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Wykonawcy

Imperto Piano Trio:
Karolina Mazurek – fortepian, czelesta
Marzena Mazurek – skrzypce
Agata Bąk – wiolonczela 

oraz

Piotr Domański – perkusja
Tomasz Bielak – perkusja
Paweł Pruszkowski – perkusja 

Filharmonia Narodowa zastrzega sobie możliwość zmiany programu i wykonawców.  

Program

Dmitrij Szostakowicz (1906–1975)

II Trio fortepianowe e-moll op. 67 [29′]
(1944)

Andante
Allegro con brio
Largo
Allegretto

XV Symfonia A-dur op. 141a [44′]
(1971/72)
oprac. na skrzypce, wiolonczelę, fortepian, czelestę  
i 13 instrumentów perkusyjnych – Viktor Derevianko

Allegretto
Adagio. Largo. Adagio. Largo
Allegretto
Adagio. Allegretto. Adagio. Allegretto
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Omówienie 
programu

Paweł Markuszewski

Szostakowicz
II Trio fortepianowe e-moll op. 67

„Nie potrafię oddać słowami nieszczęścia, jakie mnie dotknęło, kiedy do-
wiedziałem się o śmierci Iwana Iwanowicza. Był moim najbliższym i naj-
droższym przyjacielem. Cały swój rozwój jemu zawdzięczam. Będzie mi 
teraz niewyobrażalnie trudno żyć bez niego” – pisał Dmitrij Szostakowicz 
do wdowy po Iwanie Sollertyńskim, wybitnym muzykologu, teatrologu 
i krytyku, zmarłym 11 lutego 1944 roku. Wstrząśnięty śmiercią przyjaciela, 
postanowił upamiętnić go również poprzez muzykę – wiosną i latem tegoż 
roku powstało Trio fortepianowe e-moll. 

Wykorzystanie gatunku tria fortepianowego dla upamiętnienia zmarłych 
ma w dziejach muzyki rosyjskiej pewną tradycję. Już Piotr Czajkowski stwo-
rzył trio po śmierci Nikołaja Rubinsteina, z kolei pamięci Czajkowskiego 
zadedykował kompozycję tego gatunku Siergiej Rachmaninow. Szostako-
wicz postanowił nawiązać do tej tradycji, choć z zamiarem zmierzenia się 
z  gatunkiem tria fortepianowego nosił się już wcześniej (skomponowa-
nego w wieku lat siedemnastu pierwszego Tria c-moll nie zdecydował się 
opublikować  – ujrzało ono światło dzienne dopiero kilka lat po śmierci 
kompozytora i do dziś wykonywane jest sporadycznie, mimo niewątpliwej 
wartości artystycznej). 

II Trio fortepianowe e-moll zabrzmiało po raz pierwszy 14 listopada 1944 roku 
w Leningradzie w wykonaniu muzyków Kwartetu im. Beethovena: skrzypka 

Dmitrija Cyganowa i wiolonczelisty Siergieja Szyrynskiego, z samym Szo-
stakowiczem przy fortepianie. Przyjęte bardzo dobrze przez krytykę i pub-
liczność, uważane jest za jedno z najznakomitszych dokonań kompozytora 
na polu kameralistyki, a zawarty w nim olbrzymi ładunek dramatyzmu 
interpretowany jest powszechnie jako nie tylko wyraz żalu po odejściu przy-
jaciela, ale także swoiste requiem dla wszystkich ofiar dobiegającej wówczas 
końca drugiej wojny światowej. 

Czteroczęściowe dzieło rozpoczyna urokliwe Andante, intonowane przez 
flażolety wiolonczeli, do której dołączają kolejno pozostałe instrumenty. 
Po krótkim fugato następuje właściwa część pierwsza, pełna gwałtownych 
kontrastów, utrzymana w rapsodycznym, elegijnym charakterze, o budowie 
zbliżonej do formy sonatowej. 

Część druga, krótkie Allegro con brio, nie przynosi typowego dla scherza 
lżejszego nastroju – dochodzi tu do głosu typowa dla Szostakowicza ironia. 
Tragizm ukryty za maską groteski, obsesyjne powtarzanie dźwięków i mo-
tywów, stały puls, przywodzący na myśl jakieś upiorne perpetuum mobile – 
to główne cechy tego epizodu. 

