(composition) and L. Lévy (piano). Concer-
tized as a pianist in Poland and abroad;
from 1952 onwards, devoted himself ex-
clusively to composition. 

Together with young artists T. Baird and
J. Krenz, formed Group 49, whose aim was
to realize ambitious artistic assumptions
amid the difficult political realities of the
time. At 1st G. Fitelberg Competition for
Com posers, won 1st Prize for Sinfonietta
(1956), which was subsequently recom-
mended at UNESCO IMC International Ros-
 trum of Composers in Paris (1959). In 1965,
again won a prize in Paris, taking 3rd place
for Symphonic Frescoes, as well as Prix Italia
for his work entitled Pianophonie (1979).

K. Serocki was, together with T. Baird,
the initiator of the Warsaw Autumn con-
temporary music festival – the only inter-
national forum in Central Europe where
musicians from East and West, the avant-
garde and the classics of the 20th century
meet together. Orchestral works are most
important in Serocki’s oeuvre, including
those with solo instruments such as piano,
organ or flute. An essential thread reflect-
ing his creative interests are song cycles
to texts by contemporary Polish poets. His
piano works are highly esteemed, while
his works with solo part for trombone,
Concerto and Suite, are breaking records
for popularity.

The Music Workshop ensemble, for which
works were written by such composers as
Krauze (Polychromy) and Kilar (Training 68),
in 1970 premièred Kazimierz Serocki’s
Swinging Music, a light musical farce dis-
playing the composer’s peculiar sense of
humor. Despite the fact that it is a work of
somewhat less serious character, the tech-
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w nim rozwiązania warsztatowe stoją na
wysokim poziomie i stanowią dowód, że
nawet dzieło napisane dla rozrywki może
być kunsztowne i wielobarwne. Serocki,
choć zaliczany do czołowych przedstawicieli
polskiego sonoryzmu, potrafił w swojej
muzyce zawrzeć nie tylko sporą dozę indy -
widualności, lecz i pewną tajemniczą zmys-
łową ekspresję, tak różną od Kilarowskiej
bezpośredniości.

Maciej Jabłoński

Henryk 
Mikołaj 
Górecki
Nota o kompozytorze znajduje się przy
koncercie z dnia 14 listopada, godz. 19.30.

Muzyczka IV „Koncert puzonowy” H.M. Gó -
reckiego jest – mimo kameralnych roz-
miarów (cztery instrumenty, czas trwania
9 minut) – utworem bardzo poważnym
i nasyconym. To pełen kontrastów muzy -
czny obraz zmagania się dwóch płasz-
czyzn o zupełnie różnych obliczach. Skom-
ponowane w 1970 dzieło jest wyjątkowo
emocjonalne, rozpaczliwe motywy puzonu
można odczytać jako symbol krzyku nie-
zgody, zaś „zamrożone” tło zatrzymanych
nagich brzmień – za obraz pustki. Mu-
zyczka IV jest przykładem utworu o mocno
zredukowanym materiale dźwiękowym
(w którym obsesyjnie powtarza się krótki
motyw), lecz skrajnie ekspresyjnej uczu-
ciowości – to co najważniejsze jest tutaj
wyrażone wyjątkowo bezpośrednio, nie-
mal – bezlitośnie.

Maciej Jabłoński

nical solutions it contains stand at a high
level and represent proof that even a work
written for entertainment purposes can be
masterful and multicolored. Serocki, though
he numbered among the leading represen-
tatives of Polish Sonorism, was able to in-
clude in his music not only a generous
dose of individualism, but also a certain
mysterious, sensual expression very dif-
ferent from Kilar’s direct approach.

Maciej Jabłoński

For information on composer, see 14 No-
vember, 7:30 pm concert.

H.M. Górecki’s La Musiquette IV ‘Trom-
bone Concerto’ is – despite its small, inti-
mate dimensions (four instruments, dura-
tion 9 minutes) – a very serious and intense
piece. It is a musical image, full of contrasts,
portraying the struggle of two sound pla -
nes with completely different faces. Com  -
posed in 1970, the work is exceptionally
emotional; the desperate motifs of the trom-
 bone can be read as the symbol of a scream
of protest, while the ‘frozen’ background
of held-out, naked sounds – as an image
of emptiness. La Musiquette IV is an ex-
ample of a piece with greatly reduced
sound material (in which a short motif is
repeated obsessively), but extremely ex-
pressive emotionality – that which is most
important is expressed here with excep-
tional directness, almost… mercilessly.

Maciej Jabłoński
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Paweł 
Szymański
Nota o kompozytorze znajduje się przy
koncercie z dnia 13 listopada, godz. 17.00.

Paweł Szymański miał 50 lat, kiedy skom-
ponował Concerto à 4. Wspominam o tym
dlatego, że ta okrągła data w życiorysach
różnych kompozytorów przypadała na zu -
pełnie inne etapy twórczości. Pięćdziesi-
ęcioletni W. Lutosławski w zasadzie do-
piero zaczynał rozwijać swoją technikę kom-
 pozytorską, nabierał rozmachu. Dla kon-
trastu Szymański w tym wieku jest już
twór cą dojrzałym, wypowiadającym się
„półsłówkami”, oszczędnie. Często na po-
dobieństwo palimpsestu swoimi nowymi
utworami „wpisuje” się w to, co stworzył
wcześniej. Ale zewnętrzne pryncypia stylu
pozostały: upodobanie do „pociętej” nar-
racji, żonglowanie aluzjami, szeroki kon-
tekst – i muzyczny, i antropologiczny

Maciej Jabłoński

For information on composer, see 13 No-
vember, 5:00 pm concert.

Paweł Szymański was 50 years old when
he composed Concerto à 4. I speak of this
because that ‘round’ date in the résumés
of various composers falls at completely
different stages in their artistic career. The
fifty-year-old W. Lutosławski was basically
only beginning to develop his composi-
tional technique, gaining momentum. In
contrast, Szymański at that age is already
a mature artist, expressing himself in ‘half
words’, economically. Often, like a palimp -
sest, with his new works he ‘writes over’
what he created earlier. But the external
principles have remained: an affinity for
‘sliced up’ narrative, juggling of allusions,
broad context – both musical and anthro-
pological…

Maciej Jabłoński
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Włodzimierz
Kotoński

Composer and pedagogue, born 1925 in
Warsaw. Studied under P. Rytel (composi-
tion) and M. Klimont-Jacynowa (piano) –
obtaining his diploma in 1951. Also studied
privately with T. Szeligowski. Between 1957
and 1961, took part in the International
Summer Courses for New Music in Darm-
stadt. Undertook permanent collaboration
with the Experimental Studio of Polish Ra -
dio. Also was active at foreign electronic
music studios: Cologne (Westdeutscher
Rund funk, 1966–67) Stockholm, Freiburg,
Paris (Groupe de Recherches Musicales
ORTF, 1970) and Bourges. Received Berliner
Künstlerprogramm Scholarship in West
Berlin (1970–71).

As professor of composition and di-
rector of the Electronic Music Studio at the
Academy of Music in Warsaw, educated
many Polish composers. Among his stu-
dents were: P. Szymański, H. Kulenty, S. Kru-
powicz, T. Wielecki, E. Sielicki, J. Grudzień
and P. Mykietyn. Also gave guest lectures
at universities in Stockholm (1971), Buffalo
(1978), Los Angeles (1982), Jerusalem (1990),
Alkmaar (1993) and Seoul (1994–95). Held
posts of Chief Music Editor at Polish Radio
(1974–76) and president of the Polish So-
ciety for Contemporary Music – Polish sec-
tion of the ISCM/SIMC(1983–89). Cofounded
the Summer Courses for Young Compo -
sers in Kazimierz Dolny. Received prizes of

Urodził się w 1925 w Warszawie. Studio-
wał w Państwowej Wyższej Szkole Muzycz-
nej w Warszawie w klasie kompozycji
P. Rytla oraz klasie fortepianu M. Klimont-
-Jacynowej. Dyplom uzyskał w 1951. Pry-
watnie studiował także u T. Szeligowskiego.
W latach 1957–61 brał udział w Między -
narodowych Kursach Wakacyjnych Nowej
Muzyki w Darmstadcie. Na stałe związał
się ze Studiem Eksperymentalnym PR.
Działał również w zagranicznych studiach
muzyki elektronicznej: Kolonia (Westdeuts-
cher Rund funk, 1966–67), Sztokholm, Frei-
burg, Paryż (Groupe de Recherches Musi-
cales ORTF, 1970) i Bourges. Był stypen-
dystą Berliner Künstlerprogramm w Berli-
nie Zachodnim (1970–71).

Jako profesor kompozycji i kierownik
studia muzyki komputerowej Akademii
Mu zycznej im. F. Chopina w Warszawie, był
wychowawcą wielu polskich kompozyto-
rów. Studentami jego byli: P. Szymański,
H. Kulenty, S. Krupowicz, T. Wielecki, E. Sie-
licki, J. Grudzień i P. Mykietyn. Prowadził
gościnnie wykłady na uczelniach Sztok-
holmu (1971), Buffalo (1978), Los Angeles
(1982), Jerozolimy (1990), Alkmaar (1993)
i Seulu (1994–95). Pełnił funkcję Naczel-
nego Redaktora Muzycznego Polskiego
Radia (1974–76) i prezesa Polskiego Towa-
rzystwa Muzyki Współczesnej, polskiej
sekcji ISCM/SIMC (1983–89). Był jednym
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ze współtwórców Wakacyjnych Kursów dla
Młodych Kompozytorów w Kazimierzu Dol-
nym. Otrzymał nagrody: Ministra Kultury
i Sztuki (1973), Związku Kompozytorów
Polskich (1976) oraz „Prix Magisterium” w
Bourges (1998).

Dorobek twórczy Kotońskiego jest nie-
z wykle różnorodny: od muzyki solowej in-
strumentalnej poprzez dzieła kameralne,
orkiestrowe, wokalno-instrumentalne, in-
strumentalno-elektroniczne, muzykę na taś -
mę, teatr instrumentalny, do muzyki filmo -
wej i teatralnej. Dopełniają go prace teore-
tyczne na temat folkloru podhalańskiego,
instrumentów perkusyjnych i muzyki elek-
tronicznej.

Pour quatre to dzieło skomponowane dla
zespołu „Warsztat Muzyczny”. Stanowi pró-
bę eksploracji możliwości – nie tylko brzmie-
 niowych, w obrębie instrumentów, lecz
również i w zakresie wykonawczym. Wir-
tuozowskie umiejętności członków zespołu
pozwoliły wypróbować nowe pomysły,
które znalazły się w późniejszych utworach
kompozytora.

Maciej Jabłoński

the Minister of Culture and Art (1973) and
the Polish Composers’ Union (1976), as
well as the Prix Magisterium in Bourges
(1998).

Creative output is extremely rich and
varied: from instrumental solo music,
through chamber, orchestral, vocal-instru-
mental, instrumental-electronic works,
music for tape and instrumental theatre,
to music for film and theatre; also com-
plemented by theoretical work concerning
Podhale highland folklore, percussion in-
struments and electronic music.

Pour quatre is a work composed for the
ensemble Music Workshop. It is an at-
tempt to explore possibilities – not only of
sound, within the instruments, but also in
the area of performance. The virtuosic
skills of the ensemble’s members permit-
ted the composer to try out new ideas which
are to be found in his later works.

Maciej Jabłoński

Aleksandra
Gryka

Born 1977 in Warsaw. Studied composition
under the direction of K. Moszumańska-Na-
zar at the Academy of Music in Kraków.

