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Emil Młynarski z Orkiestrą Filharmonii Warszawskiej, 1901 
fot. L. Kowalski 
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Narodowej 
z okazji 120-lecia Filharmonii



9.10 sobota  /  18:00 
 Narodowa Orkiestra Symfoniczna 
 Polskiego Radia w Katowicach 

Orkiestra Filharmonii Narodowej
Andrzej Boreyko – dyrygent
Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce 

Paweł Klecki (1900–1973)

Konzertmusik op. 25 [20′] 
na solowe instrumenty dęte, kotły i smyczki
(1932)

Molto sostenuto
Allegro molto agitato
Molto tranquillo e cantabile
Vivo

Feliks Janiewicz (1762–1848) 

V Koncert skrzypcowy e-moll [22′]
(1803–07)

Largo. Allegro moderato
Adagio
Allegretto

∙∙∙     Przerwa

Johannes Brahms (1833–1897)

I Symfonia c-moll op. 68 [45′]
(1855–76)

Un poco sostenuto. Allegro
Andante sostenuto
Un poco allegretto e grazioso
Adagio. Più andante. Allegro non troppo, ma con brio

10.10   sobota  /  18:00 
Filharmonia Łódzka  
im. Artura Rubinsteina

Orkiestra Filharmonii Narodowej
Andrzej Boreyko – dyrygent
Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce 

Paweł Klecki (1900–1973)

Konzertmusik op. 25 [20′] 
na solowe instrumenty dęte, kotły i smyczki
(1932)

Molto sostenuto
Allegro molto agitato
Molto tranquillo e cantabile
Vivo

Mieczysław Karłowicz (1876–1909)

Koncert skrzypcowy A-dur op. 8 [29′]
(1902)

Allegro moderato
Romanza
Finale. Vivace assai

∙∙∙     Przerwa

Johannes Brahms (1833–1897)

I Symfonia c-moll op. 68 [45′]
(1855–76)

Un poco sostenuto. Allegro
Andante sostenuto
Un poco allegretto e grazioso
Adagio. Più andante. Allegro non troppo, ma con brio



13.10   środa  /  19:00 
 Filharmonia Opolska  
 im. Józefa Elsnera

Orkiestra Filharmonii Narodowej
Andrzej Boreyko – dyrygent
Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce 

Paweł Klecki (1900–1973)

Konzertmusik op. 25 [20′] 
na solowe instrumenty dęte, kotły i smyczki
(1932)

Molto sostenuto
Allegro molto agitato
Molto tranquillo e cantabile
Vivo

Mieczysław Karłowicz (1876–1909)

Koncert skrzypcowy A-dur op. 8 [29′]
(1902)

Allegro moderato
Romanza
Finale. Vivace assai

∙∙∙     Przerwa

Johannes Brahms (1833–1897)

I Symfonia c-moll op. 68 [45′]
(1855–76)

Un poco sostenuto. Allegro
Andante sostenuto
Un poco allegretto e grazioso
Adagio. Più andante. Allegro non troppo, ma con brio

14.10   czwartek  /  19:00 
 Narodowe Forum Muzyki  
 im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu

Orkiestra Filharmonii Narodowej
Andrzej Boreyko – dyrygent
Krzysztof Jabłoński – fortepian 

Piotr Czajkowski (1840–1893)

I Koncert fortepianowy b-moll op. 23 [32′]
(wersja oryginalna)
(1874–75)

Allegro non troppo e molto maestoso. Allegro con spirito
Andantino simplice. Allegro vivace assai
Allegro con fuoco

Johannes Brahms (1833–1897)

I Symfonia c-moll op. 68 [45′]
(1855–76)

Un poco sostenuto. Allegro
Andante sostenuto
Un poco allegretto e grazioso
Adagio. Più andante. Allegro non troppo, ma con brio

Partner koncertu



Foyer Filharmonii Warszawskiej, 1902
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Szanowni Państwo

Orkiestra Filharmonii Narodowej wyrusza w trasę koncertową po Polsce. 
Podczas czterech koncertów pod moją dyrekcją z udziałem wybitnych soli-
stów wystąpimy w sali koncertowej NOSPR w Katowicach, w Filharmonii 
Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera 
oraz w Sali głównej Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego 
we Wrocławiu. Możliwość zaprezentowania się w tych miejscach to dla 
mnie ogromny zaszczyt i jednocześnie wielka przyjemność. Występy te 
uświetniają jubileusz 120-lecia Filharmonii Narodowej. Podczas koncertów 
zabrzmi muzyka Pawła Kleckiego, Feliksa Janiewicza, Johannesa Brahmsa, 
Mieczysława Karłowicza i Piotra Czajkowskiego. Urodzony w Łodzi Paweł 
Klecki cieszył się międzynarodową sławą jako dyrygent, natomiast jego 
twórczość, w tym znakomita Konzertmusik op. 25, do niedawna pozosta-
wała w całkowitym zapomnieniu. Razem z wybitnym skrzypkiem Konstan-
tym Andrzejem Kulką wykonam V Koncert skrzypcowy e-moll Janiewicza 
i Koncert skrzypcowy A-dur Mieczysława Karłowicza. Krzysztof Jabłoński 
wykona partię solową w Koncercie fortepianowym b-moll Piotra Czajkow-
skiego. Zaprezentujemy oryginalną, bardziej liryczną i zdecydowanie bliższą 
intencjom twórcy wersję tego dzieła. Każdy koncert zwieńczy wykonanie 
monumentalnej I Symfonii c-moll Johannesa Brahmsa. 

Serdecznie zapraszam!

Andrzej Boreyko
Dyrektor Artystyczny Filharmonii Narodowej
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Omówienie 
programu

Piotr Maculewicz

Paweł Klecki
Konzertmusik op. 25 

U progu XX wieku w Łodzi przyszedł na świat wybitny polski twórca o żydow-
skich korzeniach, Paweł Klecki, który jako Paul Kletzki rozwinął wspaniałą 
karierę dyrygencką, porzucając aktywność kompozytorską, chociaż w mło-
dości odnosił w tej dziedzinie duże sukcesy. Dopiero po śmierci w 1973 roku, 
staraniami rodziny rozpoczęto propagowanie w dużej części zapomnianej 
twórczości tego artysty, wciąż niewystarczająco poznanej. W atrakcyjnych 
utworach Kleckiego wiele jest ducha niemieckiego postromantyzmu, z jego 
silną emocjonalnością i predylekcją do śmiałej chromatyki. Takie cechy 
odnajdziemy także w efektownej Konzertmusik op. 25 na instrumenty dęte, 
smyczki i kotły z 1932 roku, ostatnim dziele, które zostało wydane drukiem 
za życia twórcy. 

Feliks Janiewicz
V Koncert skrzypcowy e-moll 

Feliks Janiewicz, choć starszy był o  8  lat od Beethovena, przeżyć miał 
Mendel ssohna. W ciągu swego długiego, liczącego 86 lat życia był świad-
kiem zasadniczych przemian stylu muzycznego, jak też burzliwych dziejów 

swej ojczyzny i całego kontynentu. Był skrzypkiem w orkiestrze Stanisława 
Augusta, później wiele podróżował w roli koncertującego wirtuoza. Na dłużej 
zatrzymał się w Wiedniu, Paryżu i Londynie, gdzie był szczególnie aktywny, 
zaś ostatnie lata życia spędził w Edynburgu. Jego w większości dziś zapo-
mniane, pełne wdzięku i inwencji melodycznej kompozycje utrzymane są 
w duchu klasycznym, zdradzając szczególną fascynację spuścizną Haydna, 
a w dziedzinie techniki wiolinistycznej – osiągnięciami wirtuozów wło-
skich. W nostalgicznym i ekspresyjnym Koncercie e-moll wyeksponowana 
została przede wszystkim kantylena, zaś elementy popisowe znajdują się 
na dalszym planie.

