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Szanowni Państwo,

w historii Polski i Warszawy dzień 5 listopada 1901 roku to data szczególna – ziściły 
się bowiem marzenia o stworzeniu narodowej estrady koncertowej. Uroczystym 
występem Orkiestry Symfonicznej pod batutą Emila Młynarskiego, wraz z soli-
stami Ignacym Janem Paderewskim oraz Wiktorem Grąbczewskim, swoją działal-
ność zainaugu rowała Filharmonia Narodowa w Warszawie.

Ta ważna instytucja artystyczna, odbudowana z ruin po drugiej wojnie światowej, 
obchodząca dziś jubileusz 120-lecia swego istnienia, niestrudzenie pełni misję 
ambasadora polskiej kultury. Dostarczając słuchaczom na całym świecie nieza-
pomnianych muzycznych doznań, w sposób niezwykły przyczynia się do zachowania 
tożsamości narodowej.

Piękne karty w dziejach Filharmonii zapisali jej wybitni Dyrektorzy, tacy jak Witold 
Rowicki, Bohdan Wodiczko czy Kazimierz Kord, którzy nadali instytucji obecny 
kształt i wysoki poziom wykonawczy, wprowadzając do europejskiej czołówki 
zespołów symfonicznych.

Na przestrzeni 120 lat Filharmonia Narodowa występowała w najbardziej renomowa-
nych zagranicznych salach koncertowych, a także podejmowała na warszawskiej sce-
nie znakomitych muzyków. Udzielała także gościny najważniejszym wydarzeniom, 
w tym Międzynarodowemu Konkursowi Pianistycznemu im. Fryderyka Chopina.

Przeżywając wspólnie ze wszystkimi Pracownikami Filharmonii Narodowej ten 
wyjątkowy jubileusz, pragnę życzyć, aby Państwa działalność znaczona była dalszymi 
sukcesami. Jestem przekonany, iż tak zasłużona instytucja kultury zawsze będzie 
przedmiotem największego podziwu i uznania, zaś uroczysty koncert jubileuszowy 
otworzy w jej historii kolejny etap, pełen nowych wyzwań artystycznych wzboga-
cających skarbnicę polskiej kultury.

Warszawa, 5 listopada 2021 roku

Z wyrazami szacunku

Piotr Gliński

Piotr  
Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
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Wykonawcy

Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej
Antoni Wit – dyrygent (Lutosławski) 
Jacek Kaspszyk – dyrygent (Szymanowski)

Andrzej Boreyko – dyrygent (Penderecki, Kaczmarek) 

Rafał Bartmiński – tenor 
Bartosz Michałowski – dyrektor chóru 

Eklektyczną elewację gmachu Filharmonii zdobiły rzeźby 
Stanisława Lewandowskiego i Władysława Mazura
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Program

Witold Lutosławski (1913–1994)

Koncert na orkiestrę [28′]
(1954)

Intrada
Capriccio natturno e Arioso
Passacaglia. Toccata e Corale

∙∙∙     Przerwa (ok. 25 min)

Karol Szymanowski (1882–1937)

III Symfonia Pieśń o nocy op. 27 [25′]
na tenor solo, chór mieszany i orkiestrę 
słowa Dżalaluddin Rumi
(1916)

∙∙∙     Przerwa (ok. 20 min)

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.

Zespoły Filharmonii Narodowej III Symfonię Szymanowskiego ostatni  
raz wykonywały w listopadzie 2015 pod dyrekcją Jacka Kaspszyka,  
partię solową śpiewał Dmitry Korchak, Koncert na orkiestrę Lutosławskiego 
Orkiestra FN zagrała w lutym 2009 pod dyrekcją Anthony′ego Marwooda, 
a Agnus Dei Pendereckiego Chór FN śpiewał w kwietniu 2016 pod dyrekcją 
Henryka Wojnarowskiego. 

Krzysztof Penderecki (1933–2020)

Agnus Dei z Polskiego Requiem [8′]
na chór a cappella 
(1981)

Jan A.P. Kaczmarek (ur. 1953)

Kantata o szczęściu [29′]
na chór i orkiestrę 
(2021)
słowa według poematu Dezyderaty Maxa Ehrmanna
prawykonanie

Czas
Czysta rzeka
Odlot bocianów

zamówienie Filharmonii Narodowej
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Zapiski  
dyrygentów

Antoni Wit

Koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego w moim życiu zawodowym odegrał 
bardzo ważną rolę i towarzyszy mi już ponad sześćdziesiąt lat. Po raz pierwszy 
zaproponował mi jego wykonanie Witold Rowicki w listopadzie 1968 roku w ramach 
koncertu upamiętniającego 50. rocznicę odzyskania niepodległości. Zachwyciła mnie 
nie tylko energia tego dzieła, ale i jego wspaniała konstrukcja, pełna muzycznej 
logiki. Odniosłem wrażenie, że nie ma tam ani jednej zbędnej nuty, wszystko jest 
przemyślane aż do najdrobniejszego szczegółu. Koncert jubileuszowy z udziałem 
Wandy Wiłkomirskiej w pierwszej części (I Koncert skrzypcowy Szymanowskiego) 
był wielkim sukcesem i otrzymałem wspaniałe recenzje. Tak, to były czasy, kiedy 
po koncercie ukazywało się ich nawet czasami pięć. Sam Jerzy Waldorff napisał 
w tygodniku Świat:

Wit pokazał Koncert na orkiestrę [...] w konturach ostrzej zarysowanych, 
bardziej zdecydowanych tempach, znakomicie, porywająco! Taką 
oto dostaliśmy zapowiedź na następne pięćdziesięciolecie: świetnie 
kształtujący się talent godnego następcy dziś panujących: Czyża, 
Krenza, Markowskiego, Rowickiego, Wodiczki.

Spotkanie z Witoldem Lutosławskim (które udało mi się zaaranżować podczas ban-
kietu kończącego festiwal Warszawska Jesień w 1968) było dla mnie pod wieloma 
względami niezapomniane. Kompozytor podzielił się ze mną doświadczeniami 
ze znanych mu wykonań tego dzieła. Zanotowałem w partyturze wszystkie Jego 
bezcenne uwagi, którymi po latach mogłem się podzielić także z moimi studentami 
i asystentami. 

„Odłożyłem Koncert na półkę” na ćwierć wieku, a kiedy do niego wróciłem, znowu 
zachwyciło mnie jego piękno. I od tego czasu jest on stałą pozycją w moim reper-
tuarze. Wykonałem go ponad sześćdziesiąt razy, a dwukrotnie nagrałem na płytę. 
Dzięki zaproszeniom z całego niemal świata mogła go usłyszeć pod moją batutą 
publiczność nie tylko Europy, ale i tak odległych krajów, jak Malezja, Japonia, Kanada 
czy Argentyna. Najbardziej utkwiło mi w pamięci jego wykonanie w Las Palmas 
de Gran Canaria w roku 1993. Byłem tam przez wiele lat szefem, a potem pierwszym 
dyrygentem gościnnym, ale spośród bardzo wielu entuzjastycznie przyjmowanych 
moich koncertów żaden nie miał tak wspaniałej owacji jak utwór Lutosławskiego.

Kompozycja ta odegrała bardzo ważną rolę w moim życiu również z innego powodu. 
Po wielu latach i odniesionych licznych sukcesach znowu zapragnąłem zaprezentować 
ją w Filharmonii Narodowej. Obecny na koncercie (7 stycznia 1995) dyrektor Kazimierz 
Kord zachwycił się moim wykonaniem i od tego czasu dawał mi do zrozumienia, że 
widziałby mnie jako swojego następcę w tej instytucji...