Urodziła się 1977 w Warszawie. Studiowała
kompozycję pod kierunkiem K. Moszumań-
skiej-Nazar w Akademii Muzycznej w Kra-
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kowie. Podjęła także naukę kompozycji kom-
puterowej w klasie M. Długosz (1999/2000).
Uczestniczka kilku międzynarodowych kur-
sów kompozytorskich w Krakowie i Hel-
sinkach (2000), w Buckow (2001) oraz In-
ternationale Sommerakademie Prag-Wien-
Budapest (2002), stypendystka Central
Washington University (2003). Laureatka
nagrody w konkursie kompozytorskim
EuroArt we Wrocławiu (2000, za
High3bbing.Nor) oraz nagrody Christoph
und Stefan Kaske-Stiftung za twórczość
elektroakustyczną (2004). Dwukrotnie no-
minowana do Paszportu „Polityki” (2003,
2006) oraz do Nagrody TVP Kultura (2006).
Utwory Gryki były wykonywane w kraju
(m.in. na festiwalu Warszawska Jesień)
oraz za granicą: w Holandii, Niemczech, na
Słowacji. W 2006 na scenie Teatru Wiel-
kiego – Opery Narodowej odbyła się pre-
miera jej baletu Alpha Kryonia XE.

Aleksandra Gryka to indywidualność nie-
poddająca się łatwym kategoryzacjom, jej
muzyka – nieposkromiona i buntowniczo
rozchełstana – jest często postrzegana jako
dźwiękowy obraz naszego świata. Bywa
jednak, że miejsce potoku dźwięków, a na -
wet pewnej agresywności, zajmuje finezja
i dwuznaczność (jak w Interialcell). Nie mia-
łem dotąd okazji usłyszeć utworu Üsinn
part 2, który zabrzmi podczas dzisiejszego
wieczoru, dlatego poprosiłem kompozy-
torkę o informację na jego temat. Oto
treść e-maila: „czesc Macku, no to taki ko-
mentarz (mam nadzieje ze wystarczy)
Üsinn part 2 powstal w 2004.napisany byl
dla zespolu NONSTROM.czesci pierwszej
utworu nigdy nie bylo i nigdy nie be-
dzie.nastepnych czesci rowniez nie bedzie.”
Niczego zatem nie dodaję, niczego nie uj-
muję.

Maciej Jabłoński

Also undertook study of computer com-
position in the studio of M. Długosz (1999/
2000). Has participated in several interna-
tional composers’ competitions in Kraków
and Helsinki (2000), in Buckow (2001), as
well as in the Internationale Sommer-
akademie Prag-Wien-Budapest (2002); re-
ceived scholarship at Central Washington
University (2003). Prizewinner at the Eu-
roArt composers’ competition in Wrocław
(2000, for High3bbing.Nor), as well as re-
ceiving the Christoph und Stefan Kaske-
Stiftung prize for her electro-acoustic oeu-
vre (2004). Twice nominated for Polityka
magazine’s Passport (2003, 2006), as well
as for the TVP (Polish Television) Culture
Prize. Gryka’s works have been performed
in Poland (at, among other venues, the
Warsaw Autumn Festival), as well as abroad:
in Holland, Germany, Slovakia. In 2006, on
the stage of the Teatr Wielki – Polish Natio-
nal Opera, the première of her ballet Alpha
Kryonia XE took place.

Aleksandra Gryka is an individual difficult
to put in a box; her music – untamed and
rebelliously scruffy – is often perceived as
a sound image of our world. However, it
does sometimes happen that the place of
a flood of sounds, and even a certain ag-
gression, is taken by finesse and ambigu-
ity (as in Interialcell). I have to date not had
the opportunity to hear the piece Üsinn
part 2, which will be heard this evening,
so I have asked the composer for infor-
mation about it. This is the message I re-
ceived: ‘hi Maciek, well this is a commen-
tary (i hope it will suffice) Üsinn part 2
came into existence in 2004.it was written
for the NONSTROM ensemble.there has
never been a part 1 of the work and never
will be.there will also be no subsequent
parts.’ So, I add nothing, and subtract
nothing.

Maciej Jabłoński
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Aleksander
Nowak

Born 1979 in Gliwice, where he began his
musical education at the age of 14. About
two years later, began composing under
the direction of U. Biłan. In 2001, began com-
 position studies in the studio of A. Lasoń
at the Karol Szymanowski Academy of Mu -
sic in Katowice; after receiving a master’s
degree, continued studies under the direc-
tion of S. Rouse at the University of Louis -
ville (USA), where he received a Mas ter of
Music degree in May 2008.

His pieces have been performed at se-
veral festivals and concerts in Europe and
the USA, such as: Velvet Curtain 2 in Lviv,
New Music Festival in Louisville, Summer
Music Festival in Rycerka Górna and Com-
position Department Days at the Academy
of Music in Katowice. In June 2007, his
work Fiddler’s Green and White Savannas
Never More, commissioned by the Warsaw
Autumn Friends Society, with support from
the Ernst von Siemens Foundation, was
presented by Polish Radio during the 54th
UNESCO International Rostrum of Com po-
sers in Paris. Winner of the President’s
Award and the Moritz von Bomhard fel-
lowship at the University of Louisville, as
well as the Prizes of the Mayor of Gliwice
and the Marshal of Silesia. In 2008, his
work Last Days of Wanda B. was nomi-
nated for the OPUS Public Media Prize.

Urodził się w 1979 w Gliwicach, gdzie roz-
począł edukację muzyczną w wieku lat 14.
Około dwa lata później zaczął kompono-
wać pod kierunkiem U. Biłan. W 2001 roz-
począł studia kompozytorskie w klasie
A. Lasonia w Akademii Muzycznej im. Ka-
rola Szymanowskiego w Katowicach, a po
uzyskaniu stopnia magistra kontynuował
je pod kierunkiem S. Rouse’a na Uniwer-
sytecie w Louisville (USA), gdzie w maju
2008 otrzymał stopień Master of Music. 

Jego utwory były wykonywane w Eu-
ropie i Stanach Zjednoczonych na koncer-
tach i festiwalach, takich jak: Aksamitna
Kurtyna 2 we Lwowie, New Music Festival
w Louisville, Letni Festiwal Muzyczny w Ry-
cerce Górnej oraz Dni Wydziału Kompozy-
cji w Akademii Muzycznej w Katowicach.
W czerwcu 2007 jego utwór Fiddler’s Green
and White Savannas Never More, zamó-
wiony przez Towarzystwo Przyjaciół War-
szawskiej Jesieni, przy wsparciu Fundacji
Ernsta von Siemensa, był prezentowany
przez Polskie Radio podczas 54. Międzyna-
rodowej Trybuny Kompozytorów UNESCO
w Paryżu. Aleksander Nowak jest laurea-
tem Nagrody Rektora oraz stypendium
Moritz von Bomhard Fellowship Uniwersy-
tetu w Louisville, Nagrody Prezydenta Mias -
ta Gliwice oraz Nagrody Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego. W 2008 jego utwór Last
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Days of Wanda B. został nominowany do
Nagrody Mediów Publicznych OPUS.

Utwór Quantemporette Aleksandra No-
waka na klarnet, puzon, wiolonczelę i for-
tepian został napisany w lecie 2008 i jest de-
dykowany bratu kompozytora, Bartkowi.
Tytuł łączy trzy słowa: quantum (kwant),
temporal (czasowy/doczesny) i quartette
(kwartet). Utwór powstał na zamówienie
Festiwalu Muzyki Polskiej i podczas dzisiej -
szego koncertu nastąpi jego prawykonanie.

Maciej Jabłoński

Aleksander Nowak’s work Quantemporette
for clarinet, trombone, ’cello and piano
was written in the summer of 2008 and is
dedicated to the composer’s brother, Bar -
tek. The title combines three words: quan-
tum, temporal and quartet(te). The piece
was commissioned by the Polish Music
Festival and its world première will occur
during tonight’s concert.

Maciej Jabłoński

The London
Sinfonietta

The ensemble was founded by D. Atherton
and N. Snowman in 1968. Since the begin-
ning of its existence, the group’s task has
been to present compositions by creators
of new music, both little-known com posers
and those with a well-established position

Zespół został założony w 1968 przez D. At-
hertona i N. Snowmana. Od początku ist-
nienia głównym zadaniem formacji było
prezentowanie kompozycji twórców mu-
zyki najnowszej, zarówno mało znanych
kom pozytorów, jak również tych, których
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pozycja na rynku muzycznym była ugrun-
towana. Na liście ponad 200 utworów za-
mówionych przez London Sinfonietta znaj-
dują się dzieła takich twórców, jak J. Ta-
verner, I. Xenakis, L. Berio, E. Carter, M. Tur-
nage, T. Takemitsu, J. Adams, W. Lutosław -
ski, P. Szymański i in. Zespół dokonał licz-
nych prawykonań – wiele z nich było mu
dedykowanych. W swoich poszukiwaniach
odważnie eksploruje nowe gatunki muzyki
oraz nowe kierunki; na uwagę zasługuje
łączenie klasyki z muzyką elektroniczną,
folkową i jazzową.

London Sinfonietta współpracuje z czo-
łowymi europejskimi choreografami i ope-
ratorami video. Swoimi projektami, często
z pogranicza muzyki i sztuk wizualnych,
stale poszerza krąg odbiorców. Waż nym
aspektem działalności zespołu jest rów-
nież edukacja – w ramach projektu „Blue
Touch Paper” daje młodym brytyjskim
twórcom możliwość regularnej pracy z ze-
społem i korzystania z pełnego zaplecza
technicznego (instrumentarium elektro-
nicznego, multimediów i in.). London Sin-
fonietta dokonała kilkudziesięciu nagrań
płytowych (m.in. muzyki W. Lutos ław -
skiego i H.M. Góreckiego). Wiele z nich
otrzymało najwyższe wyróżnienia krytyki
muzycznej, m.in. „Grammy Award”. Zespół
jest rezydentem Southbank Centre, gdzie
realizuje swój sezon koncertowy z O. Knus-
senem (Conductor Laureate) i dyrygentami
gościnnymi – D. Massonem, P.A. Valadem,
M. Brabbinsem i G. Benjaminem.

on the music market. On the list of over
200 works commissioned by the London
Sinfonietta are to be found works by such
artists as J. Taverner, I. Xenakis, L. Berio,
E. Carter, M-A. Turnage, T. Takemitsu,
J. Adams, W. Lutosławski, P. Szymański et
al. It has world premièred numerous works
– many of which were dedicated to the en-
semble. In its artistic inquiries, it coura-
geously explores new genres and new di-
rections for its development; its combina-
tion of classical music with electronic, folk
and jazz music is noteworthy.