Mieczysław Karłowicz
Koncert skrzypcowy A-dur op. 8

Dobre przygotowanie wiolinistyczne uzyskane podczas studiów u Stanisława 
Barcewicza było pomocne w pracy twórczej Mieczysława Karłowicza, a Kon-
cert skrzypcowy A-dur okazał się jednym z najważniejszych jego osiągnięć. 
Jeden z krytyków pisał po prawykonaniu w Berlinie w 1903 roku: „Utwór ten, 
złożony z trzech części, najeżony trudnościami głównie w gryfach, można 
nazwać prawdziwym pojedynkiem skrzypiec z bogato ukwieconą orkiestrą”. 
Młodzieńcze dzieło kompozytora, brawurowe, choć jeszcze nieco „akade-
mickie” i zachowawcze w formie (w niektórych pomysłach harmonicznych 
zdradzające już jednak dojrzały, w pełni indywidualny styl późniejszych 
wielkich poematów symfonicznych) stało się jedną z najważniejszych pozy-
cji polskiej literatury skrzypcowej, zajmując poczesne miejsce pomiędzy 
koncertami Wieniawskiego i Szymanowskiego.
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Piotr Czajkowski
I Koncert fortepianowy b-moll op. 23  
(wersja oryginalna)

Trudno uwierzyć, że jedno z najsławniejszych i najpopularniejszych dzieł 
literatury fortepianowej, I Koncert fortepianowy Piotra Czajkowskiego, 
którego początkowe akordy stały się wręcz emblematem muzyki swego 
autora, podczas przedpremierowej prezentacji w moskiewskim Konserwa-
torium spotkało się z chłodnym przyjęciem, a jedną z osób, które wyraziły 
się o utworze szczególnie krytycznie był wielki pianista Nikołaj Rubinstein. 
Ta opinia dotknęła Czajkowskiego – anulował dedykację dla Rubinsteina, 
a nowym jej adresatem został pierwszy wykonawca dzieła, Hans von Bülow. 
Po dobrym przyjęciu w USA, w Europie dzieło nadal budziło skrajne opinie. 
Nikt nie pozostawał wobec niego obojętny, w końcu nawet Rubinstein „prze-
prosił się” z Koncertem b-moll i stał się jego znakomitym interpretatorem, 
a utwór wszedł na stałe do kanonu koncertowej literatury. 

Johannes Brahms
I Symfonia c-moll op. 68

Choć pierwszą ze swych czterech symfonii Brahms zaczął szkicować już 
w roku 1855, to wykonanie jej ostatecznej wersji miało miejsce ponad 20 lat 
później, w 1876! Przyjęto ją wówczas z entuzjazmem, a wielu krytyków 
porównywało ją z dziełami Beethovena, nazywając emfatycznie „Dziesiątą” – 
ku sporej irytacji samego autora. Mimo zewnętrznie klasycznych rysów, 
Symfonia c-moll nasycona jest arcyromantyczną ekspresją. Ogromne wraże-
nie robi otwierająca dzieło introdukcja na tle miarowych niczym bicie serca 
uderzeń w kotły. Zewnętrznym (i od razu zauważonym przez słuchaczy) 
odwołaniem do Beethovena jest podniosły, hymniczny charakter głównego 
tematu finału, który zdaje się nawiązywać do melodii Ody do radości z jego 
IX Symfonii. 

Najnowsze nagrania Orkiestry Filharmonii Narodowej  
i jej pierwszy album pod batutą Andrzeja Boreyki zawiera  
światowe premiery fonograficzne XX-wiecznej polskiej  
literatury muzycznej (Paweł Klecki, Jan Maklakiewicz)  
oraz dzieła Antona Brucknera, Carla Gesualda da Venosy  
i Johannesa Brahmsa w autorskich opracowaniach  
wybitnych polskich dyrygentów – Stanisława  
Skrowaczewskiego i Grzegorza Fitelberga. 

Dostępna w sprzedaży w sklepie Filharmonii Narodowej  
oraz w salonach muzycznych.

Andrzej Boreyko
Orkiestra Filharmonii Narodowej 
Warsaw Philharmonic Orchestra
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Klecki / Maklakiewicz
Bruckner / Gesualdo —
Skrowaczewski
Brahms —
Fitelberg
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Filharmonia Narodowa –  
jubileusz 120-lecia

Andrzej Sułek

Strefa zmian

„O czymże dumać…?” Wymieniać liczby, nazwiska, repertuarowe nowości, 
napawać się dumą z rosnących krzywych statystycznych? Przywoływać 
chronologię faktów i dat o historycznej wadze i znaczeniu? Wszystko już było.

Wszystko? Niezupełnie. 120-leciu Filharmonii Narodowej musi przecież 
towarzyszyć myśl o zdarzeniach i okolicznościach najświeższych – o pan-
demii, która obróciła w perzynę nasze tradycyjne pojmowanie roli i sposobu 
funkcjonowania orkiestr, filharmonii, samej istoty percepcji muzyki, otwie-
rając zarazem zupełnie nowy kontekst uczestniczenia, słuchania i słyszenia. 
Symboliczny moment 120-lecia upłynie też w cieniu niedawnych pożegnań: 
Kazimierza Korda i Krzysztofa Pendereckiego, którzy w historii Filharmonii 
Narodowej pozostawili głęboki i niezatarty ślad. Ale to wcale nie oznacza, że 
rocznica ta pobrzmiewać ma wyłącznie tonacją minorową. Te smutne zda-
rzenia obiektywizują znaczenie tego właśnie historycznego momentu, ale 
też kierują myśl ku przyszłości. Każą z tym większym namysłem pochwycić 
idee ciągłości, trwania i wielkiej, artystycznej sztafety pokoleń, dla której 
Filharmonia Narodowa była, jest i będzie – jak w sztafecie lekkoatletycz-
nej – strefą zmian.

Sama idea jubileuszu bywa zresztą ambarasująca. Czasem trudno oprzeć 
się myśli, że naszym upodobaniem do świętowania kieruje jakiś kabali-
styczno-numerologiczny zabobon. Czym bowiem, wedle jakichkolwiek 

obiektywnych kryteriów, miałby różnić się rok setny od dziewięćdziesiątego 
dziewiątego, a sto dwudziesty od sto dziewiętnastego? Można oczywiście 
z pewną dozą pragmatyzmu stwierdzić: tak będziemy celebrować, jak to 
sobie zorganizujemy. Nie ma tu więc nic ani ze swoistej predestynacji, ani 
z determinizmu. Umawiamy się jedynie, że daty i liczby okrągłe znaczą więcej 
niż pozostałe i z czysto ludzkiej skłonności do jubileuszowych ceremonii, 
czasem popartej poczuciem zasłużonej dumy, kiedy indziej podszytej czczą 
próżnością – fetujemy. Bo przecież zazwyczaj to my sami swoimi działaniami 
i emocjonalnym nastawieniem przydajemy wagi momentom i zdarzeniom. 
Sami budujemy hierarchię chwil istotnych i powszednich. Inaczej też jubile-
uszowe daty postrzegamy w perspektywie jednostkowej – ludzkiego życia, 
inaczej w historii państw, narodów i instytucji. Liczba świeczek na urodzi-
nowym torcie bliskiej osoby tyleż symbolizuje czas szczęśliwie przeżyty, co 
niepokoi – przypomina o nieubłaganie przybliżającej się z każdą upływa-
jącą chwilą linii brzegowej „po drugiej stronie”. Dlatego, gdy wiek Jubilata 
znacząco przekracza półwiecze, zaczynamy na poły instynktownie, na poły 
świadomie unikać rytualnego „sto lat!”.