Tak więc propozycja dyrektora Andrzeja Boreyki wykonania kompozycji Lutosław-
skiego podczas jubileuszowego koncertu Filharmonii Narodowej po raz trzeci w moim 
życiu z tą samą orkiestrą bardzo mi się spodobała. Tym bardziej że z Filharmonią 
Narodową od wielu lat łączą mnie ścisłe więzy. Tu miałem okazję zobaczyć dyrygu-
jącego Igora Strawińskiego, a także George’a Szella z Cleveland Orchestra, z którą 
pięćdziesiąt lat później (kto mógłby przypuszczać!) miałem przyjemność wystąpić 
podczas koncertów abonamentowych. Tutaj 2 maja 1967 roku odbyło się przesłucha-
nie dyrygentów, po którym Witold Rowicki zaproponował mi stanowisko asystenta, 
a kilka miesięcy później 20 października – zadebiutowałem. Tutaj byłem też szefem, 
już w bieżącym stuleciu, ponad 12 lat. Nagrałem z zespołami FN wiele płyt, które 
otrzymały liczne nominacje i nagrody, m.in. – statuetkę Grammy. Na zakończenie 
mojej kadencji w sierpniu 2013 z Orkiestrą FN wystąpiliśmy na słynnym festiwalu 
BBC Proms w Londynie. W roku 2014 w 70. rocznicę urodzin poprowadziłem moją 
ulubioną Symfonię alpejską Richarda Straussa. Mam też nadzieję, że będzie mi dane 
obchodzić 80. rocznicę, a zarazem 60-lecie działalności artystycznej w lutym 2024. 
Wszak to już całkiem niedługo...
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Jacek Kaspszyk

Pierwszy raz wystąpiłem z Orkiestrą Filharmonii Narodowej 27 czerwca 1975 roku. 
Kończyłem wtedy studia w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 
w klasie dyrygentury Stanisława Wisłockiego i dzięki temu miałem okazję poprowa-
dzenia koncertu dyplomowego z tym zespołem. W programie znalazły się I Koncert 
skrzypcowy Béli Bartóka (partię solową wykonał Marek Bojarski), IV Symfonia A-dur 
Włoska Felixa Mendelssohna Bartholdy’ego oraz poemat symfoniczny Richarda 
Straussa Śmierć i wyzwolenie, który przypomnieliśmy razem z Orkiestrą Filhar-
monii Narodowej podczas inauguracji sezonu artystycznego 2013/2014. Oczywiście 
zespół ten grał w połowie lat 70. zupełnie inaczej niż teraz. Inny był styl jego pracy, 
inne były praktyki wykonawcze, a wielu członków orkiestry pamiętało jeszcze trudne 
lata powojenne. 

Za każdym razem kiedy dyryguję III Symfonią Karola Szymanowskiego, poraża 
mnie niesamowita energia i siła tej muzyki. Jest tu z jednej strony tajemniczy nastrój 
dwunastowiecznej poezji, a z drugiej ekstatyczne wybuchy nieokiełznanego żywiołu. 
Wszystko to zawarte jest w tym trwającym niespełna pół godziny arcydziele. Czasem 
wyobrażam sobie, że jest to jeden z aktów Króla Rogera. Konstrukcja dramaturgiczna 
Pieśni o nocy budzi silne skojarzenia z operą, zaś bogactwo kolorystyczne tej kom-
pozycji jest wręcz oszałamiające. Kompozycja frapuje też trafnością zastosowanych 
środków – Szymanowski nie postawił w swojej partyturze ani jednej niepotrzebnej 
nuty. Nie mogę przestać zachwycać się tym utworem!

Andrzej Boreyko

Mój pierwszy koncert w Filharmonii Narodowej odbył się 10 marca 1995 roku z Orkie-
strą Symfoniczną ówczesnej Państwowej Filharmonii w Poznaniu, której byłem 
dyrektorem od 1992 roku. Z Chórem Teatru Wielkiego w Poznaniu i solistami (Izabellą 
Kłosińską, Mirosławą Tukalską, Piotrem Kusiewiczem, Aleksandrem Bardinim 
i Sławą Kwaśniewską) wykonaliśmy psalm symfoniczny Honeggera Król Dawid. 
W późniejszych latach dyrygowałem w Sali Koncertowej FN na zaproszenie Antoniego 
Wita i Jacka Kaspszyka, m.in. w styczniu 2004 roku pod moją dyrekcją Orkiestra FN 

Zapiski dyrygentów

po raz pierwszy wykonała fantazję symfoniczną Zemlinsky’ego Die Seejungfrau, 
a w pierwszej części Ewa Pobłocka zagrała Koncert fortepianowy Panufnika, którego 
drugą część mam ciągle w pamięci. Od tego czasu z Orkiestrą FN koncertowaliśmy 
wielokrotnie, zanim rozpoczęliśmy regularną współpracę od sezonu 2019/2020.

Dzisiejszy nasz koncert z uwagi na doniosły jubileusz ma zaś rangę szczególną i wybór 
programu do niego był niełatwy. 

Wspólnie z Dyrektorem Antonim Witem i Dyrektorem Jackiem Kaspszykiem zdecy-
dowaliśmy się na wybitne dzieła z kanonu polskiej literatury muzycznej XX wieku. 
W tym kontekście nie mogło zabraknąć kompozycji niedawno zmarłego Krzysztofa 
Pendereckiego, którego Agnus Dei z Polskiego Requiem na chór a cappella włą-
czyłem również do programu jako swoisty hommage wszystkim już nieobecnym.

Chciałem, aby ostatni utwór koncertu, skomponowany już w obecnym, trzecim tysiąc-
leciu, pozostawał z utworami Szymanowskiego i Lutosławskiego w jak największym 
kontraście, tak aby słuchaczy zadziwił, być może zaskoczył, zaintrygował lub nawet 
skłonił do dyskusji. Zależało mi na tym, aby to nie była muzyka wyłącznie dla elit, 
dla profesorów akademickich, muzykologów, ale dla wszystkich. Łatwa w odbiorze, 
bliska każdemu, z melodiami zapadającymi w pamięć. Filharmonia nie jest żadną 
„wieżą z kości słoniowej” i dlatego w XXI wieku powinna być otwarta na świat, na 
różne gatunki i prądy muzyczne, iść z duchem czasu.

Złożyliśmy zamówienie u Jana A.P. Kaczmarka, polskiego kompozytora, cieszącego 
się wielkim uznaniem nie tylko w kraju, ale rozpoznawanego na całym świecie. 

Pierwszą wersję partytury dostaliśmy w lipcu tego roku. Autor zatytułował ją wstępnie 
jako Fantazję Odlot bocianów, nawiązując do głęboko zakorzenionej w kulturze pol-
skiej symboliki. Jednak w moim odczuciu tytuł ten miał smutny wydźwięk. Zwróciliśmy 
się do kompozytora z sugestią, by zmienił go na bardziej uniwersalny i lepiej wpisujący 
się w jubileusz Filharmonii Narodowej. Ostatecznie Jan A.P. Kaczmarek nazwał utwór 
Kantatą o szczęściu. To tytuł bardzo prosty, przejmujący i trafiający do wszystkich. 
Każdy z nas nieraz zastanawia się, czym jest dla niego szczęście. Wydaje się, że naj-
lepszą odpowiedzią na to pytanie może być muzyka i jej niejednoznaczny przekaz.
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Omówienie 
programu

Karolina Kolinek-Siechowicz
(„Ruch Muzyczny”)

Lutosławski 

Koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego został napisany na zamówie-
nie Witolda Rowickiego, z przeznaczeniem dla formowanej przez niego 
w 1950 roku orkiestry Filharmonii Warszawskiej. Od zamówienia do ukoń-
czenia Koncertu upłynęły cztery lata – jego prawykonanie odbyło się 26 listo-
pada 1954. Utwór ten stanowi zwieńczenie pierwszego okresu twórczości 
kompozytora i jest nie tylko wyrazem jego ówczesnej maestrii w przetwa-
rzaniu motywów folklorystycznych, lecz także wspaniałym polem do popisu 
dla zespołu symfoników. W 1955 roku przyniósł Lutosławskiemu nagrodę 
państwową I stopnia i Order Sztandaru Pracy.

Obowiązująca w pierwszej połowie lat 50. estetyka socrealizmu wymagała od 
twórców odwołań do folkloru. Lutosławski z odniesień do muzyki ludowej 
uczynił jednak materiał, jak sam to określił – „surowiec”, dla twórczych prze-
obrażeń. Koncert na orkiestrę wpisuje się w tradycje neoklasycznych utworów 
o tym samym tytule – zaledwie dziesięć lat wcześniej prawykonanie miał 
słynny Koncert na orkiestrę Béli Bartóka. 

Utwór Lutosławskiego zbudowany jest z trzech części, których tytuły zdra-
dzają neoklasyczne nawiązania do dawnych form muzycznych: pierw-
sza – Intrada (Allegro maestoso); druga – Capriccio notturno e Arioso (Vivace); 
trzecia – Passacaglia, Toccata e Corale (Andante con moto.  Allegro giusto). Ogniwa 
te układają się jednak w nadrzędny plan formy dwuczęściowej, charaktery-
stycznej dla późniejszej twórczości kompozytora: możemy wyróżnić część 

wstępną (Intrada i Cappricio notturno e Arioso) oraz główną – dłuższą i stano-
wiącą kulminację utworu (Passacaglia, Toccata e Corale). 

