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Wykonawcy

Chór Filharmonii Narodowej
Bartosz Michałowski – dyrygent, dyrektor chóru
Jakub Pankowiak – organy
Katarzyna Kalisz-Kędziorek* – sopran (Messe basse)
Adam Miroszczuk* – tenor  (Quatre petites prières  

de Saint François d'Assise)

* solista Chóru FN  



Program

Charles-Marie Widor (1844–1937)

Finał (cz. V Vivace)  
z VI Symfonii organowej g-moll op. 42 nr 2 [7′]
(1878)

Cyrillus Kreek (1889–1962)

Taaveti laulud [13′]
(Psalmy Dawida)
na chór mieszany a cappella
(1923)

Taaveti laul nr 104
sł. według Psalmu 104

Taaveti laul nr 141 
sł. według Psalmu 141

Õnnis on inimene 
(Szczęśliwy mąż)
sł. według Psalmów 1, 2, 3

Francis Poulenc (1899–1963)

Quatre petites prières de Saint François d'Assise [10′]
na chór męski a cappella
(1948)

Salut, Dame Sainte
Tout puissant
Seigneur, je vous en prie
O mes très chers frères

Petr Eben (1929–2007)

Moto ostinato z cyklu Musica dominicalis [5′]
na organy 
(1958)

Albert Becker (1834–1899) 
Das Lamm, das erwürget ist op. 46 nr 1 [2′]
(1886)
sł. Apokalipsa św. Jana 5, 12

Befiehl dem Herrn deine Wege op. 67 nr 1 [3′]
(1893)
sł. Paul Gerhardt, Psalm 37, 5

Ich bin die Auferstehung op. 67 nr 2 [3′]
(1893)
sł. Otto von Schwerin, Ewangelia wg św. Jana 11, 25–26a

na chór mieszany a cappella

Gabriel Fauré (1845–1924) 

Messe basse [11′]
na chór żeński, solistkę i organy
(1881)

Kyrie eleison
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Albert Becker
Herr, nun lässest du deinen Diener op. 46 nr 7 [3′]
(1886)
sł. Ewangelia wg św. Łukasza 2, 29–32

Siehe, der Hüter Israels op. 46 nr 8 [4′]
(1886)
sł. Psalm 121, 4–8

na chór mieszany a cappella

Filharmonia Narodowa zastrzega sobie możliwość zmiany programu i wykonawców.  
Podczas koncertu obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięku. 
Prosimy również o wyłączenie telefonów komórkowych i sygnałów zegarków elektronicznych.
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Omówienie 
programu

Piotr Maculewicz

Fauré

W roku 1881 Gabriel Fauré oraz jego były uczeń z paryskiej École Nieder
meyer, później przyjaciel i  współpracownik André Messager, spędzali 
wakacje u wspólnych znajomych w nadmorskiej miejscowości Villerville, 
położonej w pobliżu ujścia Sekwany w Normandii. Podjęli się wówczas 
wspólnego skomponowania małej mszy na chór żeński, której wykonanie 
wspomóc miało fundusz charytatywny miejscowych rybaków – stąd jej 
tytuł: Messe des pêcheurs de Villerville. Messager stworzył dwie części: Kyrie 
i O salutaris, Fauré – Gloria, Sanctus i Agnus Dei; po raz pierwszy mszę wyko
nano we wrześniu 1881 (z udziałem chóru złożonego ad hoc z mieszkanek 
wioski i turystek, z towarzyszeniem skrzypiec oraz fisharmonii). Później 
obaj kompozytorzy podzielili się także pracą nad orkiestracją (zrealizował 
ją głównie Messager, Fauré zinstrumentował jedynie część finałową). Po 
ponad ćwierćwieczu, w 1907 roku, paryska oficyna Heugel zaproponowała 
publikację dzieła – obaj twórcy byli już wówczas sławni i uznani (Messager 
jako ceniony dyrygent i autor licznych oper komicznych oraz operetek) 
i wspólne wydanie rodziło by szereg problemów prawnych, Fauré zdecydo
wał się więc na opublikowanie tylko swoich ogniw cyklu. Wycofał z niego 
część Gloria, dodał własne Kyrie oraz Benedictus (częściowo wykorzystał 
muzykę Glorii) i tak powstała Messe basse (termin ten był odpowiednikiem 
missa brevis – skróconej wersji mszalnego ordinarium). Utwór z założenia 
przeznaczony dla śpiewaczekamatorek urzeka prostotą, ale żadną miarą 
nie jest „trywialny” – eksponuje piękne, kantylenowe linie partii solowych 
i jedno lub dwu głosowych zespołowych (z okazjonalnymi divisi) dopełnio
nych skromnym, eufonicznym akompaniamentem. 