Natomiast w dziejach instytucji takich jak Filharmonia Narodowa mijające 
dziesięciolecia nie przybliżają kresu, wierzymy w to głęboko, lecz budują nie-
oceniony kapitał doświadczenia, tradycji i autorytetu. Ta podróż zdaje się nie 
mieć kresu, a horyzont jawi się tu wciąż tak samo odległy i niedosiężny, jak 
w chwili wypłynięcia na otwarty ocean. Przeciwnie: rodzi się poczucie coraz 
szerszej, niekończącej się perspektywy. Jubileusz Filharmonii daje bowiem 
świadectwo trwania i ciągłości – mimo burzliwych przemian i okresów 
stagnacji, mimo wzlotów i zapaści – zarówno z przyczyn zewnętrznych, 
jak wewnętrznych. Mimo wojen i kryzysów, mimo nieustającego procesu 
odchodzenia i przychodzenia tworzących Filharmonię ludzi, mimo padają-
cych pod bombami i wznoszonych na nowo z pożogi ścian i sklepień – w tym 
samym miejscu, ale przecież innych – ta właśnie ciągłość trwania okazuje 
się największą wartością. Trwania idei bardziej niż materii. To jest ten naj-
cenniejszy depozyt historii, którego nie jest w stanie pomnożyć żadna inna 
siła, poza upływającym czasem – słynącym
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skądinąd ze swego niszczycielskiego potencjału. Nic, poza czasem i wielką 
determinacją ludzi – jednostek i pokoleń – by tej ciągłości nie naruszyć, 
nie zburzyć, nie przerwać; nie poddać się w chwilach zniechęcenia lub dla 
świętego spokoju. I dlatego jubileusze są warte celebrowania: jest powód do 
świętowania! I to nie jeden.

Kiedy myślę o historii Filharmonii Narodowej, mimo zadeklarowanej powyżej 
umowności jubileuszowego kalendarza, dostrzegam jednak w tym rytmie 
upływających dziesięcioleci istotne cezury, po części wynikające ze świa-
domego planowania, zaprogramowane z przeświadczeniem o doniosłości 
chwili, po części jednak wyłaniające się już post factum, jakby rządziła tymi 
cyklami (jednak!) jakaś siła nie całkiem podlegająca planowaniu i zarządzaniu 
z pozycji menadżera projektu.

Tak było w 2001 roku, gdy Filharmonia Narodowa święciła swoje 100-lecie, 
przygotowane z rozmachem, ale i wielką starannością przez ówczesnego 
dyrektora naczelnego i artystycznego, Kazimierza Korda. Wtedy też ukazał 
się szereg publikacji i tekstów, przedstawiających historyczny i artystyczny 
kontekst jubileuszu. Trudno będzie zapewne coś nowego dodać do spisa-
nych wówczas kronik stulecia. Od tego czasu minęło jednak 20 lat. I kiedy 
przebiegam myślą te ostatnie dwie dekady, nie mogę powstrzymać się od 
refleksji, że od tego właśnie czasu pisze się w dziejach Filharmonii nowy 
rozdział. Nowy etap, ukazujący się i rozwijający na takich prawach, jakie 
rządzą naturalnym cyklem rozwoju żywego organizmu. Oto więc na naszych 
oczach narodziła się nie tyle historia kolejnych dwudziestu sezonów, ile 
dwadzieścia lat nowego stulecia Narodowej.

To zresztą dla mnie konstatacja pocieszająca, bo trzeba wieku iście matuzale-
mowego, by objąć pamięcią dzieje studwudziestoletnie, ja natomiast czuję się 
tym sposobem uprawniony, by skupić uwagę na minionym dwudziestoleciu 
i  tym, co jeszcze obejmuję własnym, filharmonicznym doświadczeniem, 
sięgającym zaledwie początku lat 80. ubiegłego wieku.

Zacznijmy jednak najpierw od czasów, których dziś naprawdę nikt już nie 
pamięta. Początki były świetne, bo gdy 120 lat temu powstał ten pierwszy 
w Polsce gmach filharmoniczny, stanowił on godną podziwu materializa-
cję światłej myśli, przejaw szacunku dla wartości kultury muzycznej jako 
jednego z  fundamentów narodowej tożsamości i  świadectwo cywiliza-
cyjnej przynależności. Był wyrazem szlachetnych aspiracji, świadomości 
wyrastającej wysoko ponad podstawę piramidy Maslowa, sam zaś gmach, 
zaprojekowany i zbudowany w rekordowo krótkim czasie świadczył o wiel-
kim i poważnym zaangażowaniu fundatorów. Był to budynek stworzony 
z architektonicznym przepychem, pełen nowoczesnych, a nierzadko wręcz 
nowatorskich i pionierskich rozwiązań. Przemyślany pod względem funk-
cjonalnym, technicznym i akustycznym, a przy tym o wielkiej, także wedle 
dzisiejszych kryteriów, sali koncertowej mogącej pomieścić ponad 2.000 osób 
i kameralnej na 500 foteli. Zachowane projekty i zdjęcia nieistniejących już 
dziś elementów dekoracyjnych – plafonu Siemiradzkiego, rzeźb, dekoracji 
malarskich i sztukaterii – przydawały wystrojowi wnętrza nie tylko przepy-
chu, ale także składały się na jego akustyczną jakość, która stała się legendą.

Zdzisław Jachimecki mógł po 27 latach napisać:

Punkt ciężkości ruchu symfonicznego w Polsce leży na estradzie Filharmonji 
warszawskiej. Tam stała istotnie kolebka polskiej muzyki symfonicznej, 
stamtąd starają się wejść w świat nowopowstające dzieła naszej symfoniki. 
Po Karłowiczu, Różyckim, Grzegorzu Fitelbergu, Karolu Szymanowskim, 
Rytlu, Kenigu, Rogowskim, szereg symfoników polskich powiększył się 
w ostatnich latach o: Witolda Maliszewskiego (którego, wskutek długiego 
pobytu w Odessie, muzyka polska przestała już zapisywać w swoich reje-
strach i powrót jego do ojczyzny powitała z największą radością), J. Lefelda, 
Piotra Perkowskiego, Aleksandra Tansmana, J. A. Maklakiewicza, Laksa, 
M. Kondrackiego, Adama Sołtysa, Kazimierza Sikorskiego, Czesława Marka, 
Jerzego Fitelberga, Karola Rathausa, Pawła Kleckiego… że tych przynajmniej 
tu wymienimy.
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Tyle o Filharmonii Warszawskiej dziesięć lat po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości i nieco ponad ćwierć wieku istnienia okazałego gmachu 
przy ulicy Jasnej w Warszawie. Bo po euforycznej inauguracji w 1901 roku, 
większość z tych 27 lat to dla Filharmonii lata chude i ciężkie: w tym rewo-
lucja, finansowa plajta, dwie wojny (w tym jedna światowa). Jeden zaled-
wie akapit, 800 słów zapisanych przed niemal stu laty w księdze liczącej 
z okładem 1.200 stron.