Część pierwsza oparta jest na melodii ludowej z Mazowsza, energicznie 
zaprezentowanej przez wiolonczele i przeprowadzonej przez kolejne sekcje 
instrumentów smyczkowych, a potem dętych. Druga część pod względem 
formalnym jest pogodnym scherzem, w którym trio stanowi Arioso. W ostat-
niej części utworu pojawia się zapowiedź techniki łańcuchowej: Passacaglia 
oparta jest na ośmiotaktowym temacie (również zaczerpniętym z folkloru), 
który powtarza się 18 razy, a towarzyszą mu zazębiające się z nim epizody 
nietematyczne.

Po prawykonaniu Koncertu na orkiestrę Lutosławskiego Elżbieta Dziębowska 
pisała na łamach „Expressu Wieczornego”:

Dzieło Lutosławskiego można śmiało uważać za najlepszy utwór minionego 
10-lecia. Nacechowany silną indywidualnością twórcy, mistrzowski w formie 
artystycznej, narodowy w treści, wzrusza słuchacza swoją świeżością i głębią. 
[…] Z mistrzowską dokładnością pracuje Lutosławski nad swoim warszta-
tem twórczym. Śmiała harmonika, nowatorstwo instrumentacji, świeżość 
inwencji melodycznej, oryginalność ujęcia cech muzyki ludowej sprawiają, że 
utwór silnie oddziaływuje na słuchaczy. Niewielu twórcom udaje się tak jak 
Lutosławskiemu uniknąć banału czy naśladownictwa poprzedników. Dzieło 
Lutosławskiego najtrafniej można określić słowami: nowe, a zarazem bardzo 
bliskie […]. Wysoka kunsztowność sprawia, że dla szerokich rzesz słuchaczy 
utwór nie jest łatwy do uchwycenia za pierwszym razem, ale równocześnie 
przyczynia się do tego, że każdorazowo słuchając go odkrywamy coś nowego – 
a to decyduje o nieprzemijalności. […] Zarówno dyrygent Witold Rowicki, 
jak i cały zespół Filharmonii Warszawskiej bardzo sumiennie przygotowali 
wystawienie koncertu, który nastręczał nie lada trudności wykonawcze. 
Widać było, że członkowie orkiestry dołożyli wszelkich starań, by jak najlepiej 
wykonać utwór. Zapewne i tu rolę bodźca odgrywała świadomość wykony-
wania nieprzeciętnego dzieła.
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Stefan Jarociński pisał dla „Przeglądu Kulturalnego”:

Rzadko nam się zdarza uczestniczyć w ważnych momentach historii muzyki, 
jeszcze rzadziej – zdawać sobie wtedy sprawę z ich wagi. […] A jednak znamy 
wybitne utwory, które zdobyły sobie od razu powszechny aplauz […]. Do skrom-
nej liczby tych pod szczęśliwą gwiazdą zrodzonych dzieł, którym powodzenie 
sprzyjało od początku, i na nas przyszła kolej wpisać jedno – Koncert na 
orkiestrę Witolda Lutosławskiego. Publiczność, która […] zamanifestowała 
tak gorąco swoje uznanie dla dzieła, nie pomyliła się w ocenie miejsca, jakie ono 
zajęło od razu, wstępnym bojem w hierarchii osiągnięć naszej współczesnej 
muzyki – miejsca najwyższego. Czekaliśmy na to arcydzieło od lat. Wielu 
z nas było od dawna przekonanych, że ono wyjdzie z rąk Lutosławskiego. […] 
Zawartość emocjonalna Koncertu na orkiestrę rozwija się po linii wielkich 
napięć i odprężeń, nie zaś ostrych konfliktów i załamań. Wyrasta z wielkiej 
liryki naszych czasów, nie zaś z ich epiki. […] Wielkie dzieła sztuki […] wznoszą 
się obok siebie jak wysokie szczyty, z których następne nie zasłaniają wcale 
poprzednich. Koncertu na orkiestrę Witolda Lutosławskiego nie zasłonią 
następne wielkie dzieła ani jego, ani innych twórców.*

Szymanowski 

Ukończona w 1916 roku III Symfonia Pieśń o nocy Karola Szymanowskiego 
swego prawykonania doczekała się sto lat temu. Po raz pierwszy – bez 
partii śpiewanych – zabrzmiała 24 października 1921 roku w Londynie, pod 
dyrekcją Alberta Coatesa, zaś w pełnym kształcie dopiero 3 lutego 1928 roku 
we Lwowie, z udziałem Stanisławy Korwin-Szymanowskiej w partii solowej 
oraz chóru i orkiestry pod batutą Adama Sołtysa. Utwór można właściwie 
uznać za poemat symfoniczny, jest to bowiem jednoczęściowa impresja 
wokalno-instrumentalna osnuta na kanwie perskiego poematu Pieśń o nocy 
Dżalaluddina Rumiego w przekładzie Tadeusza Micińskiego. Szymanowski 
„żywił organiczny wstręt” do tej nazwy gatunkowej, dlatego określił kompo-
zycję jako symfonię, dodając poetycki podtytuł Chant de la nuit. 

W Pieśni o nocy można wyodrębnić trzy ogniwa: dwa skrajne, w których wystę-
puje pełna obsada, oraz środkowe, czysto instrumentalne. Tekst poematu 
śpiewany jest przez głos tenorowy; Szymanowski pisał o tej partii w liście 
do Aleksandra Silotiego: „Tenorowe solo w symf.[onii] ma bardzo duże zna-
czenie i trwa trochę mniej niż połowę czasu wykonania całej symfonii. 
Wydaje mi się, że jest to bardzo wdzięczny materiał dla śpiewaka; jest ono 
bardziej melodyjne niż deklamacyjne i wymaga dość dużego i wdzięcznego 
głosu o barwie lirycznej”. W istocie, zadaniem śpiewaka jest tu oddanie aury 
ekstatycznej, pełnej niepokoju wypowiedzi człowieka stojącego w obliczu 
tajemnicy istnienia. Potęgą brzmienia i obfitującym w wielokrotne kulmi-
nacje przebiegiem utworu Szymanowski zbudował niepowtarzalny nastrój, 
który doskonale harmonizuje z tekstem Rumiego. Ogromne znaczenie mają 
także liczne nawiązania do Orientu – przetworzone przez „młodopolską” 
wyobraźnię kompozytora. Bogactwo kolorystyczne Pieśni o nocy ukazuje nie-
zwykły kunszt instrumentacyjny Szymanowskiego, który z równą maestrią 
operuje fakturą wielkoobsadową, jak i solową (tenor, skrzypce).

Pierwsze wykonanie III Symfonii Karola Szymanowskiego w Polsce odbyło 
się w Filharmonii Warszawskiej 11 kwietnia 1924 roku. Dyrygował Grzegorz 
Fitelberg, a tenorową partię wykonał Adam Dobosz. Felicjan Szopski pisał 
na łamach „Kuriera Warszawskiego”:

Wystawiono dzieło polskie, w którym są cechy wielkości, a praca Fitelberga 
i orkiestry doprowadziła również do kreacji odtwórczej z cechami nieprzecięt-
ności. […] Słyszę dzieło pełne przepięknych motywów, które się przesuwają 
nie po linii jakiejś przypadkowości, ale celowego i planowanego rozwoju. 
Słyszę, jak to wszystko się rozszerza i wiąże w całość skupioną, która się nie 
rwie mimo zmian tempa i rytmu, nie dłuży mimo przewagi tempa bardzo 
powolnego i wielkich wymiarów całości. […] Dzieło wielkiego talentu uderza 
swą wartością od razu, mówi o czymś, co się może nie zawsze da zdefiniować, 
co jednak daje się wyczuć od razu. I nie potrzeba koniecznie zaczynać od 
poszukiwań i badań analitycznych, aby się doszukać wielkości… Ten poemat 
nocy, której cisza i urok zbudziły w duszy twórcy moc tajemniczych piękności, 
żyje swą pełnią wyrazu w muzyce niezwykle szlachetnej i pełnej nastroju. 