Widor

W roku 1871 Fauré został chórmistrzem i akompaniatorem chóru (organiste 
du chœur) w paryskim kościele SaintSulpice (później na tym stanowisku 
zastąpił go Messager), gdzie głównym organistą był przez 64 (!) lata jeden 
z najsławniejszych wirtuozów epoki, CharlesMarie Widor. Miał on tam 
do dyspozycji jeden z najwspanialszych instrumentów miasta – wielkie, 
liczące ponad 100 głosów organy Aristide’a CavailléColla, rozwijającego 
ideę budowy późnoromantycznych organów „symfonicznych”. By ukazać 
bogate, naśladujące orkiestrę brzmienie instrumentów francuskich organ
mistrzów, Widor komponował utwory wykorzystując pełnię ich możliwości 
i celowo stroniąc od dawnego polifonicznego idiomu; nazywał je Symfoniami 
organowymi. Spośród dziesięciu takich utworów szczególnie efektowna jest 
VI Symfonia, powstała w 1878 roku na koncert inauguracyjny z udziałem 
nowych organów CavailléColla w zbudowanym z okazji Wystawy Światowej 
Palais du Trocadéro. 

Becker

Niemiecki twórca z pokolenia Brahmsa, Albert Becker, wspominany jest 
dziś głównie jako jeden z nauczycieli Jeana Sibeliusa w berlińskiej Akade
mie der Künste, ale był także cenionym w swoich czasach kompozytorem 
i dyrygentem, od 1889 roku prowadzącym m.in. Królewski Chór Katedralny 
(działający od XV wieku i istniejący do dziś jako Staats und Domchor Berlin). 
W 1892 roku, po śmierci Wilhelma Rusta, zamierzał ubiegać się o prestiżowe 
stanowisko kantora kościoła św. Tomasza w Lipsku, jednak król Wilhelm 
II tak bardzo cenił swego muzyka, że nie zgodził się na to i zaoferował mu 
podwyżkę wynagrodzenia. Becker pozostał więc w Berlinie do końca życia, 
komponując dla swojego znakomitego chóru wiele utworów, przede wszyst
kim liturgicznych, wśród których były motety, psalmy, kantaty oraz opraco
wania pieśni kościelnych. Odznaczają się one warsztatową doskonałością, 
pełnią brzmienia i interesująco łączą romantyczną ekspresję z elementami 
dawnej stylizacji (polifonia, technika cantus firmus i in.).

Widor / Kreek / Poulenc / Eben / Becker / Fauré
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Kreek