A jednak, z powodu – a nie mimo – swej lapidarności, przytoczony cytat 
Jachimeckiego daje do myślenia i skłania do szukania wcale nie pesymi-
stycznych paralel. Na początek więc rola Filharmonii – waga i wyjątkowość 
jej artystycznej i kulturotwórczej misji. To zdanie nie zdezaktualizowało się. 
Potem lista nazwisk: prawda, że niezbyt długa, a pośród nich przynajmniej 
kilka, którym historia na swych kartach nie przypisała szczególnego znacze-
nia. Ale to naturalne – tak być musi. Bo w funkcjonowanie instytucji kultury, 
między wierszami jej „statutu” wpisane jest ryzyko – wręcz obowiązek jego 
podejmowania. Ryzyko, które zawsze wiąże się z wyborami artystycznymi, 
koniecznością udzielenia kredytu zaufania tym twórcom i artystom, którzy 
ze swym imperatywem wypowiedzi wobec publiczności zasługują na ów 
przywilej konfrontacji ze słuchaczami, z innymi wykonawcami i dopiero na 
koniec – z osądem historii właśnie. Dziś natomiast lista byłaby z oczywistych 
względów znacząco dłuższa, ale zawsze niekompletna, jeśli miałaby zamknąć 
się w rozsądnych granicach. Co zarazem oczywiste – gmach przy Jasnej już 
od dawna nie jest jedyną filharmonią w Polsce, nie jest nawet największą salą 
koncertową w kraju, ma liczącą się konkurencję ze strony innych zespołów 
symfonicznych działających w samej Warszawie i w Polsce. A jednak wciąż 
przyciąga uważne spojrzenia, harmonijnie współbrzmi ze słowem „prestiż”, 
stanowi niekwestionowany punkt odniesienia w polskim życiu muzycznym 
i na zawsze pozostanie jego „kolebką”.

Jak zatem taki wpis brzmiałby dziś? Odpowiedź na to pytanie to zarazem 
refleksja nad tym, czym jest jubileusz 120-lecia Filharmonii Narodowej, 
„o czym” jest ta rocznica?

Spróbujmy więc przełożyć tę frazę, na brzmiącą współcześnie, transponować 
do tonacji roku 2021: Punktem odniesienia dla działalności koncertowej 
w Polsce jest Filharmonia Narodowa. 

Tu stoi kolebka polskiej muzyki symfonicznej, stąd płynie szerokim nurtem 
muzyka wielkiej zachodniej tradycji, a zarazem dobiega głos kolejnych 
pokoleń polskich kompozytorów wkraczających do muzycznych sfer profe-
sjonalnego wykonawstwa. Po Grażynie Bacewicz, Witoldzie Lutosławskim, 
Henryku Mikołaju Góreckim, Wojciechu Kilarze, Krzysztofie Penderec-
kim, Andrzeju Panufniku (którego emigracyjna karta na długo wykluczyła 
z filharmonicznego repertuaru, ale którego powrót do programów kon-
certowych i publiczność, i wykonawcy powitali z entuzjazmem), szereg 
polskich kompozytorów powiększył się o dziesiątki znakomitych nazwisk. 
Pośród nich są Andrzej Czajkowski, Jan A.P. Kaczmarek, Stefan Kisielewski, 
Andrzej Koszewski, Zygmunt Krauze, Paweł Łukaszewski, Miłosz Magin, 
Artur Malawski, Władysława Markiewiczówna, Krzysztof Meyer, Tadeusz 
Paciorkiewicz, Michał Spisak, Marek Stachowski, Roman Statkowski, Antoni 
Szałowski, Władysław Szpilman, Paweł Szymański, Józef Świder, Romuald 
Twardowski, Mieczysław Weinberg, Stanisław Wisłocki; z młodszych: Miłosz 
Bembinow, Grzegorz Duchnowski, Aleksandra Gryka, Aleksandra Kaca, 
Mikołaj Laskowski, Paweł Mykietyn, Joanna Woźny.

W tym niekończącym się procesie, gdy estrada Filharmonii otwierała się 
przed wciąż nowymi generacjami kompozytorów, wykonawców i melo-
manów, narodziły się też moje pierwsze, a potem kolejne muzyczne doświad-
czenia. Ale te „pierwsze razy” są zawsze najważniejsze – ich się nie zapomina. 
W bordowych fotelach Narodowej kształtowały się moje muzyczne wyobraże-
nia i estetyczne przekonania – podobnie jak całych pokoleń słuchaczy, budu-
jących wrażliwość i zdolność rozumienia muzyki w miejscu, gdzie bije jej 
źródło. To także tu okrzepło niepodlegające dziś negocjacjom przeświadcze-
nie, że żadne nagranie ani internetowy streaming nie stworzą tej chwili napię-
cia i nie oddadzą tego szczególnego momentu, w którym cisza przełamuje się 
z muzyką, a sala filharmonii, tej Filharmonii, napełnia się żywym dźwiękiem.
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Moja pamięć, sięgając przełomu lat 70. i 80., przywołuje te momenty „pierw-
szorazowe”: „mojego” pierwszego koncertu Cioci Jadzi, gdy panicznie bałem 
się, że będę wywołany do jakiegoś muzycznego zadania; pierwszego koncertu 
symfonicznego z Włoską Mendelssohna w programie – symfonią, która tak 
silnie utkwiła mi w  pamięci, że wyparła wszelkie pozostałe okoliczności 
tamtego wieczoru. Potem przyszły kolejne pierwsze, jedyne, wyjątkowe 
„razy”: pierwszy Konkurs Chopinowski, pierwsza Warszawska Jesień, Festi-
wal Beethovenowski, Chopin i jego Europa, Forum Lutosławskiego, Festiwal 
Łańcuch. To także pierwszy Mesjasz z Alleluja, na które publiczność wstała 
z foteli i pierwsza Pasja Mateuszowa – niezwykłe wykonanie z orkiestrą, chó-
rem i solistami usadowionymi na balkonie, a rzędami foteli z publicznością 
odwróconymi plecami do estrady. Że dziwnie, że „niestylowo”? Owszem, 
ale… Nigdy już później nie słyszałem wykonania, w  którym aria Können 
Tränen meiner Wangen z solową partią wiolonczeli w duecie z pozytywem, 
wywarłaby na mnie równie poruszające wrażenie. Potem przyszło pierwsze 
„iluminujące” doświadczenie wykonania w historycznym kształcie Mszy 
h-moll Bacha (Brüggen z Orkiestrą XVIII wieku) i pierwszy intrygujący, choć 
wtedy jeszcze nie do końca zrozumiały fenomen historycznego fortepianu 
i Koncertu B-dur KV 595 Mozarta, granego na „od początku do końca” ory-
ginalnych instrumentach.

W tej Sali słuchałem Wodiczki, Korda, Wisłockiego, Czyża, Rowickiego, Sem-
kowa, Skrowaczewskiego… Po raz pierwszy zanurzyłem się w brzmieniu wiel-
kich, legendarnych orkiestr: Monachijskiej z Celibidache, Nowojorczyków 
z Maazelem, Filadelfijskiej z Ormandym, Clevelandzkiej z Szellem, Berlińczy-
ków z Rattlem, Polskiej Orkiestry Festiwalowej z Krystianem Zimermanem.

To wszystko należało do tamtego, pierwszego stulecia. Przez niemal czwartą 
jego część Filharmonią kierował jako dyrektor naczelny i  artystyczny 
Kazimierz Kord. Gdy wybrzmiały już dźwięki jubileuszowych koncertów 
i mistrzowskich recitali stulecia, z końcem 2001 roku Kazimierz Kord odszedł 
ze stanowiska dyrektora Filharmonii. Z własnej woli, w poczuciu spełnie-
nia – i  tak zamknęła się epoka niemająca precedensu. 24  lata – niemal 

ćwierćwiecze – pod jednym, w zasadzie niekwestionowanym kierownic-
twem! Podobnie bez precedensu był styl w jakim w owej „strefie zmian” 
odchodzący Dyrektor przekazał Filharmonię swemu następcy – Antoniemu 
Witowi. Z absolutną lojalnością. Z mądrym przekonaniem, że na tym zasadza 
się dobrze pojmowany interes instytucji, zespołów i publiczności. Na ciągło-
ści. Na tym szczerym i pełnym zaufania geście, z którym sztafeta podejmuje 
kolejny dystans, choć już w swoim stylu i swoim tempie.