The London Sinfonietta collaborates
with leading European choreographers
and video operators. With its projects, often
from the border area between music and
the visual arts, it constantly expands the
circle of its audience. Also an important as-
pect of the ensemble’s activity is educa-
tion – as part of the Blue Touch Paper proj-
ect, it gives young British artists the op-
portunity to work regularly with the en-
semble and use all of its technical resources
(electronic instrumentarium, multimedia,
etc.). London Sinfonietta has made several
dozen disc recordings (among others, of
music by W. Lutosławski and H.M. Górecki).
Many of them have received the highest
distinctions in music criticism, among oth-
ers the Grammy Award. The ensemble is
resident at the Southbank Centre, where
it performs its concert season with
O. Knussen (Conductor Laureate) and guest
conductors – D. Masson, P. A. Valad,
M. Brabbins and G. Benjamin.
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godz. 19.30 / 7:30 pm
SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ / KRAKÓW PHILHARMONIC HALL

Paweł Mykietyn ––  Pasja wg św. Marka na głosy i instrumenty / 
Passion according to St. Mark for voices and instruments (2008), 90’

Urszula Kryger – mezzosopran / mezzo-soprano
Maciej Stuhr – recytator / reciter
Katarzyna Moś – głos / voice
Cantores Minores Wratislavienses
Piotr Karpeta – przygotowanie chóru / choirmaster
Dominik Karaszewski, Piotr Dziedzic, Artur Livmanis, Samuel Tchorek –
soprany chłopięce / boy sopranos
Krzysztof Kusiel-Moroz – przygotowanie sopranów chłopięcych / 
boy soprano coach
Orkiestra AUKSO / AUKSO Orchestra
Marek Moś – dyrygent

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

Composer, clarinetist, born in 1971 in
Oława. Studied at Warsaw Academy of
Music, in the studio of Prof. 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 lectures of W. Lutosławski,
K. Penderecki, H.M. Górecki, M. Lindberg,
L. Andriessen, M. Nyman. Debuted at the
Warsaw Autumn festival with a work en -
titled La Strada (1993). In 1995, work
entitled 3 for 13 – commissioned by Polish
Radio – won 1st place at the UNESCO IMC
International Rostrum of Composers, in
the young composers’ category, and work
Epifora – commissioned by the Experimen -
tal Studio of Polish Radio – won 1st place
at the UNESCO IMC International Rostrum
of Electroacoustic Music in Amsterdam, in
the young composers’ category (1996).
Has composed for such soloists as E. Choj -
nacka, E. Pobłocka, A. Bauer and M. Grzy -
bowski. Has worked with conductors in -
cluding A. Duczmal, J. Kaspszyk, J. Mak -
symiuk and W. Michniewski. Has written
music on commission from the Warsaw
Autumn festival and Teatr Wielki – Polish
National Opera, as well as for the following
ensembles: Belcea Quartett, Icebreaker,
Ereprijs. Has won many prizes; received
the Passport of Polityka magazine (2000),

Kompozytor, klarnecista, urodził się w 1971
w Oławie. Studiował w warszawskiej Aka -
demii Muzycznej w klasie prof. W. Ko -
tońskiego. 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. Luto sław -
skiego, K. Pendereckiego, H.M. Gó reckiego,
M. Lindberga, L. Andriessena, M. Nymanna.
Zadebiutował na festiwalu Warszawska
Jesień utworem La Strada (1993). W 1995
utwór 3 for 13 – zamówienie Polskiego
Radia – zdobył pierwsze miejsce na Mię -
dzy narodowej Trybunie Kompozytorów
UNESCO w Pa ryżu w kategorii młodych
kompozytorów, a utwór Epifora, zamó -
wiony przez Studio Eksperymentalne
Polskiego Radia, zdobył I miejsce na
IV Międzynarodowej Trybunie Muzyki Ele -
ktroakustycznej UNESCO w Amsterda-
mie w kategorii młodych kompozytorów
(1996). Komponował dla takich solistów
jak: E. Chojnacka, E. Po błocka, A. Bauer,
M. Grzybowski. Współ pracował z dyry -
gentami, m.in. A. Duczmal, J. Kaspszykiem,
J. Maksymiukiem, W. Mi chniewskim. Pisał
muzykę na zamówienia festiwalu War -
szawska Jesień, Teatru Wielkiego – Opery
Narodowej i dla zespołów: Belcea Quartett,
Icebreaker, Ereprijs. Jest laureatem wielu
nagród: otrzymał Paszport „Polityki” (2000),
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Nagrodę Kulturalną Śląska Kraju Związ -
kowego Dolnej Saksonii (2002) oraz Na -
grodę Mediów Publicznych Opus (2008).
Jego utwory często są wykonywane na
fes tiwalach muzyki współczesnej. Kompo -
zycja 3 for 13 była prezentowana na Mi -
dem Classique w Cannes (2000) oraz na
Ultraschall w Berlinie (2006). Jako klar -
necista zdobył I miejsce w konkursie „Mło -
dzi Wykonawcy Muzyki XX wieku” Pol -
skiego Towarzystwa Muzyki Współ czesnej
(1993). Jest założycielem zespołu Non -
strom. Komponuje muzykę teatralną i fil -
mową; od 1996 współpracuje z reży se rem
K. Warlikowskim, a także z G. Jarzyną i A. Wo-
ronem. Jest autorem muzyki do filmów Ego -
iści M. Trelińskiego i Ono M. Szumowskiej.

Czy my dzisiaj także
nie skazalibyśmy Boga na śmierć?

(Paweł Mykietyn)

Muzyczny gatunek pasji, podejmujący cen-
tralny temat chrześcijaństwa – historię
męki i śmierci Chrystusa, zajmuje w kultu-
rze europejskiej szczególne miejsce. Mijały
epoki, zmieniały się style, a podstawo -
we pytanie o sens cierpienia i ofiary Boga-
-Czło wieka podejmowano wciąż na nowo.

W muzyce polskiej drugiej połowy
wieku XX utworem przełomowym stała się
Pasja według św. Łukasza Krzysztofa Pen-
dereckiego, dzieło twórcy, który w totali-
tarnych czasach zniewolenia przez system
komunistyczny odważył się mówić: „Moja
sztuka wyrastając z korzeni głęboko chrze-
ścijańskich dąży do odbudowania metafi-
zycznej przestrzeni człowieka strzaskanej
przez kataklizmy XX wieku. Przywrócenie
wymiaru sakralnego rzeczywistości jest je-
dynym sposobem uratowania człowieka”1.

Ponad pół wieku później sytuacja hi -
storyczna uległa zmianie. Mykietyn stwier-
dza2: „(…) najważniejszym doświadczeniem
stała się dla mnie wolność (…). Nikt do mnie
nie strzelał, przed nikim nie musiałem ucie-

as well as the Silesian Culture Prize of
Bundesland Niedersachsen (2002), as well
as Opus Public Media Award (2008).
Works are often performed at contempo -
rary mu sic festivals. Composition 3 for 13
was presented on Midem Classique in
Cannes (2000); and at Ultraschall in Berlin
(2006). As a clarinetist, won 1st place in
Polish Society for Contemporary Music’s
20th-century Music Competition for Young
Per for mers (1993). Founder of Nonstrom
ensemble. Composes music for theater and
film; since 1996, has collaborated with
stage director K. Warlikowski, as well as
G. Jarzyna and A. Woron. Author of music
for the following films: M. Treliński’s Egoists
and M. Szumowska’s Stranger.

Would we not today as well
condemn God to death?

(Paweł Mykietyn)

The passion genre of music – which takes
up the central theme of Christianity: the
story of the suffering and death of Christ
– occupies a special place in European cul-
ture. Eras have passed, styles have
changed, but the fundamental question
about the meaning of the suffering and
sacrifice of the God-Man has been taken
up again and again.

In Polish music from the second half
of the 20th century, a piece which became
a major turning point was Krzysztof Pen-
derecki’s Passion according to St. Luke, the
work of an artist who, in the totalitarian
times of enslavement by the Communist
system, dared to say1: ‘My art, growing out
of deeply Christian roots, aims to rebuild
humanity’s metaphysical space, shattered
by the cataclysms of the 20th century.
Restoring the sacred dimension of reality is
the only way to save humanity.’

Over half a century later, the historical
situation has changed. Mykietyn states2:
‘[…] what became the most important ex-
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kać. Mój świat to świat ludzi bezpiecznych,
mających mieszkania, samochody (…). A teraz
rodzi się pytanie: co dalej?”

Na wskroś indywidualna Pasja wg
św. Marka Mykietyna staje się artystycz-
nym świadectwem naszego czasu i poszu-
kiwania przez jego pokolenie odpowiedzi
na postawione pytanie. „W trakcie kompo-
nowania odkryłem, że (…) problem cierpie-
nia, samotności wobec śmierci, wiary lub
rozpoznania dobra i zła – dotyka niezwykle
głębokich i ważnych dla mnie sfer. (…) Pasja
jest utworem bardzo osobistym, choć nie
w wymiarze religijnym, lecz czysto ludzkim.
(…) traktuję moją muzykę jako rodzaj dzien-
nika – jest rodzajem autobiografii”. 

Pasja Mykietyna jest wiec także świa-
dectwem rozpoczęcia nowej fazy w życiu
i twórczości kompozytora – fazy refleksji
egzystencjalnej.

Konstrukcja dramatyczna Pasji Mykietyna
zrywa z tradycyjnym modelem gatunku
pasyjnego. Obejmujące pięć części dzieło
ukazuje wydarzenia pasyjne w odwróco-
nym porządku: Pasję rozpoczyna scena
Śmierci Chrystusa i poprzez Drogę Krzy-
 żową, Sąd Piłata i Rozprawę przed San-
hedrynem, prowadzi do Sceny w Ogrójcu.
Sens takiej konstrukcji zdarzeń wyjaśnia
kompozytor: „Ten zabieg ma jednak głę -
boki sens dramaturgiczny – podkreśla tra-
gizm samotności umierania. Najpierw oglą -
damy Jezusa konającego w całkowitym
osamotnieniu, a potem paradoksalnie grono
otaczających go ludzi stopniowo rośnie”.

Równolegle do wydarzeń pasyjnych
prezentowany jest – rozpoczęty w pierw-
szej i kontynuowany w kolejnych częściach
– rodowód Jezusa (w partiach chóru).
W przeciwieństwie do wydarzeń pasyjnych
przebiega on zgodnie z chronologią, uka-
zując dopełnioną wypowiedziami proro-
ków wielką przestrzeń czasu biblijnego. Ar-
chaiczny, jakby ponadczasowy charakter
dzieła podkreśla także wybór hebrajskiego
tekstu o specyficznym brzmieniu. W dra-
matycznych scenach sądu nad Jezusem

perience for me was freedom […]. No one
was shooting at me, I didn’t have to run
away from anyone. My world is a world of
safe people who have apartments and cars
[…]. And now the question arises: what now?’

Mykietyn’s thoroughly individual Pas-
sion according to St. Mark becomes an
artistic witness of our time and of his gen-
eration’s search for answers to the ques-
tion posed. ‘During composition, I disco  vered
that […] the problem of suffering, aloneness
in the face of death, faith or discernment
of good and evil – touches spheres ex-
traordinarily deep and important to me. […]
The Passion is a very personal work, though
in a dimension not religious, but rather
purely human. […] I treat my music as a kind
of diary – it is a kind of autobiography’.

So Mykietyn’s Passion is also a wit-
ness to the beginning of a new phase in
the composer’s life and oeuvre – a phase
of existential reflection.

The dramatic construction of Mykietyn’s
Passion breaks with the traditional model
of the passion genre. Comprised of five
movements, the work shows the passion
events in reverse order. The Passion begins
with the scene of the Death of Christ, and
via the Way of the Cross, the Judgment of
Pilate and the Trial before the Sanhedrin,
leads to the Scene in the Garden of Geth-
semane. The composer explains the mean-
 ing of such a construction of the events as
follows: ‘This operation, however, has deep
dramaturgical meaning – it emphasizes the
tragedy of aloneness in dying. First we see
Jesus dying completely alone; then, para-
doxically, the group of people surrounding
him gradually grows’.

Parallel to the Passion events, the ge-
nealogy of Jesus – begun in the first and
continued in the subsequent movements
– is presented in the choral parts. Unlike
the Passion events, it proceeds in chrono-
logical order, showing the great space of
Biblical time filled in with the statements
of the prophets. The archaic, as it were,
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pojawia się jednak także mówiony tekst
polski. Wyróżnione zostały w sposób szcze-
 gólny wypowiedzi Piłata, w których poja-
wia się echo fascynacji Bułhakowa tą
postacią. Kompozytor mówi: „… spokoju
nie dawała mi kwestia rozpoznania dobra
i zła oraz problem winy. Scena Sądu Piłata
kończy się delirycznym quasi-rockowym
zgiełkiem, w którym ciężko wskazać osobę
odpowiedzialną za ukrzyżowanie Chrystu -
sa – Judasza, Kajfasza czy samego Piłata”.