Niewiele jest krajów, w których muzykę chóralną kultywuje się z takim zaan
gażowaniem, jak w Estonii – to rezultat szczególnego splotu uwarunkowań 
historycznych i kulturowych. Naród przez większość dziejów pozostający 
pod kolejnymi okupacjami, doświadczający licznych zmian państwowości 
i konfesji, poszukiwał swej tożsamości zwłaszcza we wspólnym śpiewie. Tę 
tradycję umocnił wpływ protestantyzmu i aktywnej w osiemnastowiecznych 
Inflantach wspólnoty braci morawskich, szczególnie podkreślających rolę 
śpiewu w liturgii. Kulminacją ruchu śpiewaczego w XIX wieku był Estoń
ski Festiwal Pieśni – Laulupidu, organizowany od 1869 roku, przyciągający 
niezliczone zespoły i urastający do rangi najważniejszego wydarzenia kultu
ralnego kraju. Od 1880 odbywa się w Tallinie na błoniach zwanych „pieśnio
wym polem” – Lauluväljak, gromadząc nawet do 30 tysięcy uczestników! 
Taki właśnie kontekst kulturowy był tłem działalności Cyrillusa Kreeka, 
uznawanego za jednego z najwybitniejszych (spośród naprawdę licznych) 
estońskich twórców muzyki chóralnej. Jego życie toczyło się w szczególnie 
trudnym okresie – urodził się jako poddany cara, studia przerwała mu bol
szewicka rewolucja, rozwinął karierę w niepodległej Estonii, która jednak 
znów została zaanektowana przez Rosję, już sowiecką. Opresyjna polityka 
stalinowska starała się tłumić wszelkie elementy narodowe w kulturze 
estońskiej i pod koniec życia Kreek stał się obiektem szykan, pozbawiono 
go stanowisk w konserwatorium w Tallinie. Tworzony na przestrzeni trzech 
dekad zbiór Taaveti laulud do estońskich przekładów psalmów należy do 
szczytowych osiągnięć kompozytora i jest charakterystyczny dla jego stylu, 
łącząc nawiązania do melodyki i złożonych rytmów estońskiej muzyki ludo
wej z bardzo oryginalną, subtelną harmoniką. 

Eben

Podobne upokarzające doświadczenia były udziałem czeskiego kompozy
tora Petra Ebena, pochodzącego z rodziny o żydowskich korzeniach, która 
zwróciła się ku wierze katolickiej. W komunistycznej Czechosłowacji jego 

przywiązanie do religii i odmowa wstąpienia do partii sprawiły, że władze 
blokowały mu dostęp do stanowisk godnych jego umiejętności i talentu; 
cieszył się za to opinią jednego z moralnych autorytetów czasów dyktatury, 
a kraj oddał mu sprawiedliwość po „aksamitnej rewolucji”. Jego surowe 
w wyrazie Moto ostinato to część cyklu Musica dominicalis z 1958 roku, a dwa 
tematy utworu rozwijane na tle „uporczywego ruchu” reprezentują manichej
ską walkę zła i dobra. 

Poulenc

Podobnie jak Msza rybaków z Villerville Gabriela Faurégo, także cykl Quatre 
petites prières de Saint François d'Assise Francisa Poulenca został skompono
wany dla określonego środowiska, w tym przypadku – dla konwentu braci 
mniejszych rezydujących w Château Champfleury w CarrièressousPoissy 
nieopodal Paryża. Członkiem franciszkańskiego zgromadzenia był kuzyn 
kompozytora, frère Jérôme i to on zwrócił się z prośbą o umuzycznienie 
czterech modlitw przypisywanych św. Franciszkowi – żarliwych inwokacji 
do Maryi, do Boga, do Chrystusa i do współbraci – przesyłając Poulencowi 
ich francuskie przekłady. Twórca, który od drugiej połowy lat 30., po doświad
czeniu tragicznej śmierci przyjaciela, zwrócił się ku praktyce i muzyce reli
gijnej (zapoczątkowując ten nurt kompozycją Litanies à la Vierge noire, 1936), 
podjął się tego zadania, komentując: „Wielbię św. Franciszka, ale też trochę 
mnie on onieśmiela. Chciałem więc dać wyraz pokorze, opracowując te 
cudowne, wzruszające modlitwy.” Nadał swym czterem deklamacyjnym 
miniaturom na chór męski a cappella dość surowy wyraz, nawiązując miej
scami do melodyki chorału gregoriańskiego oraz faktury średniowiecznych 
form organum i conductus, zarazem jednak nie rezygnując z typowej dla 
własnego stylu bogatej i złożonej, zawsze pięknie brzmiącej harmoniki oraz 
wyrazistej, dynamicznej ekspresji. Pierwsze wykonanie cyklu przez zespół 
braci zakonnych w ramach liturgii konwentualnej w Champfleury było dla 
kompozytora wielkim przeżyciem.