Antoni Wit był ostatnim szefem Filharmonii Narodowej, pełniącym jed-
nocześnie role szefa-dyrygenta i dyrektora naczelnego. Powołany po nim 
w drodze konkursu Wojciech Nowak – wieloletni dyrektor administracyjny 
Fil harmonii Narodowej – sprawuje swą funkcję od 2013 roku, ale prowadze-
niem orkiestry zajmują się od tego czasu powoływani na stanowisko dyrek-
tora artystycznego dyrygenci: najpierw Jacek Kaspszyk (w latach 2013–2019), 
a teraz Andrzej Boreyko.

Każdy z nich wniósł do brzmienia orkiestry, jej charakteru i repertuaru 
swój indywidualny rys. Kazimierz Kord przez długie lata z cierpliwością 
skupiał swą uwagę na kształtowaniu brzmienia miękkiego, nieco rozmy-
tego, szukając odcieni pastelowych. Pozostawił pierwsze firmowane przez 
Filharmonię Narodową wydawnictwa fonograficzne – longplaye, przede 
wszystkim z wielkimi dziełami oratoryjnymi, ale także szereg nagrań symfo-
nicznej klasyki (komplet Beethovenowskich symfonii). Antoni Wit wydobył 
z orkiestry kontur brzmienia bardzo wyrazistego, liniami kreślonymi mocno, 
zdecydowanie. Fonograficzną obecność Filharmonii zaznaczył dobitnie kilku-
dziesięcioma tytułami w katalogach Naxosu, z uhonorowanym w 2012 roku 
nagrodą Grammy cyklem dzieł Krzysztofa Pendereckiego. Jacek Kaspszyk 
wprowadził Orkiestrę Filharmonii Narodowej w świat brzmień bardziej 
nasyconych, gęstych, płynących z mahlerowskich fascynacji i inspiracji.

W roku 2016 z Filharmonią pożegnał się także Henryk Wojnarowski, któ-
rego zasługi dla stworzenia świetnego chóru o legendarnym poziomie arty-
stycznym pozostaną niepodważalnym dziedzictwem tego czasu. Zarazem 
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Henryk Wojnarowski budował swą osobowością i artystyczną aktywnością 
naturalny pomost pomiędzy dokonaniami wieku minionego, a wyzwa-
niami nowego, XXI stulecia. Zwieńczeniem o symbolicznej wymowie jego 
działalności artystycznej stała się druga w historii Filharmonii Narodowej 
nagroda Grammy, za album Penderecki Conducts Penderecki vol 1. Wyróżnie-
nie przyznane w 2016 roku to dokonanie zespołu przygotowanego jeszcze 
za kadencji profesora Wojnarowskiego.

Od roku 2017 na czele chóru stoi Bartosz Michałowski, który za swój cel 
przyjął znaczne zwiększenie liczby samodzielnych koncertów Chóru Fil-
harmonii Narodowej w przygotowywanych pod jego kierunkiem sezonach 
artystycznych. Bardziej w ten sposób „wyemancypowany” chór mógł z więk-
szą intensywnością podjąć wyzwania pandemicznego roku i sezonu 2020/21.

Andrzej Boreyko pojawił się na estradzie jesienią 2019 roku z mocnym prze-
słaniem otwarcia Filharmonii Narodowej i jej zespołów na nową publiczność, 
nowe wyzwania, nowe formy budowania relacji pomiędzy muzycznymi 
gatunkami i stylami. Rozpoczął swój pierwszy sezon pamiętnym koncertem, 
którego program, obejmujący Święto wiosny Strawińskiego, spuentowany 
został spektakularnym wprowadzeniem na filharmoniczną estradę raperów 
i wiele zapowiadającym gestem nałożenia czapki-bejsbolówki na zakończe-
nie wieczoru. Ten pierwszy koncert miał nieść zarzewie z premedytacją 
zaprogramowanego „skandalu” i był gestem tyleż ważnym, co odważnym. 
Choć „pełnowymiarowy” skandal nie wybuchł, to z pewnością powstały 
kontrowersje, a publiczność po tym wieczorze była po części skonfundowana, 
po części zaintrygowana – i na pewno podzielona. To było mocne wejście 
nowego szefa artystycznego i obiecująca zapowiedź, która napełniła mnie 
oczekiwaniami wielce optymistycznymi, choć podszytymi wrodzonym 
zamiłowaniem do awanturnictwa.

Ale potem przyszedł Sezon 2019/2020 – inny niż jakikolwiek z dotych-
czasowych. Niepoddający się programowaniu ani w zgodzie z regułami, 
ani wbrew ogólnie przyjętym, konserwatywnym zasadom. Sezon w cieniu 

pandemii, lockdownu, w poczuciu zagrożenia i egzystencjalnej niepewności. 
Czas koncertów w skali mini i mikro, bez publiczności, on-line. I choć ocze-
kiwanych i przeze mnie „spodziewanych niespodzianek” dyrektora Boreyki 
nie udało się w tym czasie zrealizować, to jednak przede wszystkim okazało 
się, że muzyka jest przyjaznym i potężnym sprzymierzeńcem w trudnych 
czasach. Mimo obaw i niepewności jutra – Filharmonia ze swą misją okazała 
się niezbędna, a idee Aleksandra Rajchmana, Leopolda Kronenberga i Emila 
Młynarskiego raz jeszcze udowodniły swą ponadczasową wartość.

Sezon 120. jawi się zatem jako perspektywa kolejnego przełomu, kolejnej 
cezury. Wchodzimy weń z mocną wiarą w powrót koncertów przy wypeł-
nionej publicznością widowni, ale też w obawie przed nieuchronnością 
zmian. Także w sferze form spotykania się z publicznością, które narodziły 
się w ostatnich kilkunastu miesiącach i pewnie nie zanikną. Oczekujemy 
tego jubileuszu ze świadomością wszystkich doświadczeń i strat, które nas 
często boleśnie dotknęły.

Ten nowy sezon przyniesie z pewnością szereg odpowiedzi, ale i wiele 
nowych pytań, będzie domagać się odważnych decyzji i wizjonerstwa. Ale 
w takich właśnie okolicznościach ujawniają się nowe talenty w całym ich 
bogactwie i różnorodności, rodzą nowe style i postawy estetyczne. I dlatego 
120-letnia Filharmonia Narodowa jak co rok, co dziesięć i co pięćdziesiąt lat 
pozostaje wciąż niezstąpioną „strefą zmian”, dodając kolejny krąg do między-
pokoleniowej sztafety, łączącej legendarnych wykonawców z przeszłości 
z bogactwem rodzącej się na naszych oczach teraźniejszości i przyszłości. 
Bo 120. rocznica powstania Filharmonii Narodowej to okazja do uczczenia 
historii, ale przede wszystkim – wspólnego jutra.

Ad multos annos, Filharmonio…
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Andrzej  
Boreyko 
dyrygent

Sezon 2021/22 to trzeci rok pracy Andrzeja Boreyki na stanowisku dyrek-
tora artystycznego Filharmonii Narodowej w  Warszawie. Zaplanowane 
na ten sezon zobowiązania dyrygenta z  Orkiestrą FN obejmują występy 
podczas Festiwalu Eufonie, koncertu finałowego oraz koncertu laureatów 
XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie, a także z okazji 120-lecia powstania Filharmonii Narodowej. 
Zespół pod batutą Andrzeja Boreyki planuje ponadto odbyć tournée po 
Japonii i Stanach Zjednoczonych.