Omówienie programu



Koncert nadzwyczajny z okazji 120-lecia Filharmonii Narodowej

1918

[…] Obserwujący krytyk widzi zrośnięcie się trzech twórczych czynników. 
Są nimi: refleksja muzyczna, nastrój przeczystej poezji, wreszcie wiedza 
i technika zupełnie wyjątkowa, która włada orkiestrą z tak wielką swobodą 
i z tak niezwykłym rezultatem efektów instrumentalnych.

Pieśń o nocy przyjął także z entuzjazmem Stanisław Niewiadomski, kry-
tyk o  gustach zdecydowanie konserwatywnych; Szymanowski uważał 
go za jednego ze swoich artystycznych adwersarzy. Niewiadomski pisał 
w „Rzeczpospolitej”:

Być może, iż myśl moja, przywiązana do dawnych konstrukcji melodycznych 
i harmonicznych, a wierna im uczuciowo i zasadniczo, nie umie rozpoznać 
wszystkich barw palety malarskiej Szymanowskiego. […] Szymanowski 
rozporządza tu istotnie wielką ich ilością. W symfonii wczorajszej nie widzę 
jednostajności […]. Migocą „Lew i Orion, Andromeda i Merkury”, tylko że 
wszystko razem przytłacza duszę swą ciemnią, bo nawet i gwiazdy lśnią 
krwawo, jak powiada śpiewany poemat. 

Także Piotr Rytel, kolejny z działających w stolicy krytyków, na łamach 
„Gazety Warszawskiej” chwalił stronę wykonawczą dzieła:

Wykonanie utworu Szymanowskiego pod dyrekcją Fitelberga było tak jasne, 
plastyczne, przejrzyste, że wolno nazwać je idealnym. Tym razem więc zro-
biono wszystko, co tylko zrobić było można, by dzieło kompozytora polskiego 
w najlepszym wykonać oświetleniu. Partię tenora, niesłychanie trudną pod 
względem intonacyjnym, odśpiewał Adam Dobosz. Wątpię, czy znajdzie się 
drugi śpiewak, który by taką partię wykonał równie dobrze.*

*  Wybór i opracowanie fragmentów recenzji – Oskar Łapeta.

Pieśń o nocy 
słowa: Dżalaluddin Rumi
przekład: Tadeusz Miciński

O nie śpij druhu nocy tej 
Tyś jest Duch, a myśmy chorzy nocy tej 
Odpędź z oczu Twoich sen 
Tajemnica się rozwidni 
Tyś jest Jowisz na niebiosach 
Wśród gwiazd krążysz firmamentu 
Bohaterem jest Twój Duch nocy tej 
Ach — jak cicho inni śpią 
Ja i Bóg jesteśmy sami nocy tej 
Jaki szum — schodzi szczęście 
Prawda skrzydłem opromienia 
Nie śpij druhu 
Gdybym przespał aż do ranka 
Jużbym nigdy nie odzyskał nocy tej 
Targowiska już ucichły 
Patrz na rynek gwiezdnych dróg 
Lew i Orion 
Andromeda i Merkury krwawo lśni noc 
Wpływ złowieszczy miota Saturn 
Wenus płynie w złotym dżdżu nocy tej 
Nad otchłanie orła pędź 
Bohaterem jest Twój Duch nocy tej 
Zamilknięciem wiąże język 
Lecz ja mówię bez języka nocy tej!
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Penderecki

Agnus Dei Krzysztofa Pendereckiego jest jedną z części Polskiego Requiem – 
monumentalnego dzieła tworzonego od 1980 do 2005 roku. Kolejne jego 
części poświęcone są ważnym postaciom lub wydarzeniom z historii Polski 
XX wieku. Agnus Dei Penderecki skomponował w 1981, tuż po śmierci Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego, w ciągu zaledwie jednego dnia. Utwór został 
wykonany na pogrzebie Prymasa Tysiąclecia w warszawskiej archikatedrze; 
to właśnie wtedy zrodziła się myśl kompozytora, by wraz z wcześniejszą 
Lacrimosą Agnus Dei stał się zalążkiem Requiem. Kompozycja oparta na tek ście 
łacińskim ostatniego ogniwa ordinarium missae (Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi, Dona eis requiem) przeznaczona jest na chór a cappella, istnieje rów-
nież w wersji na orkiestrę smyczkową (1994) oraz osiem wiolonczel (2007).

Dramatyczna wymowa tej muzyki oddaje rozpacz Polaków z powodu śmierci 
Kardynała Wyszyńskiego. 

Sam Krzysztof Penderecki w wypowiedzi zarejestrowanej dla Polskiego 
Radia w dniu prawykonania utworu przyznał:

brak takiego autorytetu moralnego jak kardynał Wyszyński tym boleśniej 
odczuwać będziemy […] w okresie przemian, niepokoju i niepewności o jutro.

Kaczmarek

Kantata o szczęściu została zamówiona specjalnie na okazję jubileuszu 120-lecia 
istnienia Filharmonii Narodowej u Jana A.P. Kaczmarka, cenionego kompo-
zytora muzyki filmowej, laureata Oscara, a także autora utworów uświetnia-
jących w ostatnich latach ważne dla Polski rocznice. Trzyczęściowy utwór 
przeznaczony jest na orkiestrę symfoniczną i chór.

Kompozytor na pytanie o tytuł utworu odpowiada:

W czasie pandemii pojęcie szczęścia stało się jeszcze bardziej wielowymiarowe. 
Szczęście nie jest proste, nie jest łatwo osiągalne, a stanowi przedmiot pożą-
dania. W tym czasie dość dużo o nim medytowałem i doszedłem do wniosku, 
że to świetna okazja, żeby utwór stał się rodzajem muzycznej może nie tyle 
medytacji, ile refleksji na ten temat. Tekst Kantaty jest swobodną adaptacją 
Dezyderatów Maxa Ehrmanna. 

W swoich utworach celowo nie stosuję wyrafinowanych, obco czy tajem-
niczo brzmiących tytułów. Żyjemy w czasach, w których warto żyć prosto 
i uczciwie, a także nazywać ważne rzeczy. Chciałem mieć coś prostego, stąd 
tytuły poszczególnych części: Czas, Czysta rzeka, Odlot bocianów. Czas to 
rodzaj wstępu, który ustanawia pewne reguły, buduje perspektywę i poczucie 
przemijania. Jest kluczem do odczytania tego utworu. Czas ma kapitalne 
znaczenie. Straciliśmy go mnóstwo w pandemii – to jakby rok, którego nie 
było. Czas nabrał niezwykłej wartości; nie wiemy, co przed nami. 

Część druga, Czysta rzeka, to sen o uczciwej i czystej naturze, którą chro-
nimy. Oczyszczenie natury jest wielkim marzeniem. Trzecia część to Odlot 
bocianów. Odlot bocianów to rodzaj wielkiego corocznego święta […]. Wysiłek 
i odwaga tych ptaków, siła, która nimi powoduje, są dla mnie fascynujące. 
To wielka metafora rzeczy, które przekraczają codzienność, są ryzykowne, 
ale służą wielkiej idei. 

Moja siła ma źródło w muzyce filmowej. Składając hołd Orkiestrze Filharmonii 
Narodowej, chciałem napisać muzykę, która ma swoją prostotę, emocje, nie 
realizować niedościgłych wzorów, ale pisać prosto i przejrzyście, oczywiście 
w dobrym guście. Zdecydowałem, że nie będzie solistów, żeby nie odciągać 
uwagi od orkiestry, bohaterem jest tu orkiestra. 

W pierwszej części utworu partia chóru jest wokalizą, zaś w drugiej i trze-
ciej pojawiają się zdania zaczerpnięte z Dezyderatów. Część druga gaśnie na 
słowie „Cisza”, a trzecią, najbardziej rozbudowaną, kończy słowo będące 
przesłaniem utworu: „Happy”.

Omówienie programu
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Kantata o szczęściu 
słowa według poematu  
Dezyderaty Maxa Ehrmanna

II Część: Czysta rzeka

Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech, przejdź,
Hałas! Pośpiech!
Spokój można znaleźć w ciszy,
Spokój, cisza,
Bądź! Sobą! 
Nie udawaj, Nie!
Spokój znajdź!
Spokój, ciszę znajdź! 
Siłę miej! 
Ducha miej! 
Siłę miej i…
Bądź uważny, 
Dąż do szczęścia, dąż!