Omówienie programu
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Bartosz  
Michałowski 
dyrygent, dyrektor chóru

Od 2017 roku dyrektor Chóru Filharmonii Narodowej.

Ukończył z wyróżnieniem wydział dyrygentury chóralnej Akademii Muzycznej 
w Poznaniu. W latach 1998–2005 był asystentem prof. Stefana Stuligrosza 
i dyrygentem „Poznańskich Słowików” – Chóru Chłopięcego i Męskiego 
Filharmonii Poznańskiej, z którym koncertował wielokrotnie w Niemczech, 
we Francji, w Hiszpanii, Belgii, Szwecji, Austrii, Rosji, Japonii i in.

Jest laureatem I nagrody IX Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóral
nych w Poznaniu, w którym wyróżniono go również za świadomość pracy 
nad emisją głosu w zespole chóralnym. W 2015 roku otrzymał L’Orphée 
d’Or de l‘Académie du Disque Lyrique w Paryżu oraz nominację do nagrody 
Fryderyk.
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Założyciel i dyrektor artystyczny Poznańskiego Chóru Kameralnego – 
jednego z najlepszych polskich zespołów tego typu. Pomysłodawca i dyrektor 
Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego Opus 966  oraz twórca 
warsztatów kompozytorskich dla dzieci i młodzieży „Pisz muzykę – to 
proste!”, a także współautor projektu „Obrazogranie” (Muzeum Narodowe 
w Poznaniu).

W czasie swojej dotychczasowej pracy z Chórem Filharmonii Narodowej 
poprowadził w siedzibie Filharmonii i poza nią m.in. Pieśni kurpiowskie 
Szymanowskiego, Msze Kodálya i Greczaninowa, Małą mszę uroczystą Rossi
niego, Mszę „Koronacyjną” i Requiem Mozarta, oratorium Paulus Mendelssohna 
i Mesjasza Händla. Przygotował zespół do prawykonania opery Mojżesz Antona 
Rubinsteina (dyr. Michaił Jurowski) oraz kilkunastu koncertów z Orkiestrą 
Filharmonii Narodowej, współpracując z tak znakomitymi dyrygentami, 
jak m.in. Ton Koopman, Christoph König, Matthew Halls, Jacek Kaspszyk, 
Krzysztof Penderecki.

Artysta zapraszany jest do udziału w  słynnych festiwalach, takich jak 
SchleswigHolstein Musik Festival czy Wielkanocny Festiwal Ludwiga 
van Beethovena. Regularnie współpracuje z renomowanymi instytucjami 
i orkiestrami. Ma w swym dorobku liczne prawykonania.

Równolegle z aktywną działalnością dyrygencką przez wiele lat doskonalił 
umiejętności i wiedzę z zakresu emisji głosu – ukończył kursy mistrzow
skie prowadzone przez Poppy Holden (Wielka Brytania), Christiana Elsnera 
(Niemcy) i Józefa Fraksteina (Polska).

Jest wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
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Jakub  
Pankowiak  
organy

Absolwent Akademii Muzycznej w  Poznaniu (dyplom z  wyróżnieniem)
w klasie organów Sławomira Kamińskiego, którego asystentem został po 
ukończeniu studiów w roku 2008. Doskonalił swoje umiejętności również na 
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie pod kierunkiem 
Magdaleny Czajki, w Musikhochschule Lübeck pod kierunkiem Arvida Gasta 
(w ramach programów Socrates i Erasmus, 2009), a także podczas krajowych 
i  międzynarodowych kursów mistrzowskich prowadzonych przez takich 
artystów, jak Susan Landale, Michael Radulescu, Ton Koopman, Harald 
Vogel, Bine Katrine Bryndorf, Renata MarcinkutėLesieur, Éric Lebrun, 
Martin Haselböck. 