Obecny sezon to ósmy i  jednocześnie ostatni rok Andrzeja Boreyki jako 
dyrektora muzycznego orkiestry filharmonicznej Artis–Naples, która dzięki 
jego inspirującemu kierownictwu znacznie podniosła swój poziom arty-
styczny. Dyrygent nadal tworzy interdyscyplinarne programy wydarzeń 
artystycznych, łączące różne dziedziny sztuki. 

Wykonawcy

Do najważniejszych wydarzeń w poprzednich latach należały: trasa koncer-
towa z Państwową Orkiestrą Symfoniczną Federacji Rosyjskiej (Hamburg, 
Kolonia, Frankfurt i Monachium) oraz z Filarmonica della Scala (festiwale 
w  Lublanie, Rheingau, Gstaad i  Grafenegg). Artysta występował również 
gościnnie z takimi zespołami, jak Seoul Philharmonic Orchestra, Orquesta 
Sinfónica de Galicia, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Sinfonia 
Varsovia (z  Piotrem Anderszewskim podczas Festiwalu Bridging Europe 
w Pałacu Sztuk w Budapeszcie), Mozarteumorchester Salz burg, Rundfunk -
-Sinfonieorchester Berlin, Frankfurt Museumsgesellschaft, z  orkiestrami 
symfonicznymi Sydney, Toronto, Seattle, Minnesoty, San Francisco, Dallas, 
Detroit, a także z New York Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra 
i Los Angeles Philharmonic. W 2019 roku poprowadził również Cleveland 
Orchestra.

Propagator muzyki współczesnej, Andrzej Boreyko w 2017 roku promował 
dzieła Victorii Borisovej-Ollas w ramach złożonego projektu koncertowo-
-nagraniowego z Royal Stockholm Philharmonic Orchestra.

W poprzednich latach Andrzej Boreyko pełnił funkcję dyrektora muzycznego 
takich zespołów, jak Jenaer Philharmonie, Symphoniker Hamburg, Berner 
Symphonieorchester, Düsseldorfer Symphoniker, Winnipeg Symphony 
Orchestra oraz Orchestre National de Belgique.
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Konstanty Andrzej  
Kulka 
skrzypce 

Urodził się w 1947 roku w Gdańsku. Przez cały czas swojej edukacji mu zycznej, 
od liceum do ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 
w Gdańsku (dyplom z najwyższym wyróżnieniem, 1971), pracował pod 
kierunkiem Stefana Hermana.

W 1964 roku, jeszcze w czasie nauki w liceum, wziął udział w Międzynaro-
dowym Konkursie Skrzypcowym im. N. Paganiniego w Genui, w którym 
otrzymał dyplom ze specjalnym wyróżnieniem. W 1966 roku zajął I miejsce 
w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym ARD (Radiofonii Niemieckich) 
w Monachium i wtedy rozpoczęła się jego międzynarodowa kariera.

Jako solista koncertował z wieloma renomowanymi orkiestrami, takimi jak 
Berliner Philharmoniker, Chicago Symphony Orchestra, London Symphony 
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Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra czy English Chamber Orchestra. 
Występował na festiwalach muzycznych m.in. w Lucernie, Bordeaux, Berli-
nie, Brighton, Pradze, Barcelonie, Brukseli, Warszawie.

Występował z polskimi orkiestrami podczas zagranicznych tournées. Przez 
ponad 20 lat był solistą Filharmonii Narodowej. Razem z Orkiestrą FN koncer-
tował niemal na całym świecie, występując pod batutą Witolda Rowickiego 
i Kazimierza Korda. Zajmuje się również kameralistyką, współpracuje ze 
znanymi solistami i zespołami.

Dokonał licznych rejestracji płytowych, radiowych i telewizyjnych. Za nagra-
nie wszystkich utworów Karola Szymanowskiego otrzymał nagrodę spe-
cjalną Polskiego Radia, a jego płyta z koncertami tego kompozytora otrzymała 
w 1981 roku Grand Prix du Disque. 

Był wielokrotnie honorowany nagrodami i wyróżnieniami, w tym przez 
Ministra Kultury i Sztuki (obecnie MKDNiS), Ministra Spraw Zagranicznych 
za wybitne zasługi w propagowaniu kultury polskiej za granicą, Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także tytułami i odznaczeniami 
okolicznościowymi.

Od 1994 roku jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie. W 2017 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku, w której to uczelni pełni funkcję profesora 
wizytującego.
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Krzysztof  
Jabłoński 
fortepian 

Laureat XI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie (III nagroda, 1985), a także czołowych nagród w między-
narodowych konkursach pianistycznych w Mediolanie, Palm Beach, Monzy, 
Dublinie, Nowym Jorku, Calgary oraz Złotego Medalu w Międz ynarodowym 
Mistrzowskim Konkursie Pianistycznym im. Artura Rubinsteina w Tel Awi-
wie. Ceniony przez publiczność oraz krytyków za wrażliwość, autentyczność 
interpretacji, charyzmatyczne i elektryzujące wykonania, piękny dźwięk 
oraz nieskazitelną technikę.

Od 35 lat Krzysztof Jabłoński występuje jako solista i kameralista w prestiżo-
wych salach koncertowych Europy, obu Ameryk, Azji i Izraela, m.in. wyko-
nywał recitale w ramach serii koncertów mistrzowskich w Filharmonii 
Berlińskiej. Częsty gość wielu orkiestr, koncertował z takimi renomowanymi 
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zespołami, jak Orkiestra XVIII wieku, Berner Symphonieorchester, Radio-
-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Düsseldorfer Symphoniker, Sympho-
niker Hamburg, Jenaer Philharmonie, Festival Orchestra of the Grand Teton 
Music Festival, Helsinki Philharmonic Orchestra, Lahti Symphony Orchestra, 
Tokyo Philharmonic Orchestra, Kyushu Symphony Orchestra, Kirishima 
Festival Orchestra, Orkiestra Filharmonii Narodowej w Warszawie, Naro-
dowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Yomiuri Nippon 
Symphony Orchestra, pod batutą m.in. Andrzeja Boreyki, Valery’ego Ger-
gieva, Jana Krenza, Jerzego Maksymiuka, Krzysztofa Pendereckiego, Marka 
Pijarowskiego, Jerzego Semkowa, Tatsuyi Shimona, Antoniego Wita. Jako 
kameralista występował m.in. z Konstantym Andrzejem Kulką, Tomaszem 
Strahlem, Arto Norasem, Tsuyoshim Tsutsumim.

Dokonał licznych nagrań dla radia i telewizji w wielu krajach, a także zare-
jestrował ponad 20 płyt w Niemczech, Japonii i w Polsce. Został zaproszony 
przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina do nagrania kompletu dzieł 
Chopina na instrumentach współczesnych i historycznych; dwa pierwsze 
albumy ukazały się w latach 2016 i 2017. 

Kształcił się pod kierunkiem wybitnych pianistów, takich jak Janina Butor, 
Andrzej Jasiński, Rudolf Kerer i Nikita Magaloff. 
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Orkiestra  
Filharmonii Narodowej

Pierwszy koncert w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Warszawskiej odbył 
się 5 listopada 1901 roku w nowo wybudowanym gmachu. Orkiestrą dyrygo-
wał współzałożyciel Filharmonii, jej pierwszy dyrektor muzyczny i dyrygent 
Emil Młynarski, a jako solista wystąpił Ignacy Jan Paderewski.