Część wolna, Largo, rozpoczyna się fortepianowym chorałem, który staje się 
tematem passacaglii, często wykorzystywanej przez Szostakowicza formy 
opartej na powtarzaniu stałego tematu w basie. Poruszający, lamentacyjny 
nastrój tej części niewiele ma sobie równych w twórczości kompozytora.

Następujący attacca finał, Allegretto, rozpoczyna się intonowanym przez 
skrzypce pizzicato marszowym tematem, nawiązującym wyraźnie do ży-
dowskiego folkloru (jego fragment zacytuje Szostakowicz kilkanaście lat 
później w swym najwybitniejszym dziele kameralnym, autobiograficznym 
VIII Kwartecie smyczkowym). W dalszym przebiegu muzycznym powracają 
tematy z poprzednich części, a ostatnie takty przywodzą na myśl atmosferę 
wstępnego fugato.
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Szostakowicz
XV Symfonia A-dur op. 141a (oprac. Viktor Derevianko)

Skomponowana latem 1971 roku w ciągu zaledwie kilku tygodni XV Sym-
fonia A-dur op. 141a to ostatnie dzieło tego gatunku w twórczości Dmitrija 
Szostakowicza. Wykonana po raz pierwszy w Moskwie 8 stycznia 1972 
przez Orkiestrę Symfoniczną Wszechzwiązkowego Radia i Telewizji ZSRR 
pod batutą Maksyma Szostakowicza (syna kompozytora), do dziś pozostaje 
jedną z najbardziej zagadkowych kompozycji wielkiego rosyjskiego twórcy. 

Obecny podczas moskiewskiego prawykonania Viktor Derevianko, autor 
prezentowanego dziś opracowania, tak pisał o tym utworze: „Z biegiem 
czasu wzmacniał się mój odbiór dzieła jako symfonicznego «pożegnania»– 
pożegnania kompozytora z realiami codzienności, z cieniami przeszłości 
i z pięknym światem muzyki. Być może to jest przyczyną wielości muzycz-
nych cytatów w partyturze” – cytatów, o których sam Szostakowicz mówił: 
„sam nie bardzo wiem, dlaczego tam się znalazły, ale nie mogłem, nie mogłem 
ich nie umieścić”. 

Najbardziej znanym cytatem jest niewątpliwie fragment z uwertury do opery 
Wilhelm Tell Gioachina Rossiniego, pojawiający się kilkakrotnie w pierwszej 
części Symfonii (Allegretto). W epizodzie tym można także odnaleźć dalekie 
echa wczesnych dzieł samego Szostakowicza, w tym również tych znaczących 
dla jego dalszej kariery, jak opera Lady Makbet mceńskiego powiatu czy I Koncert 
fortepianowy. W części drugiej (Adagio. Largo. Adagio. Largo) bezpośrednich 
cytatów nie ma, choć ewidentne są nawiązania do VI Symfonii; następujące 
attacca scherzo (Allegretto) przywodzi zaś na myśl fragmenty IV Symfonii 
Szostakowicza. Finał (Adagio. Allegretto. Adagio. Allegretto) rozpoczyna się przy-
toczonym dosłownie motywem losu z Pierścienia Nibelunga Wagnera, dalej 
zaś pojawiają się cytaty z pieśni Michaiła Glinki, Tristana i Izoldy Wagnera, 
nawiązania do własnej VII Symfonii, echa dzieł Siergieja Rachmaninowa, 
Gustava Mahlera, Richarda Straussa, Ludwiga van Beethovena…

Omówienie programu

Cytaty nie są jednak jedynymi „tajemnicami” utworu. Tak pisał o nim przyja-
ciel i biograf kompozytora, Krzysztof Meyer: „XV Symfonię cechuje wyjątkowa 
ekonomia środków, niekiedy granicząca z krańcowym, aż zagadkowym 
uproszczeniem języka. Takich zagadek jest tu zresztą więcej. Przede wszyst-
kim – ogólna koncepcja wyrazowa. Po groteskowo-optymistycznym początku 
następuje żałobne adagio, następnie cierpko-suche scherzo, aż wreszcie zrazu 
liryczny, a później patetyczny finał, zakończony pianissimem. […] Jeszcze 
bardziej zagadkowa jest różnorodność materiału dźwiękowego Symfonii. 
Tematy dwunastotonowe sąsiadują z czystą tonalnością; wyrafinowana 
kolorystyka i polirytmia w pierwszej części łączy się z dziwną karykaturą 
banalnej atmosfery XII Symfonii, tonalny chorał w drugiej części w ogóle 
pozbawiony jest cech indywidualnych, podczas gdy np. liczne fragmenty 
finału są jakby kwintesencją Szostakowiczowskiego stylu”. 