Postaci Piłata i Judasza wydają się
więc w Pasji kluczowe: ten, który umy-
wając ręce nie ma odwagi zaprotestować
przeciwko niesprawiedliwości, i ten, który
świadomie wybiera zło, zdradzając Jezusa
dla własnej korzyści. I słowami tajemniczej
postaci, która okazuje się być Judaszem,
kończy się dzieło.

W języku muzycznym Pasji dominuje
obsada kameralna i oszczędne, niekiedy
ascetyczne stosowanie środków. Na przy -
kład w prologu pierwszej sceny, na tle
przyciszonych repetycji smyczków jakby
odmierzających nieubłaganie czas, poja-
wiają się pojedyncze, rozrzucone dźwięki
zakreślające przestrzeń. W Pasji znajdu-
jemy niekiedy odcinki czysto tonalne, choć
dominuje harmonika mikrotonowa. Wy-
daje się wówczas, że to, co istotne, stop-
niowo konstytuuje się ponad dźwiękami.
Kompozytor mówi jednak: „Istotne było
dla mnie nałożenie na biblijną historię
zupełnie współczesnych ram, zaznaczonych
przez quasi-rockową stylizację w trzeciej
części, towarzyszący pojawieniu się Juda-
sza dźwięk przelatującego odrzutowca,
odgłosy aparatów fotograficznych w mo-
mencie śmierci złoczyńcy”.

Niezwykła jest muzyczna interpreta-
cja partii wokalnej Jezusa, w której można
usłyszeć echo tradycyjnej psalmodii ży -
dowskiej, melizmatów chorałowych, a mo -
że nawet sakralnych śpiewów oriental-
nych. W przeciwieństwie do tradycji ga-
tunku pasyjnego partia ta jest bardzo roz-
budowana i przeznaczona na głos wysoki
– mezzosopran. Przez rytualne repetycje

timeless character of the work is also em-
phasized by the selection of a Hebrew text
of peculiar sound. In the dramatic scenes
of judgment upon Jesus, however, there
also appears spoken Polish text. Particu-
larly singled out are the statements of Pi-
late, in which there appears an echo of
Bulgakov’s fascination with that character.
The composer says: ‘… I was continually
bothered by the question of discernment of
good and evil, as well as the problem of
guilt. The scene of the Judgment of Pilate
ends with a delirious, quasi-rock tumult, in
which it is difficult to point to the person
responsible for the crucifixion of Christ:
Judas, Caiaphas, or Pilate himself’.

The characters of Pilate and Judas, thus,
appear to be key to the Passion: the one
who, in washing his hands, does not have
the courage to protest against injustice; and
the one who consciously chooses evil, be-
traying Jesus for his own personal gain. And
with the words of a mysterious figure who
turns out to be Judas, the work ends.

In the Passion’s musical language,
what dominates is a small ensemble and
economical, not infrequently ascetic use
of resources. For example, in the prologue
to Scene I, against a background of quiet
repetitions in the strings – as it were, in-
exorably measuring out time – there ap-
pear single, scattered sounds defining the
space. In the Passion, we sometimes find
segments that are purely tonal, although
what dominates is a microtonal harmonic
language. At that point, it seems that what
is important is gradually constituting itself
beyond the sounds. However, the com-
poser says: ‘What was essential for me was
to surround the Biblical story with a com-
pletely contemporary frame marked out by
the quasi-rock stylization in the third
movement; the sound of a jet aircraft fly-
ing by, accompanying the appearance of
Judas; the noise of cameras at the moment
of the villain’s death’.

What is extraordinary is the musical in-
terpretation of the vocal part of Jesus, in
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tworzy ona sferę jasną, choć w scenie
śmierci Jezusa przejmująco bolesną. W tej
rozpoczynającej Pasję scenie po długim
prologu instrumentalnym słowa „Wyko -
nało się” wyłaniają się powoli: od odległych
od siebie repetycji jednej wysokości dźwięku,
poprzez otwierane eksklamacjami frazy
rozwijane wąskozakresową linią melo-
dyczną, aż do rozbudowanych pochodów
chromatycznych opadających z wysokiego
rejestru i zakończonych po ostatecznym
osiągnięciu kulminacji załamaniem w za-
nikającym, opadającym glissandzie. Ta część
Pasji staje się przejmującą medytacją o cier-
pieniu i śmierci.

W finale Pasji – scenie modlitwy
w Ogrójcu – powraca z kolei jak refren
błagalna inwokacja Chrystusa wołającego
„Abba Ojcze”, wznosząca się wysoko w gó -
rę i opadająca wielkimi interwałami. Prze-
ciwstawiona jest ona nie tylko przestrzeni
historii biblijnej (quasi-antycznemu chó-
rowi zamykającemu rodowód Jezusa), ale
i wypowiedzi Judasza. Urodziwa melodycz-
nie partia tego ostatniego słowami „Rabbi,
Rabbi” na tle odgłosów cykad zamyka
Pasję. Są to jednak słowa zdrady. Według
kompozytora przecież „zło jest piękne
i kuszące”. Powraca natrętnie pytanie:
„Czy my dzisiaj także nie skazali byśmy
Boga na śmierć?”

Regina Chłopicka

Paweł Mykietyn ukończył Pasję według św.
Marka w 2008. Światowe jej prawykonanie
miało miejsce 8 września tego roku we Wroc -
ławiu w ramach Festiwalu Wratislavia Cantans.
Wzięli w nim udział soliści: Urszula Kryger
i Katarzyna Moś, recytator Maciej Stuhr, so -
prany chłopięce, chór Cantores Minores Wra -

which one can hear a echo of traditional
Jewish psalmody, Gregorian chant melis-
mas, and perhaps even Oriental sacred
song. Unlike the tradition of the Passion
genre, the part is very expansive and in-
tended for a high – mezzo-soprano – voice.
Through ritual repetitions, it creates a bright
sphere, which is nonetheless heartbreak-
ingly painful in Jesus’ death scene. In this
scene which begins the Passion after a long
instrumental prologue, the words ‘It is fin-
ished’ emerge slowly: from repetitions of
one pitch, distant from each other; through
phrases beginning with exclamations, de-
veloped in a me lodic line of narrow range;
to expansive chromatic passages falling
from a high register and ending after the
final culmination in a fading, falling glis-
sando. This movement of the Passion be-
comes a heartbreaking meditation on suf-
 fering and death.

In the finale of the Passion – the prayer
scene in the Garden of Gethsemane – there
recurs, in turn, as a refrain, the pleading in-
vocation of Christ calling ‘Abba, Father’,
rising up high and falling in large intervals.
It is contrasted not only to the space of
Biblical history (a quasi-ancient chorus
closing the genealogy of Jesus), but also to
the statement of Judas. The melodically
charming part of the latter, with the words
‘Rabbi, Rabbi’, against a background of ci-
cada noises, closes the Passion. These are,
however, words of betrayal. According to
the composer, after all, ‘evil is beautiful
and tempting.’ The nagging question re-
turns: ‘Would we today not as well con-
demn God to death?’

Regina Chłopicka

Paweł Mykietyn finished the Passion according
to St. Mark in 2008. Its world première took
place on 8 September of this year in Wrocław
as part of the Wratislavia Cantans Festival. The
participants included soloists Urszula Kryger
and Katarzyna Moś, reciter Maciej Stuhr, boy
sopranos, the Cantores Minores Wratislavienses



Urszula
Kryger

Mezzo-soprano, graduate of the G. and
K. Bacewicz Academy of Music in Łódź:
piano performance (1988) and voice (1992)
in the class of J. Pietraszkiewicz. Continued
studies with A. Orłowicz in Copenhagen.
Has won many international music com-
petitions, among others: S. Moniuszko In-
ternational Competition for Young Voca  l ists
in Warsaw (1992), 6th J. Brahms Interna-
tional Voice Competition in Hamburg (1994)
and 43rd ARD International Music Compe-
tition in Munich (1994).

In 1995, was the first Polish singer to
perform at La Scala, with a recital of songs
by F. Chopin. Since then, career has been
accompanied by the enduring interest of
music lovers and critics. Performs songs,
chamber music, oratorio and cantata reper-
toire. Has collaborated with such great
conductors as J. Krenz, J. Semkow, R. Früh-

Mezzosopran, absolwentka dwóch wy-
działów Akademii Muzycznej im. G. i K. Ba-
ce wiczów w Łodzi: instrumentalnego w kla -
sie fortepianu (1988) i wokalnego w klasie
J. Pietraszkiewicz (1992). Studia wokalne
kontynuowała w Kopenhadze u A. Orłowi-
cza. Laureatka wielu międzynarodowych
konkursów muzycznych, m.in.: Międzyna-
rodowego Konkursu dla Młodych Wokalis-
tów im. S. Moniuszki w Warszawie (1992),
VI Międzynarodowego Konkursu Wokal-
nego im. J. Brahmsa w Hamburgu (1994)
oraz 43. Międzynarodowego Konkursu Mu-
 zycznego ARD w Monachium (1994).

Jako pierwsza polska śpiewaczka
w 1995 wystąpiła w mediolańskiej La Scali
z recitalem pieśni F. Chopina. Odtąd jej ka-
rierze towarzyszy niesłabnące zaintereso-
wanie melomanów i krytyki. Kryger uprawia
lirykę wokalną, kameralistykę, repertuar

choir, and the AUKSO Orchestra under the di-
rection of Marek Moś. Piece was commissioned
by Wratislavia Cantans festival.

1 Krzysztof Penderecki, Labirynt czasu [Labyrinth of
Time]. Presspublica, Warsaw 1994, p. 68.
2 Quotes of the composer’s statements come from
Michał Mendyk’s interview ‘The Passion in the Shadow
of the Crime of Fritzl’, Dziennik 6 September 2008.

tislavienses oraz Orkiestra AUKSO pod dy rekcją
Marka Mosia. Utwór powstał na zamówienie
festiwalu Wratislavia Cantans.

1 Krzysztof Penderecki, Labirynt czasu. Presspublica,
Warszawa 1994, s. 68.
2 Cytaty wypowiedzi kompozytora pochodzą z wy wiadu
Michała Mendyka „Pasja w cieniu zbrodni Fritzla”,
„Dziennik” 6 września 2008.
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Cantores 
Minores 
Wratislavienses

The Cantores Minores Wratislavienses
chamber choir was founded by Edmund
Kajdasz in 1966 in honor of the millennial
anniversary of the State of Poland. Since
1968, its headquarters have been the for-
mer Bernardine convent, presently the
Museum of Architecture. Since 1979, it has
been an independent cultural institution

Chór kameralny Cantores Minores Wrati-
slavienses został założony przez Edmunda
Kajdasza w 1966 dla upamiętnienia mille-
nium Państwa Polskiego. Od 1968 jego sie-
dzibą jest dawny klasztor bernardynów,
obecne Muzeum Architektury. Od 1979
jest samodzielną instytucją kultury (od
1994 instytucją Gminy Wrocław). Pod kie-

beck de Burgos, H. M. Schneidt and Sir
C. Davis. Has also been accompanied by
well-known pianists: H. Höll, C. Spencer,
M. Tan and P. Rogé. Has made many
recordings for radio broadcasters in Po -
land, France, Germany, Switzerland and
the United Kingdom. Discs contain, among
other works, songs by F. Chopin, S. Mo-
niuszko, C. Loewe, M. Karłowicz, K. Szy-
manowski, F. Poulenc, as well as duets by
Russian composers, recorded together with
J. Rappé, J. Knetig and T. Herbut.

oratoryjno-kantatowy. Współpracowała z wy-
bitnymi dyrygentami, m.in. z J. Krenzem,
J. Semkowem, R. Frühbeckiem de Bur gos,
H.M. Schneidtem i Sir C. Davisem. Towa-
rzyszyli jej również znani pianiści: H. Höll,
C. Spencer, M. Tan i P. Rogé. Dokonała
wielu nagrań dla rozgłośni radiowych
w Polsce, Francji, Niemczech, Szwaj carii
i Wielkiej Brytanii. Na jej płytach znajdują
się m.in. pieśni F. Chopina, S. Moniuszki,
C. Loewego, M. Karłowicza, K. Szymanow-
skiego, F. Poulenca, a także duety kompozy-
torów rosyjskich nagrane wspólnie z J. Rappé,
J. Knetigiem i T. Herbutem.