Wypowiadaj swoją prawdę!
Wypowiadaj jasno ją!
Jasno i spokojnie, 
Wypowiadaj własną prawdę,
Słuchaj innych też!
Siłę ducha rozwijaj!
Spokój można znaleźć w ciszy,
Spokój, cisza

Bądź uważny,
Dąż do szczęścia!
Weź spokojnie co Ci lata doradzają.
Wiele obaw o…
Wiele obaw z samotności rodzi się… 
Wypowiadaj własną prawdę, wypowiadaj jasno ją!
Spokój można znaleźć w ciszy,
Hałas, pośpiech, 
Spokój można znaleźć w ciszy…
Cisza

III Część: Odlot bocianów

Try to be happy!
World is still beautiful!
Try to be happy!
Happy!!
Happy!!!

23
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Antoni 
Wit 
dyrygent

Dyrygent honorowy Filharmonii Krakowskiej. W latach 2013–2018 dyrektor 
artystyczny Orquesta Sinfónica de Navarra w Pampelunie. Wcześniej kierował 
zespołami Filharmonii Pomorskiej (1974–1977), Orkiestry i Chóru Polskiego 
Radia i Telewizji w Krakowie (1977–1983), Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach (1983–2000) i Orquesta Filarmónica de Gran 
Canaria (1987–1992). W latach 2002–2013 sprawował funkcję dyrektora 
naczelnego i artystycznego Filharmonii Narodowej w Warszawie. 

Studiował dyrygenturę u Henryka Czyża i kompozycję u Krzysztofa Pen-
dereckiego w PWSM w Krakowie, ukończył również studia prawnicze na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Działalność zawodową rozpoczął jako asystent 
Witolda Rowickiego w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Po otrzymaniu 
II nagrody w Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim im. Herberta 
von Karajana w Berlinie w 1971 roku został asystentem patrona konkursu. 

Wykonawcy

Występował niemal we wszystkich ośrodkach muzycznych Europy, Azji, 
Australii i obu Ameryk. W ostatnich sezonach poprowadził m.in. orkiestrę 
La Scali w Mediolanie, BBC Symphony (Londyn), Filharmonii Petersburskiej, 
Cleveland Orchestra, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra (Tokio), Tokyo 
Metropolitan Symphony Orchestra, Budapest Festival Orchestra, Orquesta 
Nacional de España w Madrycie, Berner Symphonieorchester, China Phil-
harmonic (Pekin), Shanghai Symphony Orchestra, Colorado Symphony 
Orchestra (Denver), New Zealand Symphony Orchestra, orkiestrę Teatro 
Colón (Buenos Aires), Berliner Philharmoniker, Staatskapelle Dresden, Royal 
Philharmonic Orchestra (festiwal w Montreux), orkiestry w Lyonie, Liège, 
Brukseli, São Paulo, Bilbao, Barcelonie i Sewilli. 

Jego nagrania znajdują się na ponad 200 płytach, które otrzymały liczne 
nagrody (m.in. Grammy Award 2013 oraz sześć innych nominacji do tej 
nagrody, Diapason d'Or i Grand Prix de la Nouvelle Académie du Disque, 
Cannes Classical Award, Choc du Monde de la Musique, cztery polskie Fryde-
ryki). Nagrania obejmują dzieła najwybitniejszych polskich kompozytorów, 
a także utwory światowej literatury – m.in. przyjęte z wielkim uznaniem 
krytyków interpretacje dzieła Smetany, Dvořáka, Schumanna, Brahmsa, 
Mahlera i R. Straussa. Antoni Wit należy do nielicznego grona artystów, 
których płyty sprzedano w łącznym nakładzie niemal sześciu milionów 
egzemplarzy. 

Zajmował się także pedagogiką w UMFC w Warszawie, ma tytuł profesora. 
Do jego wychowanków należą m.in. Krzysztof Urbański, Michał Dworzyński, 
Rafał Janiak, Maja Metelska i Dawid Runtz. Jest profesorem honorowym 
UMFC oraz Keimyung University (Korea Płd.). Wśród jego doktorantów 
oprócz wymienionych absolwentów są także Łukasz Borowicz i  Jakub 
Chrenowicz.
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Jacek  
Kaspszyk
dyrygent 

Jeden z czołowych polskich dyrygentów; pełnił funkcje dyrektora artystycz-
nego Filharmonii Narodowej w Warszawie i NFM Filharmonii Wrocławskiej, 
dyrektora muzycznego Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
w Katowicach i Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. 

Od czasu swego młodzieńczego sukcesu w Konkursie Dyrygenckim im. 
Herberta von Karajana w Berlinie Jacek Kaspszyk dyrygował wieloma naj-
ważniejszymi orkiestrami świata, m.in. Berliner Philharmoniker, Sympho-
nieorchester des Bayerischen Rundfunks, Rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin, Orchestre de Paris, Wiener Symphoniker, Oslo Philharmonic, Royal 
Stockholm Philharmonic Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra 
oraz Chamber Orchestra of Europe (tournée po Australii), Philharmonia 
Orchestra, London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, 
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BBC Scottish Symphony, BBC National Orchestra of Wales (BBC Proms), 
The Hallé i Royal Liverpool Philharmonic.

W ostatnim czasie artysta koncertował z takimi orkiestrami, jak Symphoniker 
Hamburg, Berner Symphonieorchester, Bournemouth Symphony Orchestra, 
Orchestre national d’Île-de-France, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra. Jest 
regularnie zapraszany do Chin, gdzie często występuje z China Philharmonic 
Orchestra, Shanghai Symphony Orchestra i Guangzhou Symphony Orche-
stra. W jego bogatej dyskografii znajduje się m.in. rejestracja II i IV Sym-
fonii Lutosławskiego z NFM Orkiestrą Filharmonii Wrocławskiej, za którą 
otrzymał nagrodę Fryderyk 2011. Nagrania z Orkiestrą i Chórem Filharmonii 
Narodowej, dokonane w ostatnich latach dla Warner Classics, zawierają 
cieszące się uznaniem krytyków interpretacje Stabat Mater i III Symfonii 
Szymanowskiego, a na najnowszej płycie artysty (z 2018) utrwalone zostały 
Symfonia Polonia Młynarskiego, Polonez Pendereckiego oraz Melodie polskie 
Wajnberga. 

Jacek Kaspszyk otrzymał prestiżowy Elgar Society Medal (2012) za wybitne 
interpretacje utworów sir Edwarda Elgara, zaś po prezentacji programu 
poświęconego w całości dziełom Witolda Lutosławskiego podczas festiwalu 
„Warszawska Jesień” w październiku 2013 roku został odznaczony Medalem 
Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego, a także otrzymał Złoty Medal 
„Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.
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Andrzej  
Boreyko 
dyrygent

Sezon 2021/2022 to trzeci rok pracy Andrzeja Boreyki na stanowisku dyre-
ktora artystycznego Filharmonii Narodowej w  Warszawie. Zaplanowane 
na ten sezon zobowiązania dyrygenta z  Orkiestrą FN obejmują występy 
podczas festiwalu Eufonie, koncertów finałowych oraz koncertów 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. 

Do najważniejszych wydarzeń z jego udziałem w poprzednich latach na-
leżały: trasa koncertowa 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 Museumsgesell-
schaft, 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.

Jako propagator muzyki współczesnej Andrzej Boreyko w 2017 roku promo-
wał dzieła Victorii Borisovej-Ollas w ramach złożonego projektu koncertowo-
-nagraniowego z Royal Stockholm Philharmonic Orchestra.

W poprzednich latach pełnił funkcję dyrektora muzycznego takich zespo-
łów, jak Jenaer Philharmonie, Symphoniker Hamburg, Berner Symphonie-
orchester, Düsseldorfer Symphoniker, Winnipeg Symphony Orchestra oraz 
Orchestre National de Belgique.
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Rafał  
Bartmiński
tenor

Absolwent wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach w klasie Eugeniusza Sąsiadka. Laureat 
Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym 
Sączu (2001) i Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława 
Moniuszki w Warszawie (2007). 

Już podczas studiów rozpoczął działalność koncertową (biorąc udział mię-
dzy innymi w Mszy h-moll, Magnificacie Bacha i Requiem Mozarta). Na scenie 
operowej zadebiutował w 2002 roku jako Leński w Eugeniuszu Onieginie 
w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, z którym od tego 
czasu stale współpracuje, śpiewając takie partie, jak Tamino w Czarodziejskim 
flecie, Ismaele w Nabucco, Tamburmajor w Wozzecku, Borys w Katii Kabanowej, 
Pinkerton w Madame Butterfly, Duca w Rigoletcie, Madwoman w Curlev River 
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Brittena, Stefan w Strasznym Dworze czy Jontek w Halce. Artysta występuje też 
w Operze Wrocławskiej, Krakowskiej, Podlaskiej, a także w Rydze, Wiesbaden, 
Madrycie (Teatro Real), Moskwie (Teatr Bolszoj), Paryżu (Théâtre du Châtelet, 
Opéra Bastille), Linzu, Monachium i Wuppertalu.