Wykonywaną dziś wersję kameralną XV Symfonii – na skrzypce, wiolonczelę, 
fortepian, czelestę i obsługiwaną przez trzech wykonawców perkusję – opra-
cował wkrótce po prawykonaniu dzieła (za entuzjastycznie udzieloną zgodą 
kompozytora) Viktor Derevianko, ceniony pianista i kameralista, późniejszy 
profesor Uniwersytetu w Tel Awiwie. W tej wersji Symfonia zabrzmiała po 
raz pierwszy 23 września 1972 roku w Moskwie, a od kilkunastu lat coraz 
częściej bywa wykonywana w salach koncertowych całego świata.
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Marzena Mazurek
skrzypce

Studia w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
ukończyła z wyróżnieniem w klasie Pawła Radzińskiego w 2005 roku. Brała 
udział w wielu kursach muzycznych, współpracując z takimi wykładowcami, 
jak m.in. Paweł Radziński, Wiktor Pikajzen, Jadwiga Kaliszewska, Robert 
Kabara, Bartosz Bryła. Jest laureatką wielu międzynarodowych i ogólno-
polskich konkursów skrzypcowych, zdobyła m.in. I nagrodę w Między-
narodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa 
Pendereckiego w Krakowie w 2001 roku. 

Od września 2005 roku należy do gru py I skrzypiec w Orkiestrze Filharmonii 
Narodowej w Warszawie.

Wykonawcy

Karolina Mazurek
fortepian, czelesta

W 2015 ukończyła Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu 
w klasie Andrzeja Tatarskiego. Jest laureatką międzynarodowych i ogólno-
polskich konkursów pianistycznych, m.in. VII Międzynarodowego Konkursu 
Muzycznego im. J. Zarębskiego w Łomiankach (II nagroda) i Ogólnopolskiego 
Konkursu Interpretacji Utworów Fortepianowych na cztery ręce i dwa forte-
piany w Nysie (I nagroda). W ramach programu stypendialnego Erasmus 
doskonaliła swój warsztat pianistyczny u Ettore Borriego w Conservatorio 
di Musica "Giuseppe Verdi" w Mediolanie. Dwukrotnie otrzymała stypen-
dium Burmistrza Miasta Kwidzyna. Pracowała z takimi pedagogami, jak 
m.in. Andrzej Jasiński, Katarzyna Popowa-Zydroń, Kevin Kenner, David 
Witten, Wiera Nosina, Dina Yoffe. 

Od lutego 2014 jest pianistką zespołu Imperto Piano Trio, z którym występuje 
zarówno w kraju jak i za granicą. Zespół zdobył m.in. I nagrodę w Między-
narodowym Turnieju Kameralnym w Bydgoszczy, wziął także udział w finale 
Między narodowego Konkursu im. Johannesa Brahmsa w Pörtschach (Austria). 

Karolina Mazurek obecnie pracuje jako pedagog w Szkole Muzycznej im. 
G. Bacewicz we Wrocławiu.
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Agata Bąk
wiolonczela

Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie 
w klasie Tomasza Strahla. Kształciła się także u Alicji Murzynowskiej, Pawła 
Głombika, Clausa Reichardta, Gottharda Poppa, Reinharda Latzko, Alexandra 
Geberta, Kazimierza Michalika, Andrzeja Bauera, Romana Jabłońskiego, 
Radima Sedmidubskiego.

Stypendystka Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Prezydenta Miasta 
Kato wice, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Młoda 
Polska), Rektora UMFC, Stowarzyszenia Pro Polonia. Laureatka wielu konkur-
sów, m.in. Ogólnopolskiego Turnieju Wiolonczeli i Kontrabasu w Warszawie 
(I miejsce, 2014), Ogólnopolskiego Forum Młodych Instrumentalistów w Ryb-
niku (I, II i IV nagroda), a także międzynarodowych konkursów na Słowacji: 
wiolonczelowego w Koszycach (III miejsce) oraz w Dolnym Kubinie (I miejsce).

Jako solistka występowała z orkiestrami Filharmonii Dolnośląskiej, Śląskiej 
oraz Zielonogórskiej. Gra w wielu zespołach kameralnych, prezentując różne 
gatunki muzyki, w szczególności muzykę współczesną.

Od 2017 roku jest wiolonczelistką Orkiestry Filharmonii Narodowej, współ-
pracuje także z orkiestrą Sinfonia Varsovia.