Filharmonia Warszawska w krótkim czasie osiągnęła wysoki poziom, przy-
ciągając wybitnych artystów z całego świata. Już przed I wojną światową 
i w okresie międzywojennym stała się głównym ośrodkiem życia muzycz-
nego w Polsce oraz jedną z najbardziej liczących się instytucji muzycznych 
w Europie. Wystąpili tutaj niemal wszyscy słynni dyrygenci i soliści tam-
tych czasów, m.in. Claudio Arrau, Edvard Grieg, Arthur Honegger, Vladi-
mir Horowitz, Bronisław Huberman, Wilhelm Kempff, Otto Klemperer, 
Siergiej Prokofiew, Siergiej Rachmaninow, Maurice Ravel, Artur Rodziński, 
Artur Rubinstein, Pablo Sarasate, Richard Strauss. W pierwszych latach 
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powojennych Filharmonią Warszawską kierowali m.in. Olgierd Straszyński 
i Andrzej Panufnik.

W styczniu 1950 roku dyrektorem i głównym dyrygentem został Witold 
Rowicki, który podjął się dzieła zorganizowania nowego zespołu. Pomimo 
trudnych warunków pracy, związanych z brakiem własnej siedziby (kon-
certy odbywały się m.in. w halach sportowych i teatrach), Orkiestra, dzięki 
staraniom Rowickiego, stała się wiodącym zespołem w Polsce. 21 lutego 
1955 roku nastąpiło otwarcie nowego gmachu Filharmonii przy ul. Jasnej 
wzniesionego w miejscu jej wcześniejszej siedziby zniszczonej nalotami 
niemieckimi. W tym dniu Filharmonia Warszawska otrzymała miano Fil-
harmonii Narodowej. Nazwa ta podkreślała status najważniejszej instytucji 
muzycznej, jaki Filharmonia posiadała w Polsce.

W latach 1955– 58 Orkiestrą kierował Bohdan Wodiczko, wybitny promotor 
muzyki współczesnej, z którym współpracowali między innymi Arnold Rezler 
i Stanisław Skrowaczewski. Skład Orkiestry został wówczas zmieniony 
i powiększony. Ogromne powodzenie, jakim cieszyły się wykonania muzyki 
XX wieku, doprowadziło do powstania w Filharmonii Narodowej Między-
narodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, który 
z czasem stał się jednym z najważniejszych festiwali tego rodzaju na świecie. 
W 1958 roku Witold Rowicki został ponownie mianowany dyrektorem arty-
stycznym i pierwszym dyrygentem Filharmonii. Stanowisko to piastował 
do 1977 roku. Jako dyrygenci współpracowali w tym czasie z Filharmonią 
Stanisław Wisłocki i Andrzej Markowski. W okresie sprawowania funkcji 
dyrektora przez Rowickiego zagraniczne wyjazdy koncertowe i występy 
w prestiżowych salach na całym świecie weszły na stałe do harmonogramu 
artystycznych działań Orkiestry.

1 lipca 1977 roku dyrektorem artystycznym i dyrygentem Filharmonii Naro-
dowej został Kazimierz Kord, który zajmował to stanowisko do jubileuszu 
stulecia Filharmonii w Warszawie w 2001 roku. W latach 1979–90 zastępcą 
dyrektora i  dyrygentem Filharmonii Narodowej był Tadeusz Strugała. 
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Kazimierz Kord od początku swojej pracy z Orkiestrą kładł nacisk na wzbo-
gacenie repertuaru, dzięki czemu w programie kolejnych sezonów arty-
stycznych znalazły się nie tylko dzieła symfoniczne, lecz także wielkie formy 
oratoryjne i operowe, jak również wiele utworów muzyki współczesnej. 
Nowym przedsięwzięciem był cykl koncertów „Filharmonia Narodowa 
prezentuje”, nagrywanych na żywo i utrwalanych na płytach przez Polskie 
Nagrania, a także koncerty z udziałem dyplomantów Akademii Muzycznej 
w Warszawie. Kazimierz Kord wraz z Witoldem Lutosławskim byli po mysło-
dawcami krótkich, kilkudniowych festiwali muzyki współczesnej, których 
punktem wyjścia była idea spotkania różnych dyscyplin sztuki. Pierwszy taki 
festiwal odbył się już po śmierci kompozytora i na jego cześć został nazwany 
„Forum Lutosławskiego”, kontynuowany w cyklu corocznym, następnie 
dwuletnim, do jubileuszowego Roku Lutosławskiego 2013.

Od 2002 do 2013 roku funkcje dyrektora naczelnego i artystycznego Filhar-
monii Narodowej pełnił Antoni Wit, który kontynuował linię repertuarową 
swojego poprzednika, wzbogacając ją o jeszcze większą obecność muzyki 
polskiej, często wykonywanej przez zagranicznych artystów. Pod jego batutą 
zespoły Filharmonii Narodowej nagrały ponad 50 płyt, w tym prawie 40 dla 
wytworni Naxos. Płyty otrzymały szereg nagród z prestiżową Grammy 2013 
na czele, a prezentowały głównie dzieła polskich kompozytorów (Karłowicz, 
Szymanowski, Lutosławski, Penderecki, Górecki, Kilar). Antoni Wit swoją 
kadencję zakończył występem z Orkiestrą Filharmonii Narodowej (po raz 
pierwszy w jej historii) na festiwalu BBC Proms w Londynie w sierpniu 2013. 

Od sezonu 2013/2014 stanowisko dyrektora artystycznego  – odpowie-
dzialnego za rozwój zespołów, kształtowanie repertuaru i dobór artystów 
gościnnych objął Jacek Kaspszyk. Historyczny koncert pod jego batutą 
z  udziałem Krystiana Zimermana podczas „Warszawskiej Jesieni” 2013 
stał się jedną z kulminacji Roku Lutosławskiego (wykonano: Koncert for-
tepianowy i III Symfonię Lutosławskiego) i otrzymał nagrodę „Koryfeusz 
Muzyki Polskiej” w  kategorii „Wydarzenie”. Jacek Kaspszyk poprowadził 
również pierwsze w  historii Filharmonii koncerty transmitowane przez 

internet. Orkiestra pod jego batutą nagrała sześć płyt – dla Warner Classics: 
z dziełami Wajnberga (2014), Brahmsa i Bacha – w orkiestracji Schönberga 
(2015), Szymanowskiego (2017), z koncertami skrzypcowymi Wieniawskiego 
i  Szostakowicza z  solistką Bomsori Kim (2017), album z  muzyką polską 
(Młynarski, Wajnberg, Penderecki, 2018) oraz dla Deutsche Grammophon 
z dziełami Chopina, gdzie solistą był Ingolf Wunder (2015).

Od sezonu 2019/2020 funkcję Dyrektora Artystycznego objął Andrzej Boreyko.