Wielokrotnie brał udział w wykonaniach dzieł Krzysztofa Pendereckiego 
(Te Deum, Kosmogonia, Credo, Siedem bram Jerozolimy, Polskie Requiem). 

Rafał Bartmiński śpiewał pod batutą znakomitych dyrygentów, takich jak 
Gabriel Chmura, Teodor Currentzis, Miguel Ángel Gómez Martínez, Tomas 
Hanus, Mariss Jansons, Jacek Kaspszyk, Hannu Lintu, Marc Minkowski, 
Krzysztof Penderecki, Jerzy Semkow, Stanisław Skrowaczewski, Andrzej 
Straszyński, Antoni Wit, Tadeusz Wojciechowski i Alberto Zedda. Pracował 
ze znanymi reżyserami – Davidem Aldenem, Maciejem Prusem, Dmitrijem 
Czerniakowem, Mariuszem Trelińskim, Jakobem Messerem, Michałem Zna-
nieckim, Krzysztofem Warlikowskim, Krystyną Jandą, Tomaszem Koniną, 
Andrzejem Domalikiem, Krzysztofem Zanussim i innymi.
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Orkiestra  
Filharmonii  
Narodowej
Warsaw Philharmonic 
Orchestra

Andrzej Boreyko
Dyrektor Artystyczny /
Music and Artistic Director

Maciej Tomasiewicz
Dyrygent – asystent / 
Assistant Conductor

I Skrzypce /  
First Violins

Maria Machowska
koncertmistrz / leader
Krzysztof Bąkowski
koncertmistrz / leader
Stanisław Podemski
zastępca koncertmistrza / 
deputy leader
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 / 
Second Violins

Piotr Tadzik
solista / soloist
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 / Violas

Marzena Hodyr
solistka / soloist
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 / Cellos

Karolina  
Jaroszewska-Rajewska

solistka / soloist
Aleksandra Ohar- 

-Sprawka
solistka / soloist
Robert Putowski
solista / soloist

Agata Dobrzańska
Kazimierz Gruszczyński
Piotr Sapilak
Mateusz Szmyt
Bogusław Tomków
Mariusz Tondera
Angelica Wais
Jerzy Wołochowicz

Kontrabasy /  
Double Basses

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

Flety / Flutes

Krzysztof Malicki
Urszula Janik-Lipińska
Joanna Gatniejewska
Seweryn Zapłatyński

Flet piccolo / Flute piccolo

Tomasz Bielski

Oboje / Oboes

Aleksandra Rojek
Piotr Lis
Łukasz Dzikowski

Rożek angielski / 
Cor anglais

Joanna Monachowicz

Klarnety / Clarinets

Adrian Janda
Grzegorz Wołczański
Krystyna Sakowska
Dariusz Elbe
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Fagoty / Bassoons

Andrzej Budejko
Leszek Wachnik
Grzegorz Gołąb
Mariusz Oczachowski

Waltornie / Horns

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

Trąbki / Trumpets

Krzysztof Bednarczyk
Kazimierz Adamski
Dorota Cholewa
Mariusz Niepiekło

Puzony / Trombones

Andrzej Sienkiewicz
Paweł Cieślak
Krzysztof Wojtyniak

Puzon basowy /  
Bass Trombone

Krzysztof Kott

Tuba / Tuba

Arkadiusz Więdlak

Kotły/Timpani

Piotr Domański
Daniel Kamiński

Perkusja / Percussion

Tomasz Bielak
Wawrzyniec Dramowicz
Paweł Pruszkowski
inspektor orkiestry / 
orchestra personnel manager

Harfa / Harp

Klara Wośkowiak
Barbara Witkowska

Fortepian / Piano

Grzegorz Gorczyca

Bibliotekarze Orkiestry / 
Librarians

Sławomir Bychawski
Aleksandra Świdzińska

Stroiciele / Tuners

Szymon Jasnowski
kierownik sekcji /  
head of the tuning team
Jarosław Bednarski
Krzysztof Dymek

Obsługa techniczna 
estrady / Stagehands

Waldemar Frelak
Rafał Iżykiewicz
Michał Drewnik
Sebastian Michałek
Tomasz Śpiewak
Zbigniew Wierzbicki
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Chór  
Filharmonii  
Narodowej 
Warsaw Philharmonic 
Choir

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

Katarzyna Bienias
Urszula Bozik
Ewa Cupryjak
Magdalena Dobrowolska
Monika  

Dobrzyńska-Krysiak
Joanna Dudzińska
Elżbieta Gołębiowska-

-Kaptur
Bożena Grabowska
Anna Jasińska
Kinga Jaskowska
Justyna 

Jedynak-Obłoza
Katarzyna 

Kalisz-Kędziorek
Aneta Kapla-Marszałek
Małgorzata  

Miłkowska-Cieśla
Marta Mularczyk
Dorota Mularzuk
Maria Muszyńska 

Danuta Opacka
Inga Poškutė-Królak
Magdalena Schabowska
Ewelina Siedlecka- 

-Kosińska
Eliza Sikora
Sylwia Sikorska
Alina Smorga
Samitra Suwannarit
Barbara  

Szczerbaczewicz
Dorota Żwirdowska

Alty / Altos 

Jadwiga Bartnik
Grażyna Cesarczyk
Beata Dąbrowska
Brygida Dobber- 

-Sienkiewicz
Anna Fijałkowska
Dorota Filipczak
Joanna Gontarz
Małgorzata Hennig- 

-Pochwat
Marzanna Jadczak
Olga Janiec
Martyna Jankowska
Jolanta  

Kaczyńska-Lechnio
Bożena Kołodziejczyk
Anna Kozłowska
Ewa Matuszewska
Ewa Mieczkowska
Aleksandra Pawluczuk
Urszula Rodowicz
Małgorzata  

Spodniewska-Szyndler
Anna Stawarz- 

-Moszczyńska
Małgorzata Stupnicka

Tenory / Tenors 

Mariusz Cyciura
Marcin Jaskowski
Janusz Kazanecki
Wojciech Kołbuk
Henryk Kutysz
Mariusz Latek
Robert Lawrence
Arkadiusz Malec

Andrzej Marusiak
Adam Miroszczuk
Adam Sławiński
Kacper Szemraj
Marek Szwajkowski
Zbigniew Tupczyński
Tomasz Warmijak
Grzegorz Wiśniewski
Tadeusz Wiśniewski
Daniel Woźniak
Emil Zwoliński

Basy / Basses 

Krzysztof Chalimoniuk
Stanisław Daglis
Dariusz Golec
Mirosław Grabski
Sebastian Gunerka
Adam Kaczyński
Łukasz Kocur
Miłosz Kondraciuk
Andrzej Kozłowski
Bogumił Kozłowski
Krzysztof Matuszak
Marian Parczała
Piotr Stawarski
Roman Wawreczko
Piotr Widlarz
Marek Wota
Przemysław Żywczok

Korepetytorzy pianiści / 
Répétiteurs 

Ariadna Pustoła
Ewa Wilczyńska

Inspektor Chóru /  
Choir Presonnel Manager 

Dariusz Golec

Bibliotekarz / Librarian 

Roman Wawreczko
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5.11.2021
Friday  /  7.30 pm  /  Concert Hall

live online streaming → filharmonia.pl
live broadcast by Polish Radio 2

6.11.2021
Saturday  /  6 pm  /  Concert Hall

Special Concert to Mark the 120th Anniversary of the Warsaw Philharmonic

Performers

Warsaw Philharmonic Orchestra and Choir
Antoni Wit – conductor (Lutosławski)
Jacek Kaspszyk – conductor (Szymanowski)
Andrzej Boreyko – conductor (Penderecki, Kaczmarek) 
Rafał Bartmiński – tenor
Bartosz Michałowski – choir director

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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Programme

Witold Lutosławski (1913–1994)
Concerto for Orchestra [28′]
(1954)

Intrada
Capriccio natturno e Arioso
Passacaglia. Toccata e Corale

∙∙∙  Intermission (ca 25 min.)