(and since 1994, an institution of the mu-
nicipality of Wrocław). Under the direction
of its present conductor (since 1991), Piotr
Karpeta, the choir was reduced to 18 singers
in order to present the music of earlier
eras in accordance with current perform-
ance practice. Depending on the repertoire
and as needed, this structure can be ex-
panded to as many as 70 persons, at which
point it appears as the Cantores Maiores
Wratislavienses.

The group has now given more than
2000 concerts (including over 400 for rural
communities, 150 as part of the Music and
Architecture series, and nearly 500 educa-
tional concerts for youth). It has also made
over 100 radio, television and disc record-
ings, and performed at numerous festivals.
During its foreign tours, it has visited most
of the countries of Europe as well as Israel,
Turkey and Mexico. The disc Musica Claro -
montana vol. 21 with works by J. Elsner,
recorded in 2007, was nominated for the
Fryderyk 2007 Prize.

Choirmaster. Graduated from the Music
Academy in Katowice, where he later wor k-
ed as an assistant. Was choirmaster of the
Opole Philharmonic for ten years, prepar-
ing several dozen concert programs (in-
cluding several foreign tours), as well as

runkiem obecnego (od 1991) dyrygenta
Piotra Karpety chór został zmniejszony do
18 śpiewaków, by móc zgodnie z aktua-
lnymi tendencjami wykonawczymi prezen -
tować muzykę dawnych epok. W zależ noś-
ci od repertuaru i w miarę potrzeb skład
ten jest powiększany nawet do 70 osób
(występuje wówczas jako Cantores Maio-
res Wratislavienses).

Zespół dał już ponad 2000 koncertów
(w tym ok. 400 dla środowisk wiejskich,
150 z cyklu Muzyka i Architektura i prawie
500 koncertów edukacyjnych dla młodzieży),
dokonał ponad 100 nagrań radiowych, te-
lewizyjnych i płytowych, występował na
licznych festiwalach. Podczas swych pod -
róży zagranicznych odwiedził większość
krajów europejskich, a także Izrael, Turcję
i Meksyk. Nagrana w 2007 płyta Jasno-
górska Muzyka Dawna vol. 21 z utworami
J. Elsnera otrzymała nominację do nagrody
Fryderyk 2007.

Piotr 
Karpeta

Chórmistrz. Ukończył Akademię Muzyczną
w Katowicach, gdzie pracował później jako
asystent. Przez 10 lat był chórmistrzem
w Filharmonii Opolskiej, przygotowując kil-
kadziesiąt programów koncertowych (kilka
tournée zagranicznych) oraz nagrań (w tym

246 Niedziela |  Sunday,  16.11.2008 



16
.1

1

247

Marek 
Moś

Conductor, artistic director of the Aukso
chamber ensemble; artistic director of the
AUKSO Summer Philharmonic festival in
Wigry. Eminent violinist and chamber mu-
sician. Also the founder and long standing
first violinist of the Silesian Quartet – one
of the most distinguished string quartets
in Europe, with which he has performed at
the prestigious festivals and on the first-
class concert stages of the world (Konz-
erthaus – Vienna; Concertgebouw – Ams- ter-
dam; Schauspielhaus – Berlin; Tivoli –
Copenhagen; De Singel – Antwerp; Merkin
Hall – New York; Jordan Hall – Boston), in-
cluding around 30 premières of Polish and
foreign works, some of which are dedi-
cated to the ensemble.

Dyrygent, dyrektor artystyczny orkiestry
kameralnej „Aukso”; dyrektor artystyczny
festiwalu Letnia Filharmonia AUKSO w Wi-
grach. Wybitny skrzypek i kameralista.
Założyciel i wieloletni primarius Kwar tetu
Śląskiego – jednego z najwybitniej szych
kwartetów smyczkowych w Europie, z któ-
rym występował na prestiżowych festiwa-
lach i znakomitych estradach świata (m.in.
Konzerthaus w Wiedniu, Concertgebouw
w Amsterdamie, Schauspielhaus w Berli-
nie, Tivoli w Kopenhadze, De Singel w An-
twerpii, Merkin Hall w Nowym Jorku, Jor-
dan Hall w Bostonie), a także dokonał około
30 prawykonań utworów polskich i obcych,
z czego część jest dedykowana zespołowi.

recordings (including 4 LPs). Has been ex-
ecutive and artistic director of the Wrocław
Chamber Ensemble since 1991, leading the
Cantores Minores Wratisla vienses and
Cantores Maiores Wratislavien ses choirs.
Founder and soloist of the Ars Cantus en-
semble, as well as the Oktoich Men’s Choir
at the Orthodox Church of SS. Cyril and
Methodius in Wrocław. Has performed as
a conductor and singer in over 20 coun-
tries, and taken part in several dozen pro-
grams recorded by Polish Radio and Televi-
sion, as well as over a dozen disc recordings.

4 LP). Od 1991 jest dyrektorem naczelnym
i artystycznym Wrocławskich Kameralis-
tów, prowadząc chóry Cantores Minores
Wratislavienses i Cantores Maiores Wrati-
slavienses. Jest współzałożycielem i solistą
zespołu „Ars Cantus” oraz Chóru Męskiego
Cerkwi Prawosławnej św. św. Cyryla i Me-
todego we Wrocławiu „Oktoich”. Wystę -
pował jako dyrygent i śpiewak w ponad
20 krajach świata, brał udział w kilkudzie-
sięciu programach zarejestrowanych przez
Polskie Radio i Telewizję oraz w kilkunastu
nagraniach płytowych.



AUKSO
Orkiestra 
Kameralna
Miasta Tychy

AUKSO
Chamber 
Orchestra 
of the 
City of Tychy

Has to his credit many archival re cord-
ings for Polish Radio and Television, as well
as for record labels. Discs have received
numerous distinctions and prizes, such as
the Fryderyk Polish Recording Industry
Prize (twice: 1995 for monographic disc
with works by H.M. Górecki; 1997 – disc
with quartets by Szymanowski and
Lutosławski). Has won many prizes, among
others: Contemporary Music Competition
in Kraków (1979), UNESCO International
Rostrum in Paris (1984, 1988), Polish Com-
posers’ Union (1994). Also teaches at the
K. Szymanowski Academy of Music in Ka-
towice.

Artysta ma w swoim dorobku wiele
nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia
i Telewizji, a także dla firm fonograficz-
nych. Płyty z jego udziałem zdobyły liczne
wyróżnienia i nagrody, m.in. dwukrotnie
Nagrodę Polskiego Przemysłu Fonograficz-
nego Fryderyk (1995 – monograficzna płyta
z utworami H.M. Góreckiego, 1997 – płyta
z nagraniami kwartetów K. Szymanowskiego
i W. Lutosławskiego). Moś jest laureatem
wielu nagród, m.in.: Konkursu Muzyki Współ -
czesnej w Krakowie (1979), Międzynarodowej
Trybuny UNESCO w Pa ryżu (1984, 1988),
Związku Kompozytorów Polskich (1994).
Wykłada również w Akademii Muzycznej
im. K. Szymanowskiego w Ka towicach.
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The orchestra was created in 1998 on the
joint initiative of Marek Moś as well as stu-
dents and alumni of the K. Szymanowski
Academy of Music in Katowice. Its name

Orkiestra powstała w 1998 dzięki wspólnej
inicjatywie M. Mosia oraz studentów i ab-
solwentów Akademii Muzycznej im. K. Szy-
ma nowskiego w Katowicach. Jej nazwa po-
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chodzi od greckiego słowa αυζϖ (auksô –
– „wzrastam”); od 2000 przyjęła nazwę AUKSO
– Orkiestra Kameralna Miasta Tychy. Młodzi
muzycy, których zainteresowania wykra-
czają daleko poza ramy repertuaru kla-
sycznego, szczególną uwagę poświęcają
muzyce polskiej, chętnie i z powodzeniem
sięgając po dzieła współczesne. Prawyko-
nania swoich utworów powierzali dotąd
zespołowi m.in. Z. Bujarski, C. Duchnowski,
W. Kilar, A. Lasoń, P. Moss i G. Pstrokońska-
Nawratil. Pierwsza płyta zespołu (2003) –
Współcześnie (Box Music) – zawiera utwory
I.J. Paderewskiego, G. Bacewicz, W. Kilara
i H.M. Góreckiego, kolejna – z muzyką W. Ki-
lara – ukazała się w 2005 roku.

AUKSO koncertuje w kraju i za gra-
nicą, bierze udział w prestiżowych festi-
walach (Wielkanocny Festiwal Ludwiga van
Beethovena, Wratislavia Cantans, Warszaw-
ska Jesień). Orkiestra współpracowała z ar-
tystami tej miary co J. Maksymiuk, M. Min-
kowski, P. Anderszewski, A. Bauer, K. Dan-
czowska, W. Kłosiewicz, J. Olejniczak czy
O. Pasiecznik. Zespół nie unika również
łączenia klasyki z jazzem i rockiem; kon-
certował i nagrywał m.in. z L. Możdżerem,
T. Stańką, U. Dudziak, M. Urbaniakiem,
Motion Trio i Voo Voo.

Od 2000 w Wigrach odbywa się rok-
rocznie festiwal Letnia Filharmonia AUKSO,
którego orkiestra jest gospodarzem.

Dominik Karaszewski, Piotr Dziedzic, Artur
Livmanis i Samuel Tchorek są śpiewakami
Warszawskiego Chóru Chłopięcego przy
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Cho-
pina. Chór istnieje od 1990, a jego zało -
życielem i dyrygentem jest Krzysztof Ku-
siel-Moroz, profesor w Katedrze Dyrygen-
tury Chóralnej. Chór specjalizuje się w mu-
zyce oratoryjnej od baroku po współczes-
ność. Współpracuje stale ze znakomitymi
dyrygentami jak A. Wit, K. Kord, K. Pende-
recki, P. Herreweghe. Dokonał także licz-
nych rejestracji płytowych (w 2001 nagroda
Grammy Award za Star Child G. Crumba).

comes from the Greek word αυζϖ (auksô –
– ‘I grow’); starting in 2000, it adopted the
name AUKSO – Chamber Orchestra of the
City of Tychy. The young musicians, whose
interests far exceed the bounds of the clas-
sical repertoire, devote special attention to
Polish music, readily and successfully tak-
ing on contemporary works. The ensemble
has been entrusted with world premières
of works by, among others, Z. Bujarski, C. Du-
ch nowski, W. Kilar, A. Lasoń, P. Moss and
G. Pstrokońska-Nawratil. The ensemble’s first
disc (2003) was – Współ cześnie [Contempo -
rarily] (Box Music) with works by I.J. Padere -
w ski, G. Bacewicz, W. Kilar and H.M. Górecki;
another one with music by W. Kilar was re-
leased in 2005.