Orkiestra Filharmonii Narodowej odbyła niemal 150 tournée na pięciu 
kontynentach. Występowała we wszystkich najważniejszych salach kon-
certowych świata, gorąco oklaskiwana przez słuchaczy i chwalona przez 
krytyków muzycznych za doskonałe, charyzmatyczne wykonania. Zespół 
uczestniczył również w wielu prestiżowych międzynarodowych festiwalach, 
m.in. w Wiedniu, Berlinie, Pradze, Bergen, Lucernie, Montreux, Moskwie, 
Brukseli, Florencji, Bordeaux i Atenach, w Nantes (La Folle Journée), Bilbao, 
Lizbonie i Tokio. Orkiestra Filharmonii Narodowej regularnie towarzyszy 
finalistom Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Cho-
pina, bierze udział w Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, 
Międzynarodowym Festiwalu „Chopin i jego Europa” czy Wielkanocnym 
Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Nagrywa dla Polskiego Radia, polskich 
i zagranicznych firm płytowych oraz na potrzeby filmu. Od 2016 roku Filhar-
monia Narodowa cyklicznie transmituje wybrane koncerty przez internet.
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Orkiestra 
Filharmonii 
Narodowej

Andrzej Boreyko
Dyrektor Artystyczny

Maciej Tomasiewicz
Dyrygent – asystent

I Skrzypce

Maria Machowska
koncertmistrz
Krzysztof Bąkowski
koncertmistrz
Stanisław Podemski
zastępca koncertmistrza
Justyna Bogusiewicz
Joanna Jakobs
Marian Kowalski
Aleksandra Kupczyk
Agnieszka Lewandowska
Jan Lewtak
Mateusz Marczyk
Marcin Mazurek
Marzena Mazurek
Grzegorz Osiński
Krzysztof Ploch
Marek Powideł
Dobrosława Siudmak
Michał Szałach
Krystyna Wilczyńska

II Skrzypce 

Piotr Tadzik
solista 
Bogdan Śnieżawski
Dariusz Dęga
Katarzyna Dul
Grzegorz Groblewski
Izabela Hodor
Ada Kozyra-Dobrowolska
Bożena Michalska
Zuzanna Panas
Paweł Rybkowski
Piotr Sękowski
Magdalena Smoczyńska
Anna Stokowska
Krzysztof Trzcionkowski
Natalia Tuszyńska

Altówki 

Marzena Hodyr
solistka 
Marek Iwański
Piotr Bertling
Wiesława Duszak
Agnieszka Duź-Dymus
Katarzyna Henrych
Tomasz Karwan
Damian Kułakowski
Jakub Kowalik
Iwona Kuchna-Franco
Paulina Różańska-Czopka
Krzysztof Szczepański

Wiolonczele 

Karolina Jaroszewska- 
-Rajewska

solistka
Aleksandra Ohar- 

-Sprawka
solistka
Robert Putowski
solista
Agata Dobrzańska
Kazimierz Gruszczyński
Piotr Sapilak

Mateusz Szmyt
Bogusław Tomków
Mariusz Tondera
Angelica Wais
Jerzy Wołochowicz

Kontrabasy 

Janusz Długokęcki
solista 
Karol Kowal
Jerzy Cembrzyński
Piotr Chyła
Tomasz Januchta
Andrzej Jekiełek
Michał Kotowski
Marcin Wiliński

Flety

Krzysztof Malicki
Urszula Janik-Lipińska
Joanna Gatniejewska
Seweryn Zapłatyński

Flet piccolo 

Tomasz Bielski

Oboje 

Aleksandra Rojek
Piotr Lis
Łukasz Dzikowski

Rożek angielski 

Joanna Monachowicz

Klarnety

Adrian Janda
Grzegorz Wołczański
Krystyna Sakowska
Dariusz Elbe
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Fagoty

Andrzej Budejko
Leszek Wachnik
Grzegorz Gołąb
Mariusz Oczachowski

Waltornie 

Grzegorz Sabeł
Gabriel Czopka
Daniel Otero Carneiro
Aleksander Szebesczyk
Robert Duda
Maciej Kostrzewa

Trąbki

Krzysztof Bednarczyk
Kazimierz Adamski
Dorota Cholewa
Mariusz Niepiekło

Puzony

Andrzej Sienkiewicz
Paweł Cieślak
Krzysztof Wojtyniak

Puzon basowy

Krzysztof Kott

Tuba 

Arkadiusz Więdlak

Kotły

Piotr Domański
Daniel Kamiński

Perkusja 

Tomasz Bielak
Wawrzyniec Dramowicz
Paweł Pruszkowski
inspektor orkiestry

Harfa 

Klara Wośkowiak
Barbara Witkowska

Fortepian 

Grzegorz Gorczyca

Bibliotekarze Orkiestry

Sławomir Bychawski
Aleksandra Świdzińska

Stroiciele

Szymon Jasnowski
kierownik sekcji 
Jarosław Bednarski
Krzysztof Dymek

Obsługa techniczna 
estrady 

Waldemar Frelak
Rafał Iżykiewicz
Michał Drewnik
Sebastian Michałek
Tomasz Śpiewak
Zbigniew Wierzbicki
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„Kulturalna  
Grupa Energetyczna”

Grupa PGE jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych mecenasów kultury wysokiej w Polsce, 
patronującą najważniejszym w kraju instytucjom kultury wysokiej oraz wydarzeniom 
muzycznym. Grupa obejmuje mecenatem kilkanaście filharmonii i instytucji muzycznych 
w całej Polsce.

PGE Polska Grupa Energetyczna od 2012 roku jest mecenasem Filharmonii Narodowej 
w Warszawie, za co każdego roku honorowana jest przez Filharmonię tytułem Mecenasa Roku. 
W ramach mecenatu wspiera koncerty i muzyczną edukację najmłodszych. Od 2016 roku PGE 
współpracuje z Filharmonią Narodową przy autorskim, edukacyjnym programie „Poranki 
i Popołudnia dla Małych Melomanów”. Projekt ten jest skierowany do najmłodszych słuchaczy 
i ma na celu wprowadzenie ich w świat muzyki. 

PGE została również mecenasem Polskiego Tournée Orkiestry Filharmonii Narodowej 
z okazji 120-lecia Filharmonii, które odbędzie się w październiku 2021 roku, oraz sponsorem 
strategicznym 77. Sezonu artystycznego Filharmonii Śląskiej.

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, wspiera Polską Filharmonię Bałtycką 
w  Gdańsku, Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w  Krakowie, Narodowe Forum 
Muzyki we Wrocławiu a także Toruńską Orkiestrę Symfoniczną i Filharmonię Zielonogórską 
im. Tadeusza Bairda. Poprzez zaangażowanie i wsparcie lokalnych inicjatyw spółka realizuje 
ambicję bycia partnerem miast i regionów tam, gdzie prowadzi swoją działalność, dlatego 
w  2021  roku kontynuuje współpracę z  filharmoniami w  Rzeszowie, Kielcach, Lublinie 
i Gorzowie oraz Operą Nova w Bydgoszczy.

Mecenat PGE Energia Ciepła obejmuje ważne i wartościowe wydarzenia kulturalne – 
muzyczne, teatralne, filmowe. Wspierane są zarówno projekty, które już cieszą się uznaniem 
w kraju i za granicą, jak i nowe inicjatywy, których twórcy dzięki mecenatowi mogą dać się 
poznać szerszej publiczności.

Kolejna spółka należąca do Grupy Kapitałowej PGE – PGE Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna, kontynuuje współpracę jako Mecenas sezonu 2021–2022 z Filharmoniami 
w Szczecinie oraz w Opolu. 

W ramach realizowanej współpracy z Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 
PGE GiEK została głównym sponsorem czwartej edycji festiwalu „Music. Design. Form 
Festival”. Współpracując z  Filharmonią Opolską, PGE GiEK uczestniczy w  inauguracji 
70. Sezonu Artystycznego. Będzie miała również udział w promowaniu działalności arty-
stycznej filharmonii, która podejmuje się organizacji licznych wydarzeń związanych z kształ-
towaniem, prezentacją i upowszechnianiem dziedzictwa muzycznego kultury narodowej 
i światowej oraz edukacją muzyczną i przygotowaniem dzieci oraz młodzieży do roli przy-
szłych odbiorców i współtwórców sztuki muzycznej.

Polskie Tournée Orkiestry Filharmonii Narodowej
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Andrzej Boreyko z Orkiestrą i Chórem Filharmonii Narodowej, 2021
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