Karol Szymanowski (1882–1937)
Symphony No. 3 ”Song of the Night”, Op. 27 [25′]
for tenor solo, mixed choir and orchestra 
text: Jalāl ad-Dīn Mohammad Rūmī
(1916)

∙∙∙  Intermission (ca 20 min.)

Krzysztof Penderecki (1933–2020)
Agnus Dei from Polish Requiem [8′]
for a cappella choir
(1981)

Jan A.P. Kaczmarek (b. 1953)
Cantata to Happiness [29′]
for choir and orchestra 
(2021)
text based on the poem Desiderata by Max Ehrmann
premiere performance

Time
Clean River
Departure of the Storks

commissioned by Warsaw Philharmonic

Short programme note

Karolina Kolinek-Siechowicz
(”Ruch Muzyczny”)

Witold Lutosławski’s Concerto for Orchestra was commissioned by Witold Rowicki. 
The work showcases the composer’s mastery in the sublimation of folklore and 
is also a perfect occasion for a symphony orchestra to flaunt its skills. Concerto 
for Orchestra is comprised of three movements, whose titles make neo-Classical 
references to early musical forms. These sections are part of an overriding plan 
of a two-movement form, characteristic of the composer’s later oeuvre. The piece 
can be divided into an introductory movement (in this case Intrada and Cappricio 
notturno e Arioso) and a longer main movement – the climax of the entire piece 
(Passacaglia, Toccata e Corale). 

Karol Szymanowski’s Symphony No. 3 “Song of the Night”, completed in 1916, can be 
considered a symphonic poem – it is a one-movement vocal-instrumental impression 
based on the canvas of the Persian poem Song of the Night by Jalāl ad-Dīn Mohammad 
Rūmī, translated by Tadeusz Miciński. However, the composer refrained from using 
this genre name and labelled it a “symphony” instead and added a poetic subtitle. 
The text of the poem is sung by a tenor accompanied by a choir, orchestra and solo 
violin.

Krzysztof Penderecki’s Agnus Dei forms a part of Polish Requiem – a monumental 
piece, which the composer wrote in the years 1980–2005. Its successive parts are 
devoted to important figures and events in Poland’s 20th-century history. Penderecki 
penned Agnus Dei in 1981, shortly after the death of Cardinal Stefan Wyszyński. 
The work was ready within just one day, and just two days later it was performed at 
the funeral of the Primate of the Millenium at St. John’s Archcathedral in Warsaw. 

No concert marking the 120th anniversary of the Warsaw Philharmonic would be 
conceivable without a work written especially for this grand occasion. And in this 
case that piece is Cantata to Happiness by Jan A.P. Kaczmarek, a respected composer of 
musical scores, an Oscar winner, and also the author of many works marking import-
ant anniversaries in Poland in recent years. The Cantata, for symphony orchestra 
and choir, comprises three movements: Time, Clean River, and Departure of the Storks.
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Performers’ notes

Antoni Wit 
conductor

Honorary Conductor of the Kraków Philharmonic. In the years 2013–2018, Antoni 
Wit was Artistic Director of the Orquesta Sinfónica de Navarra in Pamplona. 
Previously, he was also director of such ensembles as the Pomeranian Philharmonic 
in Bydgoszcz (1974–1977), the Polish Radio and Television Orchestra and Choir in 
Kraków (1977–1983), the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice 
(1983–2000), and the Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (1987–1992). Between 
2002 and 2013, he was General and Artistic Director of the Warsaw Philharmonic.

Antoni Wit studied conducting with Henryk Czyż and composing with Krzysztof 
Penderecki at the State Higher School of Music in Kraków, he also graduated in Law 
from the Jagiellonian University. He began his professional career as an assistant 
to Witold Rowicki at the Warsaw Philharmonic. After receiving Second Prize in 
the International Herbert von Karajan Conducting Competition in Berlin in 1971, 
he became assistant to the patron of the competition.

He has performed in almost all the great musical centres of Europe, Asia, Australia 
and both Americas. In recent seasons, he has conducted La Scala Orchestra in 
Milan, the BBC Symphony (London), Sankt Petersburg Philharmonic Orchestra, 
Cleveland Orchestra, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra (Tokyo), Tokyo Met-
ropolitan Symphony Orchestra, Budapest Festival Orchestra, Orquesta Nacional 
de España in Madrid, Berner Symphonieorchester, China Philharmonic (Beijing), 
Shanghai Symphony Orchestra, Colorado Symphony Orchestra (Denver), New Zea-
land Symphony Orchestra, Buenos Aires Philharmonic Orchestra at Teatro Colón, 
Berliner Philharmoniker, Staatskapelle Dresden, Royal Philharmonic Orchestra 
(at the Montreux festival), as well as orchestras in Lyon, Liège, Brussels, São Paulo, 
Bilbao, Barcelona and Sevilla. 

Recordings of his performances have been included on over 200 albums, which 
have won numerous awards, among them a 2013 Grammy Award and six other 
nominations for this prize, Diapason d’Or and Grand Prix de la Nouvelle Académie du 
Disque, Cannes Classical Award, Choc du Monde de la Musique, and four Fryderyk 
Awards from the Polish Phonographic Academy. The recordings feature music by 
Polish most outstanding composers, as well as works from a more international 
repertoire – including critically acclaimed interpretations of pieces by Smetana, 

Dvořák, Schumann, Brahms, Mahler and R. Strauss. Antoni Wit is one of only a few 
artists in the world whose albums have sold almost six million copies.

He was professor at the Fryderyk Chopin University of Music. His students were, 
among others, Krzysztof Urbański, Michał Dworzyński, Rafał Janiak, Maja Metelska, 
and Dawid Runtz. He has the title of honorary professor at the FCUM and Keimyung 
University (South Korea). Among his PhD students, apart from the above-mentioned 
graduates, there are also Łukasz Borowicz and Jakub Chrenowicz.

Jacek Kaspszyk 
conductor

One of Poland’s foremost conductors, Jacek Kaspszyk has previously held positions 
as Artistic Director of the Warsaw Philharmonic, NFM Wrocław Philharmonic, 
Music Director of the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice and 
of the Teatr Wielki – Polish National Opera in Warsaw.

Since his early success at the Herbert von Karajan Conducting Competition in Berlin, 
Jacek Kaspszyk has conducted many major orchestras throughout the world includ-
ing Berliner Philharmoniker, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Orchestre de Paris, Wiener Symphoniker, Oslo 
Philharmonic, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Rotterdam Philharmonic 
Orchestra, Chamber Orchestra of Europe (tour of Australia), Philharmonia Orchestra, 
London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, BBC Scottish Sym-
phony, BBC National Orchestra of Wales (BBC Proms), The Hallé, Royal Liverpool 
Philharmonic.

Highlights of the past seasons have been performances with the Symphoniker 
Hamburg, Berner Symphonieorchester, Bournemouth Symphony Orchestra, 
Orchestre national d’Île-de-France, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra. He is 
regularly invited to China where he often performs with the China Philharmonic 
Orchestra, Shanghai Symphony Orchestra, Guangzhou Symphony Orchestra. Widely 
represented on CD, his recording of Lutosławski’s Symphonies Nos. 2 & 4 with 
the NFM Wrocław Philharmonic received the 2011 Fryderyk Award in the Best 
Symphonic and Concerto Music Album category. Recent recordings with the Warsaw 
Philharmonic Orchestra and Choir for Warner Classics include a critically acclaimed 
performance of Szymanowski’s Stabat Mater and Symphony No. 3, while his latest CD 
release (spring 2018) features Młynarski’s Symphony Polonia, Penderecki’s Polonaise 
and Weinberg’s Polish Melodies.
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Jacek Kaspszyk has received the prestigious Elgar Society Medal (2012) in recognition 
of his many fine performances of Edward Elgar̕s works. Following an all-Lutosławski 
programme for the Warsaw Autumn Festival in October 2013, he was awarded 
the Medal from the Witold Lutosławski Society as well as Gold Medal for Merit to 
Culture – Gloria Artis.

Andrzej Boreyko 
conductor

2021/2022 marks Andrzej Boreyko’s third season as Music and Artistic Director of 
the Warsaw Philharmonic. The planned engagements with the Warsaw Philharmonic 
Orchestra this season include performances at the Eufonie Festival, the final and 
prizewinners’ concerts of the 18th International Fryderyk Chopin Piano Competition 
in Warsaw, and the 120th anniversary of the Warsaw Philharmonic celebrations. 
The Warsaw Philharmonic Orchestra with Andrzej Boreyko also plan to tour across 
Japan and the US. 