AUKSO concertizes in Poland and abroad;
it participates in prestigious festivals (Lud-
wig van Beethoven Easter Festival, Wratis -
lavia Cantans, Warsaw Autumn). The orchestra
has collaborated with such eminent artists
as J. Maksymiuk, M. Min kowski, P. Ander-
szewski, A. Bauer, K. Dan czowska, W. Kło -
siewicz, J. Olejniczak and O. Pasiecznik. The
ensemble also does not avoid linking classi-
cal music with jazz and rock; it has also con-
certized and recorded with, among others,
L. Możdżer, T. Stańko, U. Dudziak, M. Urba-
niak, Motion Trio and Voo Voo.

Since 2000, the orchestra has been
hosting the AUKSO Summer Philharmonic
Festival annually in Wigry.

Dominik Karaszewski, Piotr Dziedzic, Artur
Livmanis and Samuel Tchorek are singers in
the Warsaw Boys’ Choir, affiliated with the
Fryderyk Chopin University of Music. The
choir has existed since 1990, and its founder
and conductor is Krzysztof Kusiel-Moroz, a
professor in the Department of Choral Con-
ducting. The choir specializes in oratorio
music from Baroque to contemporary. It col-
laborates on an ongoing basis with such dis-
tinguished conductors as A. Wit, K. Kord,
K. Penderecki and P. Herreweghe. It has also
made numerous disc recordings (in 2001, won
a Grammy Award for G. Crumb’s Star Child).



Maciej
Stuhr

Film and theater actor, known also for
cabaret oeuvre (co-creator of the ‘Po żarcie’
cabaret), as well as for successful appear-
ances in the role of MC. Born 1975 in
Kraków. Completed degree in psychology
at the Jagiellonian University; in 2003, re-
ceived diploma from the Kraków State
Theater College (Faculty of Acting). In
2004, was engaged to Warsaw’s Dramaty-
czny Theater. In film, debuted at age 13
(K. Kieślowski’s Decalogue X). Has to his
credit many roles in various film genres
(among others, M. Dutkiewicz’s Lucky
Shot, O. Lubaszenko’s Coyote’s Morning,
Ł. Wylężałek’s Boys Don’t Cry, A. Holland’s
Julie Walking Home, J. Stuhr’s Tomorrow’s
Weather, A. Saramonowicz’s Testosterone,
M. Szumowska’s 33 Scenes from Life). One
of Stuhr’s more important creations is the
role of Hipolit Wielosławski in the screen
version of F. Bajon’s Flame of the Spring. In
2005, was selected as Media Personality
of the Year in the category Most Popular
Actor.

Aktor filmowy i teatralny, znany również
z twórczości kabaretowej (współtwórca
kabaretu „Po żarcie”) oraz udanych wy -
stępów w roli konferansjera. Urodził się
w 1975 w Krakowie. Ukończył studia psy -
chologiczne na Uniwersytecie Jagiel loń -
skim; w 2003 uzyskał dyplom kra kowskiej
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
(Wydział Aktorski). W 2004 otrzymał
angaż w warszawskim Teatrze Dramaty -
cznym. W filmie zadebiutował jako 13-la -
tek (Dekalog X K. Kieślowskiego). Ma na
swoim koncie wiele ról w filmach różnych
gatunków (m.in. Fuks M. Dutkie wicza,
Poranek kojota O. Lubaszenki, Chłopaki nie
płaczą Ł. Wylężałka, Julia wraca do domu
A. Holland, Pogoda na jutro J. Stuhra,
Testosteron A. Saramonowicza, 33 sceny
z życia M. Szumowskiej). Jedną z waż -
niejszych kreacji Stuhra jest rola Hipolita
Wielosławskiego w ekranizacji Przedwiośnia
F. Bajona. W 2005 został wybrany Me -
dialną Osobowością Roku w kategorii
Najbardziej Popularny Aktor.
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Katarzyna
Moś

Born in Silesia in 1987. Studied violin, ’cello
and piano. Since age 15, has sung and
recorded with the following ensembles:
The Stetsons, Bezimienni, Locomotive Sun,
Namata. In 2004, took part in the national
Eurovision competition (song: ‘I wanna
know’ with music by R. Janson). Has rep-
resented Poland in concerts with the
Lothar Dziwoki Big Band, as well as with
the Andrzej Jagodziński Trio. Presently
studies singing in the Faculty of Jazz at the
K. Szymanowski Academy of Music in Ka-
towice. Takes part in photo sessions, writes
her own pieces.

Urodzona na Śląsku w 1987. Uczyła się gry
na skrzypcach, wiolonczeli i fortepianie. Od
15. roku życia śpiewała i nagry wała z ze -
społami: The Stetsons, Bez  i mienni, Loco-
motive Sun, Namata. W 2004 wzięła udział
w krajowym konkursie Eurowizji (piosenka
I wanna know z muzyką R. Jansona). Re-
prezentowała Polskę na koncertach z Big-
bandem Lothara Dziwokiego oraz z Triem
Andrzeja Jagodzińskiego. Obecnie studiuje
śpiew na Wydziale Jazzu Akademii Mu-
zycznej im. K. Szymanowskiego w Katowi-
cach. Bierze udział w sesjach fotograficz-
nych, pisze własne utwory.
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6–12.11.2008 

ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY, KAMIENICA LAMELLICH / 
ŚOK, LAMELLI HOUSE
godz. 10.00–17.00 / 10:00 am–5:00 pm

WOKALNY KURS MISTRZOWSKI HELENY ŁAZARSKIEJ – POLSKA PIEŚŃ W EUROPIE
/ HELENA ŁAZARSKA’S VOCAL MASTER CLASS – POLISH SONG IN EUROPE

prof. Helena Łazarska – prowadzenie / leader
Matjaž Robavs – asystent / assistant
Alina Hoffmann, Marcin Kozieł – akompaniatorzy / accompanists

12.11.2008

ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY, KAMIENICA LAMELLICH / 
ŚOK, LAMELLI HOUSE
godz. 14.00 / 2:00 pm

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

Organizator / Organizer:
Stowarzyszenie Muzyki Polskiej / The Polish Music Association

Helena
Łazarska
Sopran. Naukę śpiewu rozpoczęła u E. Jano-
wicz-Kopaczyńskiej kontynuując ją później
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej
(obecnie Akademia Muzyczna) w Krakowie (dy-
plom 1962). Doskonaliła swe umiejętności w Pa-
ryżu (P. Bernac), Weimarze (L. Fischer) i Medio-
lanie (E. de Hidalgo). W 1964–72 była solistką
Opery Śląskiej w Bytomiu.

253

Imprezy towarzyszące
Accompanying events
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Sukcesy odnosiła przede wszystkim w repertuarze Mozartowskim (Pamina
w Czarodziejskim flecie, Zerlina i Elwira w Don Giovannim, Zuzanna i Hrabina w We-
selu Figara, Ilia w Idomeneo) oraz w partiach m.in. Micaeli w Carmen, Liů w Turandot,
Małgorzaty w Fauście, Tatiany w Eugeniuszu Onieginie, Neddy w Pajacach, Desde-
mony w Otellu Verdiego, które wykonywała także za granicą. Jednocześnie prowa-
dziła intensywną działalność koncertową w całej Europie. Jej repertuar obejmuje
utwory od baroku po współczesną awangardę. Występowała na festiwalach w Pra-
dze, 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 Uni-
versität 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 Eu-
ropie, Azji i Ameryce. Ma renomę jednego z bardziej liczących się pedagogów w Eu-
ropie. Jest członkiem honorowym brytyjskiego Stowarzyszenia Pedagogów 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 dy-
rekcją artystyczną noszą obecnie nazwę Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki
Wokalnej im. Ady Sari. W 1999 otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
m.in. za zasługi w upowszechnianiu kultury polskiej za granicą.

* * *
Soprano. Began instruction in singing with E. Janowicz-Kopaczyńska, continuing

it later at the State Music College (presently Academy of Music) in Kraków (diploma
1962). Honed skills in Paris (P. Bernac), Weimar (L. Fischer) and Milan (E. de Hidalgo).
In 1964–1972, was soloist at Silesian Opera in Bytom.

Enjoyed success, above all, in Mozart repertoire (Pamina in Die Zauberflöte, Zer-
lina 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, Liů in Turandot, Mar-
garet 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 con-
temporary 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 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 (presently Universität
für Musik und Darstellende Kunst) in Vienna. Has taken part many times in the work
of the jury at international competitions in, among other places, Prague, Geneva,
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Paris, Salzburg, Caracas and ’s-Hertogenbosch. Has led, to date, over 150 interna-
tional master classes 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 Fes-
tival and Competition. In 1999, received Officer’s Cross of the Order of Polonia Resti-
tuta for, among other things, meritorious service in propagation of Polish culture
abroad.

09.11.2008 Niedziela / Sunday

godz. 17.00 / 5:00 pm

SALA J. LEA URZĘDU MIASTA KRAKOWA / J. LEO ROOM, KRAKÓW CITY GO-
VERNMENT OFFICE 

Spotkanie z prof. Jadwigą Romańską i red. Wacławem Krupińskim z okazji
wydania przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne książki Moje woperowstą -
pienie / Meeting with Prof. Jadwiga Romańska and editor Wacław Krupiński
on the occasion of PWM Edition’s publication of the book Moje wopero -
wstąpienie [My Operascension]

Organizator / Organizer:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa
/ PWM Edition in cooperation with the Kraków City Government
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2005
Aleksander Lasoń
Benedictus na chór mieszany / Benedictus for mixed choir

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

2007
Mikołaj Górecki
Dyspersje na kwartet smyczkowy / Dispersions for string quartet

2008
Aleksander Nowak
Quantemporette na klarnet, puzon, wiolonczelę i fortepian /
Quantemporette for clarinet, trombone, cello and piano

Zamówienia kompozytorskie
w kolejnych edycjach
Festiwalu Muzyki Polskiej
Compositional commissions
in successive editions of the
Festival of Polish Music
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Anonim (rękopis Ms. Mus.40626 BJ) – Prelude, Sarabande, La Complainte pour
l’adieu de Monsieur Pollcenis, Courante ‘Marion pleure’, 14.11
Anonim (rękopis 127/56 BJ) – Pagamoszka, Ach, méczek [?], Taniec, Serce mi wzieła
M.B., 14.11
Jan Astriab – Symfonia kameralna, 12.11
Grażyna Bacewicz – I Kwintet fortepianowy, 13.11

– Uwertura, 11.11
Tadeusz Baird – Jutro, 10.11
Zbigniew Bargielski – Le cristal flamboyant, 10.11
Zbigniew Bujarski – Kwartet na jesień, 15.11
Marcel Chyrzyński – Beelden*, 10.11
Heinrich Döbel – Sonata in A, 14.11
Magdalena Długosz – Poza ciszą**, 15.11
Grzegorz Fitelberg – Pieśń o sokole, 14.11
Henryk Mikołaj Górecki – Muzyczka IV „Koncert puzonowy”, 16.11

– Pod Twoją obronę, 15.11
– II Symfonia „Kopernikowska”, 14.11
– Totus Tuus, 15.11

Aleksandra Gryka – Üsinn part 2, 16.11
Maciej Jabłoński – Etiuda nr 4, 15.11
Adam Jarzębski – Concerti a 3: „Berlinesa”, „Chromatica”, „Spandesa”, 14.11
Mieczysław Karłowicz – Pamiętam ciche jasne, złote dnie, 11.11
Wojciech Kilar – Koncert na fortepian i orkiestrę, 11.11 