Jakub Pankowiak jest laureatem wielu konkursów organowych w Polsce 
i za granicą, m.in. Międzynarodowego Konkursu im. Mikalojusa Konstanti
nasa Čiurlionisa w Wilnie (III miejsce oraz nagroda specjalna za najlepsze 

wykonanie utworów J.S. Bacha, 2011), Ogólnopolskiego Konkursu Organo
wego wykonawstwa utworów Buxtehudego w Krakowie (I miejsce, 2008), 
Międzynarodowego Konkursu Organowego w Opawie (wyróżnienie, 2006), 
Konkursu Polskiej Muzyki Organowej w Legnicy (I nagroda, 2006), Między
narodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego w Pozna niu 
(IV miejsce i nagroda dla najmłodszego finalisty konkursu, 2005), Konkursu 
Muzyki Organowej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Reli
gijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (II miejsce, 2004), a także był 
stypendystą Miasta Poznania (2010). W roku 2017 został uhonorowany przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”.

Artysta współpracuje od 2005 roku jako muzykorganista z Poznańskim 
Chórem Chłopięcym (dyr. Jacek Sykulski); wziął udział w nagraniu płyty 
tego zespołu Boże Narodzenie – Weihnachten (Ponte, 2005). 

Występuje jako solista i akompaniator, koncertował w Polsce, Niemczech, 
Holandii, Belgii, Luksemburgu i Izraelu.
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Widor / Kreek / Poulenc / Eben / Becker / Fauré

Chór  
Filharmonii  
Narodowej 
Warsaw Philharmonic 
Choir

(skład biorący udział  
w koncercie 19.02)

Bartosz Michałowski 
dyrektor chóru, dyrygent / 
choir director, conductor

Justyna Pakulak
asystent dyrektora chóru / 
choir director's assistant 

Henryk Wojnarowski 
honorowy dyrektor chóru / 
honorary choir director

Soprany / Sopranos

Kinga Jaskowska
Justyna Jedynak-Obłoza
Maria Muszyńska
Magdalena Schabowska
Samitra Suwannarit
Magdalena Dobrowolska
Marta Mularczyk
Sylwia Sikorska
Urszula Bozik
Barbara Szczerbaczewicz

Alty / Altos 

Beata Dąbrowska
Marzanna Jadczak
Jolanta Kaczyńska- 

-Lechnio
Anna Kozłowska
Jadwiga Bartnik
Małgorzata Hennig
Anna Fijałkowska
Joanna Gontarz 

Tenory / Tenors 

Adam Sławiński
Tomasz Warmijak
Andrzej Marusiak
Adam Miroszczuk
Mariusz Cyciura
Mariusz Latek
Grzegorz Wiśniewski
Zbigniew Tupczyński

Basy / Basses 

Sebastian Gunerka
Adam Kaczyński
Bogumił Kozłowski
Marian Parczała
Mirosław Grabski
Miłosz Kondraciuk
Piotr Widlarz
Przemysław Żywczok 

Korepetytorzy pianiści / 
Répétiteurs 

Ariadna Pustoła
Ewa Wilczyńska

Inspektor Chóru /  
Choir Personnel Manager

Dariusz Golec

Bibliotekarz / Librarian 

Roman Wawreczko
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19.02.2021
Friday  /  7.30 pm  /  Concert Hall

Choral Music Concert
live online streaming → filharmonia.pl

Performers

Warsaw Philharmonic Choir
Bartosz Michałowski – conductor, choir director
Jakub Pankowiak – organ
Katarzyna Kalisz-Kędziorek* – soprano (Messe basse)
Adam Miroszczuk* – tenor (Quatre petites prières de Saint François d'Assise)

Programme

Charles-Marie Widor (1844–1937)
Finale (Part 5 Vivace) 
from the Organ Symphony No. 6 in G Minor, Op. 42 No. 2 [7′]
(1878)

Cyrillus Kreek (1889–1962)
Taaveti laulud [13’] 
(Psalms of David) 
for mixed choir a cappella
(1923)

Taaveti laul No. 104
text based on Psalm 104

Taaveti laul No. 141 
text based on Psalm 141

Õnnis on inimene 
(Blessed is the Man)
text based on Psalms: 1, 2, 3

* soloist from the Choir
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Francis Poulenc (1899–1963)
Quatre petites prières de Saint François d'Assise [10′]
for a cappella men's choir
(1948)

Salut, Dame Sainte
Tout puissant
Seigneur, je vous en prie
O mes très chers frères