Piotr Domański
perkusja

Od 1996 roku pracuje jako kotlista i perkusista w Orkiestrze Filharmonii 
Narodowej, gdzie od 2002 sprawuje też funkcję kierownika grupy perkusji. 
Z Orkiestrą FN dokonał szeregu nagrań z muzyką m.in. Szymanowskiego, 
Pendereckiego, R. Straussa, Mahlera, Janáčka, Moniuszki czy Lutosławskiego, 
a także muzyki filmowej m.in. do Pianisty Romana Polańskiego i Zemsty 
Andrzeja Wajdy. Dwie płyty zostały nagrodzone nagrodą Grammy.

Współpracował z takimi zespołami symfonicznymi w Polsce i za granicą, 
jak m.in. orkiestra Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, 
Sinfonietta Cracovia, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, Orkiestra 
Filharmonii Krakowskiej, Sinfonia Viva, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar 
z Wenezueli czy orkiestra Warszawskiej Opery Kameralnej.

Podczas festiwalu La Folle Journée, odbywającego się w Tokio, Jekateryn-
burgu i Warszawie w 2017, wystąpił jako solista z orkiestrą Sinfonia Varsovia 
i Ural Youth Symphony Orchestra w Koncercie-fantazji na dwóch kotlistów 
i orkiestrę Philipa Glassa.

W 2011 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem 
Zasługi.
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Tomasz Bielak
perkusja

Kształcił się początkowo w klasie perkusji Władysława Mazugi i Mirosława 
Żyty w Bydgoszczy, a następnie u Edwarda Iwickiego i Henryka Mikołajczyka 
w Akademii Muzycznej w Warszawie.

Będąc uczniem liceum muzycznego w Bydgoszczy, zajął II miejsce w Ogólno-
polskim Konkursie Perkusyjnym. Współpracował w tym czasie z Orkiestrą 
Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej.

Podczas studiów był muzykiem orkiestry Teatru Wielkiego – Opery Naro-
dowej w Warszawie, a w 1996 roku podjął pracę w Orkiestrze Filharmonii 
Narodowej, z którą koncertował w największych salach Europy, obu Ameryk 
i Azji. Z zespołem tym dokonał wielu nagrań utworów polskich i zagranicz-
nych kompozytorów, a także muzyki filmowej.

Współpracował z wieloma zespołami w Polsce i za granicą, m.in. z orkiestrami: 
Filharmonii Łódzkiej, Lubelskiej, Bałtyckiej, Zielonogórskiej, Pomorskiej, Uni-
versity of Manchester Symphony Orchestra, Orkiestrą Polskiego Radia w War-
szawie, Litewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną, Belgian National Orche-
stra, zespołem Teatru Muzycznego Roma czy orkiestrą Sinfonia Varsovia.

Paweł Pruszkowski
perkusja

Urodzony w 1979 roku perkusista, solista i kameralista, a także pedagog. 
Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 
członek Orkiestry Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Współpracuje z wieloma orkiestrami w Polsce i za granicą, m.in. z orkiestrą 
Sinfonia Varsovia, orkiestrą Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Orkiestrą 
Polskiego Radia w Warszawie czy Trondheim Symfoniorkester.

Uczestniczył w licznych prawykonaniach i nagraniach polskiej muzyki ka-
meralnej i symfonicznej. Jedna z płyt zarejestrowana z Orkiestrą Filharmonii 
Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita, z dziełami Krzysztofa Pendere-
ckiego, uhonorowana została w 2013 roku nagrodą Grammy.

Współorganizator dziesięciu edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki 
Perkusyjnej „Crossdrumming” w  Warszawie. Współpracuje również 
z teatrami – był m.in. muzykiem w przedstawieniu Romeo i Julia w teatrze 
Studio Buffo.
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27.04.2021
Tuesday  /  7 pm  /  Chamber Music Hall

Chamber Music Online Concert

The sponsor of the recording of the concert  
is the STOART Performers' Union

Media patronage: Polskie Radio - Radio dla Ciebie

Performers

Imperto Piano Trio:
Karolina Mazurek – piano, celesta
Marzena Mazurek – violin
Agata Bąk – cello

Piotr Domański – percussion
Tomasz Bielak – percussion
Paweł Pruszkowski – percussion

Programme

Dmitri Shostakovich (1906–1975)
Piano Trio No. 2 in E Minor, Op. 67 [29′]
(1944)