– Te Deum*, 9.11 
– Training 68, 16.11
– Wokaliza, 11.11

Stefan Kisielewski – Koncert na orkiestrę kameralną, 11.11
Włodzimierz Kotoński – Pour quatre, 16.11
Zygmunt Krauze – Polichromia, 16.11
Hanna Kulenty – Koncert na trąbkę, 14.11
Sławomir Kupczak – Kreacja II. Poemat*, 10.11
Szymon Laks – III Kwartet smyczkowy „na polskie tematy ludowe”, 13.11
Jerzy Maksymiuk – Norwidiana, 11.11 
Tarquinio Merula – Motetti e Sonate concertati: „Cantate Jubilate”, 14.11
Krzysztof Meyer – Concerto retro, 12.11
Marcin Mielczewski – Canzona, 14.11 
Stanisław Moniuszko – I Kwartet smyczkowy, 12.11

– Recytatyw i aria Stefana z opery Straszny dwór, 11.11
Piotr Moss – Elegia IV, 12.11
Krystyna Moszumańska-Nazar – Muzyka jesienią, 15.11
Gabriela Moyseowicz – Dwie Canzony, 10.11 

Kompozytorzy i ich dzieła
Composers and their works
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Paweł Mykietyn – La strada, 10.11
– Pasja wg św. Marka, 16.11 

Aleksander Nowak – Quantemporette*, 16.11 
Feliks Nowowiejski – Missa pro pace, 15.11
Ignacy Jan Paderewski – Koncert fortepianowy a-moll, 9.11
Andrzej Panufnik – A Procession for Peace, 9.11
Krzysztof Penderecki – Agnus Dei, 15.11

– Benedictus, 15.11
– Koncert altówkowy, 15.11
– IV Symfonia, 15.11
– Tren „Ofiarom Hiroszimy”, 15.11

Prasqual – Ester, 10.11
Maciej Radziwiłł – Serenada, 12.11
Ludomir Różycki – Walc Caton, 11.11
Józef Rychlik – Aura I, 15.11
Kazimierz Serocki – Swinging Music, 16.11
Michał Spisak – Concertino, 12.11
Marek Stachowski – Madrigali dell’estate, 15.11
Witold Szalonek – Głowa Meduzy, 10.11
Stanisław Sylwester Szarzyński – Veni Sancte Spiritus, 14.11
Władysław Szpilman – Walc w starym stylu, 11.11 
Karol Szymanowski – Młodości mej dla Ciebie bije żar, 11.11 

– Od czasu gdym Cię ujrzał raz, 11.11
Paweł Szymański – Concerto a 4, 16.11

– Two pieces, 13.11
Adam Walaciński – Mała muzyka jesienna, 15.11
Henryk Wars – Koncert fortepianowy / Piano Concerto, 11.11
Wojciech Widłak – Chromatic Fantasy (‘The Son is Scrumptious’), 10.11

– Shortly on Line, 15.11
Juliusz Zarębski – Kwintet fortepianowy g-moll, 13.11
Anna Zawadzka-Gołosz – Metafrazy, 15.11
Mikołaj Zieleński – Communiones totius anni: ‘Video caelos apertos’, 14.11 
Wojciech Ziemowit Zych – P.S., 10.11
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Ars Antiqua Austria – 14.11
Rafał Bartmiński – 9.11
Andrzej Białko – 15.11
Mateusz Bień – 15.11
Marco Blaauw – 14.11
Łukasz Borowicz – 11.11
Aleksandra Buczek – 11.11
Cantores Minores Wratislavienses – 16.11
Chór Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie – 14.11
Chór Filharmonii Śląskiej – 9.11
Chór Polskiego Radia w Krakowie – 9.11, 15.11
Kwartet Dafô – 15.11
Łukasz Długosz – 12.11
Agnieszka Duczmal – 12.11
Wojciech Fedkowicz – 15.11
Peter Gülke – 15.11 
Renata Guzik – 15.11
Katarzyna Hołysz – 11.11
Iwona Hossa – 9.11
Peter Jablonski – 11.11
Katarzyna Jagiełło – 11.11
Piotr Karpeta – 16.11
Urszula Kryger – 16.11 
Krzysztof Kusiel-Moroz – 16.11 
Kwartet im. Karola Szymanowskiego – 13.11
Piers Lane – 9.11
Gunar Letzbor – 14.11
The London Sinfonietta – 16.11
Jerzy Maksymiuk – 11.11
Ewa Marciniec – 9.11
Jacek Mentel – 14.11
Wojciech Michniewski – 9.11
Katarzyna Moś – 16.11
Marek Moś – 16.11
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach – 9.11
Piotr Nowacki – 9.11
Opera Wrocławska – 10.11
Orkiestra Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie – 14.11
Orkiestra AUKSO – 11.11, 16.11
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’ – 12.11
Michał Pawełek – 15.11