Petr Eben (1929–2007)
Moto ostinato from the cycle Musica dominicalis [5′]
for organ
(1958)

Albert Becker (1834–1899) 
Das Lamm, das erwürget ist, Op. 46 No. 1 [2‘]
(1886)
text: Book of Revelation 5, 12

Befiehl dem Herrn deine Wege, Op. 67 No. 1 [3′]
(1893)
text: Paul Gerhardt, Psalm 37, 5

Ich bin die Auferstehung, Op. 67 No. 2 [3′]
(1893)
text: Otto von Schwerin, Gospel of John 11, 25–26a

for mixed choir a cappella

Gabriel Fauré (1845–1924) 
Messe basse [11′]
for women's choir, soloist, and organ
(1881)

Kyrie eleison
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Albert Becker
Herr, nun lässest du deinen Diener, Op. 46 No. 7 [3′]
(1886)
text: Gospel of Luke 2, 29–32

Siehe, der Hüter Israels, Op. 46 No. 8 [4′]
(1886)
text: Psalm 121, 4–8

for mixed choir a cappella

Short programme note

Piotr Maculewicz

Lying on the Baltic Sea, Estonia boasts particularly beautiful and ancient choral 
traditions, to the extent that the country can even speak of having its own distinct 
and important “national school” of choral music, one of whose most lauded expo
nents was Cyrillus Kreek, who produced numerous arrangements of folk music 
as well as religious works, which delight the listener with their euphony and rich 
harmony. The latter include the collection of psalm settings entitled Taaveti laulud 
with Estonian translations. This collection constitutes the pinnacle of the composer’s 
achievements and is characteristic of his overall style, which combines references 
to the melodic patterns and complex rhythms of Estonian folk music with highly 
original and at the same time subtle harmonies. 

Francis Poulenc wrote his fervent Quatre petites prières de Saint François d'Assise 
for the Order of Friars Minor of the Champfleury Monastery, where it was first 
performed during a service. The composer imparted quite an austere tone to his 
declamatory miniatures for male choir by referring in some places to the melodic 
patterns of the Gregorian chant and the texture of the medieval forms of organum 
and conductus.

Albert Becker, a German composer and contemporary of Brahms, is today primarily 
remembered for being one of Jean Sibelius’ teachers at the  Berlin Akademie 
der Künste. However, during his lifetime he was also a highly respected composer 
and conductor in his own right, who directed, inter alia, the Royal Cathedral Choir 
(active since the 15th century), for which he wrote many valuable works, including 
cycles of motets and choral songs that combined “neoBaroque” forms with Romantic 
expression. Their selection will be heard during today’s concert. 

Gabriel Fauré’s Messe basse is a variation on his earlier, more modest Messe des pêcheurs 
de Villerville for female voices, which he put together in collaboration with his former 
student André Messager. Over a quarter of a century later the composer published 
his own, shortened version of the work under a new title, which in English translates 
as “small mass”. The piece, intended for amateur female singers, delights us with 
its simplicity; yet, it is by no means “trivial” – it highlights the beautiful, cantilena 
lines of the solo parts and of one or twopart choral fragments, complemented by 
a modest, euphonic accompaniment.
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Two organ pieces will serve as interludes during the concert: a fragment from one 
of CharlesMarie Widor’s famous ten organ symphonies, inspired by the acoustic 
possibilities of Aristide CavailléColl’s magnificent instruments that conjure up 
an orchestralike sound, and Moto ostinato – a part of the Musica dominicalis cycle 
composed by the Czech composer Petr Eben in 1958; the two themes of the piece 
develop against a backdrop of “persistent movement”, which represents the Mani
chean struggle between good and evil.

Performers’ notes

Bartosz Michałowski 
conductor, choir director

Since 2017, the director of the Warsaw Philharmonic Choir.

Graduated with distinction in choral conducting from the Academy of Music in 
Poznań. In the years 1998–2005, he was assistant to Professor Stefan Stuligrosz 
and conductor of the Boys’ and Men’s Choir of the Poznań Philharmonic (known as 
the “Poznań Nightingales”) with whom he performed numerous times in Germany, 
France, Spain, Belgium, Sweden, Austria, Russia, and Japan, among others.