Andante
Allegro con brio
Largo
Allegretto

Symphony No. 15 in A Major, Op. 141a [44′] 
(1971/72)
arr. for violin, cello, piano, celesta and 13 percussion  
instruments by Viktor Derevianko 

Allegretto
Adagio. Largo. Adagio. Largo
Allegretto
Adagio. Allegretto. Adagio. Allegretto

English summary

The Warsaw Philharmonic reserves the right to change the programme and performers.  
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Short programme note

Paweł Markuszewski 

Dmitri Shostakovich’s Piano Trio in E Minor No. 2 was written in the spring and 
summer of 1944. It was dedicated to Ivan Sollertinsky – a musicologist, theatre 
expert and critic, who was a close friend of the composer. It is considered to be one 
of Shostakovich’s most outstanding achievements in the chamber music genre, and 
its fierce dramatic intensity is generally interpreted not only as an expression of 
grief at the passing away of a friend, but also as a peculiar requiem for all the victims 
of the Second World War, which at that time was just drawing to a close. In this 
work, Shostakovich referred to a very specific Russian tradition – Tchaikovsky 
composed his piano trio to commemorate the death of Nikolai Rubinstein, and it 
was in memory of Tchaikovsky that Rachmaninov wrote his trio. 

Written in a matter of just a few weeks in the summer of 1971, Symphony No. 15 in 
A Major, Op. 141a is the last piece that Dmitri Shostakovich devoted to this form. 
To this day it remains one of the most mysterious compositions put to paper by 
the great Russian composer – mainly due to the numerous quotes and allusions 
contained in the score (taken from many of the composer’s own works as well 
as from works by Rossini, Wagner, Glinka and others), but also partly thanks to 
a greatly simplified musical idiom and diverse musical material. In this concert 
the audience will hear the chamber version of Symphony No. 15 for violin, cello, 
piano, celesta, with percussion played by three performers, which was arranged 
soon after its premiere (with the enthusiastic blessing of the composer himself) 
by Viktor Derevianko – an esteemed pianist and chamber musician, and later also 
professor at the Tel Aviv University.

Performers’ notes

Karolina Mazurek
piano, celesta

She graduated from the I.J. Paderewski Academy of Music in Poznań in 2015, where 
she pursued her studies in the class of Andrzej Tatarski. She has garnered prizes in 
both international and Polish piano competitions, including the 7th International 
Juliusz Zarębski Music Competition in Łomianki (2nd Prize) and the  Polish 
Competition for Piano Works for Four Hands and Two Pianos in Nysa (1st Prize). 

English summary

As part of the Erasmus scholarship programme, she honed her piano skills with 
Ettore Borri at the Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” in Milan. She has 
also twice been awarded a scholarship from the Mayor of Kwidzyn. The pianist has 
worked with such teachers as Andrzej Jasiński, Katarzyna Popowa-Zydroń, Kevin 
Kenner, David Witten, Viera Nosina, and Dina Yoffe. 

In February 2014, Karolina Mazurek cofounded the Imperto Piano Trio as its pianist. 
The ensemble performs both at home and abroad, and to date has won, inter alia, 
1st Prize at the International Chamber Music Competition in Bydgoszcz and been 
a finalist in the International Johannes Brahms Competition in Pörtschach (Austria). 

Karolina Mazurek is a member of the teaching faculty at the Grażyna Bacewicz 
School of Music in Wrocław.

Marzena Mazurek
violin

She graduated with distinction from the Feliks Nowowiejski Academy of Music 
in Bydgoszcz in 2005, where she studied under Paweł Radziński. She attended 
numerous master classes, collaborating with such professors as Paweł Radziński, 
Viktor Pikayzen, Jadwiga Kaliszewska, Robert Kabara, and Bartosz Bryła. She has 
won numerous accolades in national and international violin competitions, including 
First Prize in the International Krzysztof Penderecki Competition of Contemporary 
Chamber Music in Krakow in 2001.

Since September 2005, she has performed in a First Violin group in the Warsaw 
Philharmonic Orchestra in Warsaw.

Agata Bąk
cello

She graduated from the Fryderyk Chopin University of Music where she attended 
the class of Tomasz Strahl. Her other teachers included Alicja Murzynowska, Paweł 
Głombik, Claus Reichardt, Gotthard Popp, Reinhard Latzko, Alexander Gebert, 
Kazimierz Michalik, Andrzej Bauer, Roman Jabłoński, and Radim Sedmidubski.