Indeks wykonawców
Index of performers
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Mariusz Pędziałek – 15.11
Jan Pilch – 15.11
Jonathan Plowright – 13.11
Polska Orkiestra Radiowa – 11.11
Matjaž Robavs – 14.11
The Roentgen Connection – 10.11
Włodzimierz Siedlik – 9.11, 15.11
Sinfonietta Cracovia – 15.11
Paweł Skałuba – 11.11
Soprany Warszawskiego Chóru Chłopięcego
przy Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina – 16.11
Maciej Stuhr – 16.11
Waldemar Sutryk – 9.11
Tomasz Szreder – 10.11
Jakub Sztencel – 15.11
Gertruda Szymańska – 15.11
Eugene Tzigane – 14.11 
Katarzyna Wiwer – 14.11
Joanna Woś – 11.11 
Elena Xanthoudakis – 14.11
Agata Zubel – 15.11
Grigorij Żyslin – 15.11
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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 pulchritudinis
– 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.
/ 2007, Divertimento, Polsko-brytyjska orkiestra smyczkowa ‘K12’, M. Tworek – 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. / 2007, Cztery sonety miłosne, M. Robavs – Bar, 
E. Malinowska – clav, British String Orchestra, W. Carslake – dir.
Bloch, Augustyn – 2006, Anenaiki, Polski Chór Kameralny ‘Schola Cantorum Geda-
nensis’, J. Łukaszewski – dir.
Błońska, Alina – 2007, Wołanie w ciszę, R. Widaszek – cl 
Britten, Benjamin – 2007, Wariacje na temat Franka Bridge’a op. 10, Polsko-brytyj-
ska orkiestra smyczkowa ‘K12’, P. Stark – dir.
Brykner, Eryk (OSSPE) – 2005, De profundis, Kapela Jasnogórska, J.T. Adamus – dir.
Brzowski, Józef – 2007, Nocturne et Rondeau op. 10, A. Tatarski – pf, Orkiestra Ka-
meralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir.
Bujarski, Zbigniew – 2005, Peirene, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego
Radia w Katowicach, J. Krenz – dir. / 2007, Musica domestica, Polsko-brytyjska or-
kiestra smyczkowa ‘K12’, M. Tworek – dir.
Chopin, Fryderyk – 2005, Koncert fortepianowy e-moll op. 11, Polska Orkiestra Ra-
diowa, 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 Sym-
foniczna Polskiego Radia w Katowicach, J. Krenz – dir. / 2006, In C, International
Contemporary Ensemble
Ciconia, Johannes – 2006, Gloria, Regina gloriosa, Credo, Ars Cantus
Czajkowski, Andrzej – 2007, Siedem sonetów Szekspira, U. Kryger – MS, M. Grzy-
bowski – pf 
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Dobrowolski, Andrzej – 2007, Muzyka na taśmę magnetofonową i fortepian, 
M. Grzybowski – pf, E. Guziołek-Tubelewicz – reż. dźwięku
Dobrzyński, Ignacy F. – 2005, I Symfonia B-dur op. 11, Narodowa Orkiestra Symfo-
niczna Polskiego Radia w Katowicach, J. Krenz – dir. / 2006, Uwertura do opery
Monbar op. 30, Polska Orkiestra Radiowa, P. Przytocki – dir., Hommage à Mozart, 
E. Mechetina – pf / 2006, Kwintet smyczkowy op. 20, Kwartet Dafô, P. Buck – vc
Duchnowski, Cezary – 2006, monada 3, monada 2, ElettroVoce, P. Wojtasik – tr
Godyla, Łukasz – 2007, Cyrkulacje*, P. Cieślak – tn 
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.
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 Ro-
dzin Katyńskich*, Chór Polskiego Radia w Krakowie, W. Siedlik – dir. / 2006, Koncert
na klawesyn, E. Chojnacka – clav, Sinfonietta Cracovia, J. Maksymiuk – dir. / 2006, 
III Kwartet smyczkowy ‘Pieśni śpiewają’. op. 67, Kronos Quartet / III Symfonia ‘Sym-
fonia pieśni żałosnych’ op. 36, Z. Kilanowicz – S, Sinfonietta Cracovia, J.N. Axelrod – dir. 
Górecki, Mikołaj – 2005, Concerto notturno, K. Danczowska – vn, Orkiestra Kame-
ralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir. / 2007, Dyspersje*, Kwartet
Śląski
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. / 2007, Koncert skrzypcowy A-dur op. 8, 
N. Kennedy – vn, Polska Orkiestra Kameralna, J. Kaspszyk – dir.
Kaszuba, Barbara – 2007, Fantazja, K. Meisinger – chit
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 Sym-
foniczna Filharmonii Narodowej, A. Wit – dir. / 2007, IV Symfonia ‘Sinfonia de
motu’, H. Kearns – S, K. Sander – Bar, Chór i Orkiestra Filharmonii im. K. Szyma-
nowskiego w Krakowie, I. Dohovič – dir. 
Knapik, Eugeniusz – 2006, Trio, International Contemporary Ensemble
Knittel, Krzysztof – 2006, Z głębokości wołam do Ciebie, Panie..., Polski Chór Kame-
ralny ‘Schola Cantorum Gedanensis’, J. Łukaszewski – dir.
Kosek, Robert – 2007, Hejnał, L. Jarosz – tr / 2007, Psikus, S. Oroń – sxf 
Koszewski, Andrzej – 2005, Angelus Domini, Chór Polskiego Radia w Krakowie, 
W. Siedlik – dir.
Kotoński, Włodzimierz – 2007, Etiuda na jedno uderzenie w talerz, E. Guziołek-Tu-
belewicz – reż. dźwięku
Kowalski-Banasewicz, Bartosz – 2006, Crucifixus... et resurrexit, Polski Chór Kame-
ralny ‘Schola Cantorum Gedanensis’, J. Łukaszewski – dir.
Krauze, Zygmunt – 2006, III Kwartet smyczkowy, Kwartet Dafô
Krenz, Jan – 2005, Uwertura*, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia 
w Katowicach, J. Krenz – dir. / 2006, Messa breve, I Symfonia, Chór i Orkiestra 
Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, J. Krenz – dir.
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Kulenty, Hanna – 2006, Sesto, C. Smythe – pf
Kupczak, Sławomir – 2006, Anafora VII*, ElettroVoce
Lasoń, Aleksander – 2005, Benedictus*, Chór Polskiego Radia w Krakowie, W. Siedlik
– dir.
Lessel, Franciszek – 2007, Kantata do św. Cecylii, patronki muzyki, Chór Polskiego
Radia w Krakowie, Polska Orkiestra Radiowa, Ł. Borowicz – dir.
Lindberg, Christian – 2005, Helikon Wasp**, Ch. Lindberg – trb, Sinfonietta Cracovia,
G. Chmura – dir.
Lutosławski, Witold – 2005, 10 tańców na orkiestrę*, Narodowa Orkiestra Symfo-
niczna 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. Szymanowskiego 
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 Gedanen-
sis’, 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 Ka-
meralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir.
Meyer, Krzysztof – 2005, Te Deum, Chór Polskiego Radia w Krakowie, W. Siedlik –
dir. / 2007, Msza op. 68, Chór Polskiego Radia w Krakowie, D. Bąkowski-Kois – org,
Polska Orkiestra Radiowa, Ł. Borowicz – dir. 
Młynarski, Emil – 2007, II Koncert skrzypcowy D-dur op. 16, N. Kennedy – vn, Polska
Orkiestra Kameralna, J. Kaspszyk – dir.
Moniuszko, Stanisław – 2005, Psalm 137, Mieszany Chór Mariański, J. Rybarski –
dir. / 2005, Bajka, uwertura koncertowa, Sinfonietta Cracovia, G. Chmura – dir. /
2007, Msza Des-dur, R.Fujii – S, K. Kapustynska – MS, P. Berger – T, A. Zheltyrguzov
– Bar, D. Bąkowski-Kois – org, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Polska Orkiestra
Radiowa, Ł. Borowicz – dir.
Moszumańska-Nazar, Krystyna – 2007, Fresk III ‘Lwowski’, Orkiestra Filharmonii 
im K. Szymanowskiego w Krakowie, I. Dohovič – 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 / 2007, Sonety Szekspira,
A. Raunig – S(male), M. Grzybowski – pf / 2007, Epifora, M. Grzybowski – pf, 
E. Guziołek-Tubelewicz – reż. dźwięku
Noskowski, Zygmunt – 2006, Step op. 66, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Pol-
skiego Radia w Katowicach, Katowicach, K. Penderecki – dir. / 2006, II Symfonia 
c-moll ‘Elegijna’, Polska Orkiestra Radiowa, P. Przytocki – dir. / 2007, II Kwartet
smyczkowy E-dur, Kwartet Śląski
Nowowiejski, Feliks – 2005, Parce Domine, Mieszany Chór Mariański, J. Rybarski – dir.
Osada, Ryszard – 2006, Mimesis*, ElettroVoce
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Paderewski, Ignacy Jan – 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.
Palester, Roman – 2007, Nokturn, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’,
A. Duczmal – dir.
Panufnik, Andrzej – 2005, Uwertura tragiczna, Polska Orkiestra Radiowa, J. Maksy-
miuk – dir. / 2006, Arbor Cosmica, Sinfonietta Cracovia, J. Maksymiuk – dir.
Panufnik, Roxanna – 2007, Olivia**, Chór Chłopięcy Filharmonii im K. Szymanowskiego
w Krakowie, Kwartet smyczkowy studentów Akademii Muzycznej w Krakowie, 
L. Matynian – dir. 
Pasieczny, Marek – 2007, Homenaje a Manuel de Falla, K. Meisinger – chit 
Penherski, 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. Min-
kiewicz – T, P. Nowacki – B, Chór Filharmonii Krakowskiej, Sinfonia Varsovia, T. Stru -
gała – 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. Kru-
szewski – Bar, T. Konieczny – B, J. Grałek – rec., Chór Chłopięcy Filharmonii im. 
K. Szymanowskiego w Krakowie, Camerata Silesia, Chór Akademii Muzycznej im. 
K. Szymanowskiego w Katowicach, Akademicki Chór ‘Harmonia’ Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Krakowie, 
M. Dworzyński – dir. / 2007, Psalmus 1961, E. Guziołek-Tubelewicz – reż. dźwięku
Płonka, Jarosław – 2007, Konstrukcja w metalu, L. Jarosz – tr 
Polaczyk, Jakub – 2007, Kombinacje na Olimpie*, P. Cieślak – tn 
Przybylski, Dariusz – 2007, Konstrukcja op. 21, S. Oroń – sxf 
Ptach, Paula – 2007, Wariacje na temat pewnego odrodzenia, R. Widaszek – cl 
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. / 2007, Mozaiki, Kwartet Śląski
Radzyński, Jan – 2007, Serenada, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’,
A. Duczmal – dir.
Schäffer, Bogusław – 2007, Proietto, M. Pędziałek – ob, cr ing, E. Guziołek-Tubele-
wicz – reż. dźwięku
Serocki, Kazimierz – 2005, Koncert na puzon i orkiestrę, Ch. Lindberg – trb, Sinfo-
nietta Cracovia, G. Chmura – dir. / 2006, Epizody, Orkiestra Filharmonii im. K. Szy-
manowskiego w Krakowie, J. Krenz – dir.
Sikorski, Tomasz – 2006, Milczenie syren, K. Kleijn – vc / 2007, Diario 87, 
E. Guziołek-Tubelewicz – reż. dźwięku
Sołtys, Mieczysław – 2007, Śluby Jana Kazimierza, N. Dacko – S, M. Laba – S, K. Sia-
teckyj – T, Z. Grygielski – Bar, M. Michalik – Bar, M. Wolak – Bar, J. Ozimkowski – B,
Z. Chrzanowski – rec, O. Maceluch – org, Chór Ukraińskiej Państwowej Kapeli 
‘Trembita’, Madrygaliści Capelli Cracoviensis, Wirtuozi Lwowa, Ukraińska Państwowa
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Kapela ‘Trembita’, Wojskowa Orkiestra Dęta Zachodniego Sztabu Dowództwa Ope-
racyjnego, Capella Cracoviensis, J. Luciv – dir. 
Stachowski, Marek – 2005, Sinfonietta, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Ama-
deus’, A. Duczmal – dir. / 2006, Sinfonietta per archi, Sinfonietta Cracovia, J. Maksy-
miuk – dir. / 2006, Mirroir du temps, International Contemporary Ensemble / 2007,
Divertimento, Polsko-angielska orkiestra ‘K12’, M. Tworek – dir. 
Szeligowski, Tadeusz – 2007, Epitafium na śmierć Karola Szymanowskiego, Orkiestra
Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir.
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 Dafô / 2007, I Kwartet smyczkowy, Kwartet Śląski /
2007, Loteria na mężów czyli Narzeczony nr 69*, Opera Krakowska, P. Sułkowski –
dir. / 2007, Stabat Mater, H. Kearns – S, A. Manske – MS, K. Sander – Bar, Chór i Or-
kiestra Filharmonii im K. Szymanowskiego w Krakowie, I. Dohovič – dir. 
Szymański, Paweł – 2007, La Folia, E. Guziołek-Tubelewicz – reż. dźwięku
Świder, Józef – 2005, Czego chcesz od nas Panie, Mieszany Chór Mariański, J. Rybarski
– dir.
Talma-Sutt, Michał – 2006, Vox moduli*, ElettroVoce
Tansman, Aleksander – 2007, Wariacje na temat Frescobaldiego, Orkiestra Kame-
ralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir.
Tippett, Michael – 2007, Koncert na podwójną orkiestrę smyczkową, Polsko-angiel-
ska orkiestra ‘K12’, P. Stark – dir. 
Twardowski, Romuald – 2005, Regina coeli, Mieszany Chór Mariański, J. Rybarski –
dir. / 2006, Otcze nasz, Pater noster, Polski Chór Kameralny ‘Schola Cantorum Geda-
nensis’, J. Łukaszewski – dir.
Widłak, Wojciech – 2006, PostScriptum, Polska Orkiestra Radiowa, P. Przytocki – dir.
Wieniawski, Henryk – 2006, II Koncert skrzypcowy op. 22, A. Szymczewska – vn, Or-
kiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, A. Wit – dir.
Wróbel, Piotr – 2006, Violetova rapsodia, L. Bałaban – vl, Orkiestra Kameralna Pol-
skiego 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.
Zawadzka-Gołosz, Anna – 2007, Glissbigliando, M. Pędziałek – ob, E. Guziołek-Tu-
belewicz – reż. dźwięku
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, ElettroVoce
Żebrowski, Marcin J. – 2005, Missa pastoralis, Kapela Jasnogórska, J.T. Adamus – dir.
Żuławski, Wawrzyniec – 2006, Kwintet fortepianowy, Kwartet Dafô, B. Kominek – pf
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Organizatorzy 4. Festiwalu Muzyki Polskiej składają serdeczne podziękowania
następującym osobom / The Organizers of the 4th Festival of Polish Music wish
to extend their warmest thanks to the following persons:

Filip Berkowicz – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji
Miasta / City of Kraków Mayor’s Representative for Culture and Promotion

Jacek Berwaldt – Dyrektor Filharmonii Krakowskiej / Director, Kraków Philharmonic

Tomasz Domalewski – Wiceprezes Jagiellonia SA / Vice-President, Jagiellonia SA

Bogna Dziechciaruk – Dyrektor Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”
/ Director, Manggha Museum of Japanese Art and Technology

Stanisław Gałoński – Dyrektor Naczelny i Artystyczny Capelli Cracoviensis / 
General and Artistic Director, Capella Cracoviensis

Małgorzata Janicka-Słysz – Prorektor ds. Dydaktyki i Promocji, Akademia 
Muzyczna w Krakowie / Prorector, Academy of Music in Kraków

Tomasz Kowalski – Dyrektor Hotelu Cracovia / Director, Cracovia Hotel

JM Stanisław Krawczyński – Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie / Rector,
Academy of Music in Kraków

Małgorzata Małaszko – Wicedyrektor 2 Programu Polskiego Radia / Vice-Director,
Channel 2, Polish Radio

Janusz Paluch – Dyrektor Śródmiejskiego Ośrodka Kultury, Kamienica Lamellich /
Director, ŚOK – Lamelli House

Parafia ewangelicko-augsburska św. Marcina w Krakowie / St. Martin’s
Lutheran Parisch Church in Kraków

Paweł Przytocki – Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Krakowskiej / 
General and Artistic Director, Kraków Philharmonic

Magdalena Sroka – Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego / 
Director, Cracow Festival Office

Piotr Szczepanik – Zastępca Dyrektora Naczelnego Filharmonii Krakowskiej / 
Deputy Director, Kraków Philharmonic

Maciej Tworek – Zastępca Dyrektora Naczelnego Capelli Cracoviensis / 
Deputy Director, Capella Cracoviensis

Wojciech Widłak – Kierownik Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie
/ Director of Composition Section, Academy of Music in Kraków

Podziękowania
Special thanks
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C. Barda, K. Bienert, A. Dzidowski, A. Glanda, M. Góral, 
M.W. Hübner, M. Kistler, E. Kocken, W. Łodzińska, W. Majka, M. Makowski 
M. Melcak, R. Monita, T. Późniak, M. Rajca, J. Rolke, 
T. Sikora, J. Topolski, L. Wacławczyk, T. Woliński, H. van der Woude

Agencja Filharmonia / Filharmonia Agency
Archiwum Biura / The Festival Bureau Archive
Archiwum Capella Cracoviensis / Capella Cracoviensis Archive
Archiwum Opery Wrocławskiej / Wrocław Opera Archive
Archiwa prywatne artystów / Artists’ Private Archives
Archiwum PWM / PWM Archive
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Photos



268

Dyrektor Programowy / Program Director
Andrzej Kosowski

Dyrektor Organizacyjny / Organizational Director
Paweł Orski

Promocja / Promotion
Izabela Oleś, Bożena Sowa

Rzecznik Prasowy / Press Spokesperson
Adrianna Ginał

Logistyka / Logistic
Sebastian Godula i Konrad Koper – „Event-factory”

Redakcja programu / Editor
Magdalena Chrenkoff

Tłumaczenie angielskie / English translation
Cara Thornton

Korekta polska / Polish Proofreading
Danuta Ambrożewicz

Korekta angielska / English Proofreading
Soren Gauger

Autor plakatu / Festival Poster
Wojciech Kołek

Opracowanie graficzne książki programowej / Program Book Layout
Marek Repetowski

Administrator strony www / Webmaster
Piotr Dylewski

BIURO FESTIWALOWE / BUREAU OF THE FESTIVAL
al. 3-go Maja 9 
30-062 Kraków
tel./fax.: +48 12 3973676
e-mail: office@fmp.org.pl
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