Bartosz Michałowski is the winner of the 9th Polish National Choral Conductors 
Competition in Poznań, where he also received a special prize for his conscious work 
on voice production with choirs. In 2015 he won L’Orphée d’Or 2015 of the Académie 
du Disque Lyrique in Paris, and was nominated for a Fryderyk Award.

Bartosz Michałowski is the founder, artistic director and conductor of the Poznań 
Chamber Choir, one of the best Polish ensembles of its kind. He is likewise the founder 
and Director of the Opus 966 Polish Composer Competition, and the author of “Pisz 
muzykę – to proste!” (Write Music – It’s Easy) composing workshops for children 
and young people. He is also a coauthor of the “Obrazogranie” project of the National 
Museum in Poznań.

During his stint with the Warsaw Philharmonic Choir, he conducted – both in 
the Warsaw Philharmonic Concert Hall and outside of it – Szymanowski’s Kurpie 
Songs, Kodály’s and Gretchaninov’s Masses, Rossini’s Petite messe solennelle, Mozart’s 
Coronation Mass and Requiem, and oratorios: Paulus by Mendelssohn and Messiah 

by Handel. He prepared the ensemble for a performance of the world premiere of 
Anton Rubinstein’s sacred opera Moses (cond. Michail Jurowski) and also helped 
prepare a dozen vocalinstrumental concerts of the Warsaw Philharmonic Choir 
and Orchestra, during which he collaborated with such eminent conductors as Ton 
Koopman, Christoph König, Matthew Halls, and Jacek Kaspszyk, as well as with 
Krzysztof Penderecki.

The artist has been invited to collaborate with reputable festivals including 
the SchleswigHolstein Musik Festival and Ludwig van Beethoven Easter Festival, and 
has collaborated regularly on performing vocalinstrumental pieces with renowned 
institutions and orchestras. He has numerous first performances to his credit.

Apart from his rich experience as a conductor, for many years he has also improved 
his skills and knowledge in the field of voice production, by completing master 
classes with Poppy Holden (Great Britain), Christian Elsner (Germany), and Józef 
Frakstein (Poland).

Bartosz Michałowski is a lecturer at the Fryderyk Chopin University of Music in 
Warsaw. 

Jakub Pankowiak 
organ

A graduate of the Academy of Music in Poznań, where he studied in the organ class 
of Sławomir Kamiński (diploma with distinction), whose assistant he has been 
since 2008. He also studied at the Fryderyk Chopin University of Music under 
the tutelage of Magdalena Czajka, and the Musikhochschule Lübeck with Arvid 
Gast (as part of the Socrates and Erasmus programmes in 2009). He has honing 
his skills at national and international master classes run by such artists as Susan 
Landale, Michael Radulescu, Ton Koopman, Harald Vogel, Bine Katrine Bryndorf, 
Renata MarcinkutėLesieur, Éric Lebrun, and Martin Haselböck.

Jakub Pankowiak is a prizewinner of a number of organ competitions in Poland and 
abroad, including the International Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Competition 
in Vilnius (Third Prize and a special prize for the best performance of J.S. Bach’s works, 
2011), the Polish Organ Competition of Performance of Buxtehude’s Works in Krakow 
(First Prize, 2008), the International Organ Competition in Opava (an honorary 
mention, 2006), the Competition of Polish Organ Music in Legnica (First Prize, 2006), 
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Feliks Nowowiejski International Organ Competition in Poznań (Fourth Prize and 
a prize for the youngest finalist, 2005), the Organ Music Competition as part of 
the International Rev. Stanisław Ormiński Religious Music Competition in Rumia 
(Second Prize, 2004), he was also the holder of a scholarship from the Mayor of 
Poznań (2010). In 2017, he was honoured with a Decoration for Merit to Polish Culture 
from the Minister of Culture and National Heritage.