Agata Bąk held scholarships from the Polish Children’s Fund, the Mayor of the City of 
Katowice, the Ministry of Culture and National Heritage (the Young Poland programme), 
the Rector of the Fryderyk Chopin University of Music, and the Pro Polonia Association. 
She has garnered prizes in numerous competitions, including the Cello and Double 
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Bass Tournament in Warsaw (1st Prize, 2014), the Forum of Young Instrumentalists 
in Rybnik (1st, 2nd and 4th Prize), as well as the international competitions in 
Slovakia: the Cello Competition in Kosice (3rd Prize) and Dolný Kubín (1st Prize).

As a soloist, she has appeared alongside the Philharmonic Orchestras of Lower Silesia, 
Silesia and Zielona Góra. She is a member of numerous chamber ensembles, with 
which she performs in various genres, in particular contemporary music.

In 2017, the cellist joined the Warsaw Philharmonic Orchestra. She also collaborates 
with Sinfonia Varsovia.

Piotr Domański
percussion

Since 1996 he has been the percussionist and timpanist of the Warsaw Philharmonic 
Orchestra where since 2002 he has also been the leader of the percussion group. 
With this orchestra he has recorded many albums of music by, among others, 
Szymanowski, Penderecki, R. Strauss, Mahler, Janáček, Moniuszko and Lutosławski, 
as well as soundtracks to such films as Polański’s The Pianist and Wajda’s Zemsta 
[Revenge]. Two of these albums received Grammy Awards. 

He has also worked with many symphony orchestras in Poland and abroad. These 
include the Orchestra of the Teatr Wielki – National Opera in Warsaw, Sinfonietta 
Cracovia, the Polish Radio Orchestra in Warsaw, the Cracow Philharmonic, Sinfonia 
Viva, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar in Venezuela and Orchestra of the Warsaw 
Chamber Opera.

In 2017, at the La Folle Journée Festival in Tokyo, Ekaterinburg and Warsaw, along 
with Sinfonia Varsovia and the Ural Youth Symphony Orchestra he performed 
the solo part in Concerto Fantasy for two Timpanists and Orchestra by Philip Glass.

In 2011, Piotr Domański received the Silver Cross of Merit from the President 
of the Republic of Poland.

Tomasz Bielak
percussion

He studied percussion first under the guidance of Władysław Mazuga and Mirosław 
Żyta in Bydgoszcz, and later in the classes of Edward Iwicki and Henryk Mikołajczyk 
at the Academy of Music in Warsaw. 

English summary

While still a student at the secondary school of music in Bydgoszcz he received 
2nd Prize in the Polish Percussion Competition. At the time, he was performing 
with the Pomeranian Philharmonic Symphony Orchestra.

While still a university student he was a musician at the Teatr Wielki – Polish 
National Opera in Warsaw and in 1996 he joined the Warsaw Philharmonic Orchestra, 
with which he has appeared in some of the most prestigious concert halls of Europe, 
both Americas and Asia and had featured in numerous recordings of works by both 
Polish and foreign composers, as well as film music.

He has played with numerous ensembles in Poland and abroad, including the Łódź, 
Lublin, Zielona Góra, Pomeranian and Polish Baltic Philharmonics, the University of 
Manchester Symphony Orchestra, the Polish Radio Orchestra in Warsaw, the Lith-
uanian National Symphony Orchestra, the Belgian National Orchestra, the Roma 
Musical Theater and Sinfonia Varsovia.

Paweł Pruszkowski
percussion

Born in 1979, Paweł Pruszkowski is a percussionist, soloist and chamber musician, 
as well as a teacher. He is an alumni of the Fryderyk Chopin Academy of Music 
in Warsaw and is currently a member of the Warsaw Philharmonic Orchestra.

He has performed alongside numerous Polish and foreign orchestras, including 
Sinfonia Varsovia, the Teatr Wielki – Polish National Opera Orchestra, the Polish 
Radio Orchestra in Warsaw, and the Trondheim Symfoniorkester, among others.

He has participated in numerous premiere performances and featured in recordings 
of Polish chamber and symphonic music. One of the albums he has recorded together 
with the Warsaw Philharmonic Orchestra under Antoni Wit, featuring works by 
Krzysztof Penderecki, received the Grammy Award in 2013.

He has co-organised ten editions of the International Percussion Festival “Cross- 
drumming” in Warsaw. Paweł Pruszkowski also collaborates with theatres – inter 
alia, contributing music to Romeo and Juliet at the Studio Buffo Theatre.
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