Since 2005, Jakub Pankowiak has collaborated as a musicianorganist with the Poznań 
Boys’ Choir (director Jacek Sykulski). The artist also participated in the recording of 
the Boże Narodzenie – Weihnachten album with the Poznań Boys’ Choir (Ponte, 2005).

He has performed as a soloist and accompanist, and has given concerts in Poland, 
Germany, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, and Israel.

Kalendarz 
koncertowy

23.02  wtorek  /  19:00 
 Sala Kameralna

Scena dla muzyki polskiej

Polish Violin Duo:
Marta Gidaszewska – skrzypce
Robert Łaguniak – skrzypce

Bacewicz / Wieniawski /  
Paciorkiewicz / Kaczkowski / Spisak

27.02    sobota  /  18:00
 Sala Koncertowa

Koncert symfoniczny

Orkiestra Filharmonii Narodowej 
Thomas Rösner – dyrygent
Ewa Vesin – sopran

Górecki / Wagner / Schreker

The Warsaw Philharmonic reserves the right to change the programme and performers.  
It is prohibited to take photos, make videos and record sound during the concert. The audience  
is also kindly requested to switch off their mobile phones and digital watch alarms.
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Filharmonia Narodowa szczyci się gronem przyjaciółdonatorów, którzy poprzez 
zakup kart klubowych wspomagają jej działalność. 

W sezonie artystycznym 2020/2021 Klub Przyjaciół Filharmonii Narodowej oferuje 
następujące rodzaje kart członkowskich:

Złota Karta Firmowa dla osób prawnych – wpłaty od 5.000 zł 
Platynowa Karta – wpłaty od 3.000 zł
Złota Karta – wpłaty od 1.000 zł
Srebrna Karta – wpłaty od 500 zł
Brązowa Karta – wpłaty od 100 zł

Dołącz do Klubu!

Członkowie Klubu Przyjaciół Filharmonii Narodowej cieszą się specjalnymi przy
wilejami, takimi jak: możliwość uczestniczenia w próbach zespołów Filharmonii, 
możliwość uczestniczenia w spotkaniach z dyrygentami i solistami koncertów. Do 
dyspozycji członków Klubu oddajemy również specjalną pulę biletów aktualną do 
30 dni przed koncertem (Brązowa Karta), 15 dni przed koncertem (Srebrna Karta)  
oraz do dnia poprzedzającego koncert (Złota Karta, Platynowa Karta); członek Klubu 
uprawniony jest do zakupu dwóch biletów z wymienionej puli. Posiadacze Platy
nowej Karty uprawnieni są do zakupu sześciu biletów. Listę członków Klubu publi
kujemy w Książce Programowej i raz w miesiącu w programach koncertowych. 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Klubu Przyjaciół zachęcamy do kontaktu 
z Działem Promocji Filharmonii Narodowej: 

klub@filharmonia.pl  /  tel. 22 55 17 121

PLATYNOWA KARTA
Ewa i Dominik Falkowscy
Kazimierz Kłosiński
Jerzy Kolanowski
Dorota i Roman Kruszewscy 
Krzysztof Dariusz Mikołajczyk

ZŁOTA KARTA
Marek Czecharowski
Beata Dronzikowska-Zając
Krystyna i Jerzy Górczyńscy
Anna i Krzysztof Hagemejerowie
Małgorzata Horn-Scheiner
Barbara i Jerzy Janeccy
Jacek Krankowski
Anna Lemańska
Anna Janczewska-Radwan
Dariusz Zając
Dorota i Jarosław Skrzeczyńscy
Maciej Marian Sokołowski
Elżbieta Sokół-Kobielska

SREBRNA KARTA
Gracjana Cichowska
Pola Nowicka
Stanisław Nowicki
Barbara Pająk 
Dorota i Przemysław Plecińscy

BRĄZOWA KARTA
Bożena Bahdaj
Elżbieta Kapuścińska-Krupka
Krzysztof Lechnicki
Piotr Modrzejewski
Grażyna Osińska
Eugeniusz Szustow
Joanna Żurek-Żuławska

Członkowie Klubu 
w sezonie artystycznym 
2020/2021
stan na 11 lutego 2021
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