Now in his eighth and final season as Music Director of Artis—Naples, Andrzej 
Boreyko’s inspiring leadership has raised the artistic standard of the Naples Phil-
harmonic. He concludes his tenure as Music Director by continuing to explore 
connections between art forms through interdisciplinary thematic programming. 

Highlights of previous seasons have included major tours with The State Academic 
Symphony Orchestra of Russia (to Hamburg, Cologne, Frankfurt and Munich) and 
the Filarmonica della Scala (to Ljubljana, Rheingau, Gstaad, and Grafenegg festivals). 
Guest engagements from recent seasons include Seoul Philharmonic Orchestra, 
Orquesta Sinfónica de Galicia, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Sinfonia 
Varsovia (with Piotr Anderszewski at the Bridging Europe festival at Müpa in Buda-
pest), Mozarteumorchester Salzburg, Rundfunk-Sinfonie orchester Berlin, Frankfurt 
Museumsgesellschaft, Sydney, Toronto, Seattle, Minnesota, San Francisco, Dallas, 
and Detroit symphony orchestras, as well as New York Philharmonic, Chicago Sym-
phony, and Los Angeles Philharmonic. In 2019, he conducted the Cleveland Orchestra.

An advocate for modern works, Andrzej Boreyko championed compositions by 
Victoria Borisova-Ollas in an extensive concert and recording project with the Royal 
Stockholm Philharmonic Orchestra in 2017.

Previous appointments include Music Director positions of the Jenaer Philharmonie, 
Symphoniker Hamburg, Berner Sinfonieorchester, Düsseldorfer Symphoniker, 
Winnipeg Symphony Orchestra, and of the Orchestre National de Belgique.

Rafał Bartmiński 
tenor

A graduate from the Vocal and Drama Department of the Academy of Music in Kato- 
wice, where he studied with Eugeniusz Sąsiadek, Rafał Bartmiński was among 
the winners of the International Ada Sari International Vocal Artistry Competition in 
Nowy Sącz (2001) and the International Stanisław Moniuszko Vocal Competition 
in Warsaw (2007). 

Already during his studies, he started giving concerts (Bach’s Mass in B Minor and 
Magnificat, Mozart’s Requiem). He made his opera debut in Eugene Onegin (Lensky) 
at the Teatr Wielki – Polish National Opera (2002), with which he has since regularly 
collaborated (Tamino in Die Zauberflöte, Ismaele in Nabucco, Drum Major in Wozzeck, 
Boris in Katia Kabanova, Pinkerton in Madama Butterfly, Duca in Rigoletto, Madwoman 
in Britten’s Curlew River, Stefan in The Haunted Manor, Jontek in Halka). He has 
also performed at the Wrocław, Kraków and Podlasie Opera Houses as well as in 
Riga, Wiesbaden, Madrid (Teatro Real), Moscow (Bolshoi Theatre), Paris (Théâtre 
du Châtelet, Opéra Bastille), Linz, Munich and Wuppertal. 

He has performed many of Krzysztof Penderecki’s works (Te Deum, Cosmogony, Credo, 
Seven Gates of Jerusalem, Polish Requiem).

Rafał Bartmiński has sung under the baton of outstanding conductors, such as Gabriel 
Chmura, Teodor Currentzis, Miguel Ángel Gómez Martínez, Tomas Hanus, Mariss 
Jansons, Jacek Kaspszyk, Hannu Lintu, Marc Minkowski, Krzysztof Penderecki, 
Jerzy Semkow, Stanisław Skrowaczewski, Andrzej Straszyński, Antoni Wit, Tadeusz 
Wojciechowski, and Alberto Zedda, and has worked with world-renowned directors – 
David Alden, Maciej Prus, Dmitri Tcherniakov, Mariusz Treliński, Jakob Messer, 
Michał Znaniecki, Krzysztof Warlikowski, Krystyna Janda, Tomasz Konina, Andrzej 
Domalik, Krzysztof Zanussi and others.
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Andrzej Boreyko z Orkiestrą i Chórem Filharmonii Narodowej, 2021
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Członkowie Klubu 
w sezonie 2021/2022

PLATYNOWA KARTA
Beata Dronzikowska-Zając  
i Dariusz Zając
Ewa i Dominik Falkowscy 
Kazimierz Kłosiński 
Jerzy Kolanowski 
Alicja i Grzegorz Kołodkowie
Krzysztof Dariusz Mikołajczyk 

ZŁOTA KARTA
Wanda Aderek 
Marek Czecharowski 
Krystyna i Jerzy Górczyńscy 
Anna i Krzysztof Hagemejerowie 
Łukasz Hejmej 
Barbara Janecka 
Jacek Krankowski 
Anna Lemańska 
Małgorzata Łozińska 
Wojciech Nagel 
Małgorzata i Paweł Scheinerowie 
Dorota i Jarosław Skrzeczyńscy
Grzegorz Sokołowski 
Maciej Marian Sokołowski
Elżbieta Sokół-Kobielska 
Małgorzata Szutkowska 

SREBRNA KARTA
Gracjana Cichowska
Jolanta Last
Paweł Matejak
Barbara Pająk
Dorota i Przemysław Plecińscy

BRĄZOWA KARTA
Bożena Bahdaj
Wojciech Hann
Andrzej Krupka 
Krzysztof Lechnicki 
Anna Nowicka
Kazimierz Nowicki
Grażyna Osińska
Halina Pilecka 
Danuta Solak 
Eugeniusz Szustow
Monika Żmudzińska-Hann

Dyrektorzy 
Filharmonii 
Narodowej
1901–2021
Zapraszamy Państwa do obejrzenia wystawy w dwóch bocz-
nych foyer parteru Sali Koncertowej prezentującej posta-
cie dyrektorów, którzy przez 120 lat kierowali Filharmonią 
Warszawską, następnie Filharmonią Narodową. Z każdym  
z nich Filharmonia przechodziła przez kolejne etapy rozwo-
ju, każdy wpłynął na historię instytucji swoją artystyczną,  
a także organizatorską osobowością, każdy zmagał się z in-
nymi kolejami losu. 

Postaci dyrektorów przybliżą Państwu cytaty z ówczesnej 
prasy, wypowiedzi samych dyrektorów oraz ich biografów.

Dyrekcja Filharmonii Narodowej

Roman Chojnacki, dyrektor Filharmonii Warszawskiej  
w latach 1918–1938
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Z muzyką 
o muzyce
Wprowadzenia do koncertów 
symfonicznych 

Serdecznie zapraszamy melomanów przed wszystkimi piątkowymi koncertami 
symfo  nicznymi o godz. 18:30 na wykłady omawiające dzieła wykonywane danego 
wieczoru.

Spotkania przygotowują wybitni polscy muzykolodzy oraz popularni dziennikarze 
i krytycy muzyczni, którzy w ciekawy sposób opowiadają o utworach wykonywanych 
podczas nadchodzącego koncertu. Wykłady ilustrują wybranymi przez siebie frag-
mentami nagrań. Dzięki temu uczestnicy spotkań mogą w czasie koncertu słuchać 
dzieł muzycznych z większą wiedzą i świadomością ich przebiegu.

Wykłady odbywają się w Sali Kameralnej (wejście od ul. Sienkiewicza) i są otwarte 
dla posiadaczy biletów na dany koncert (lub jego sobotnie powtórzenie) oraz dla 
członków Klubu Przyjaciół Filharmonii.

Kalendarz 
koncertowy

8.11  poniedziałek  /  19:00  
Sala Kameralna

Po prostu... Filharmonia!
Projekt 1:  
Różne muzyki dawne –  
Muzyka przetworzona

Consort Brouillamini:
(flety proste)
Guillaume Beaulieu 
Aránzazu Nieto 
Elise Ferrière 
Julien Martin 
Florian Gazagne

Bach

9.11  wtorek  /  19:00  
Sala Kameralna

Po prostu... Filharmonia!
Projekt 1:  
Różne muzyki dawne –  
Muzyka skupiona

Vinícius Perez – lutnia

Bach / Weiss

10.11  środa  /  19:00  
Sala Kameralna

Po prostu... Filharmonia!
Projekt 1:  
Różne muzyki dawne –  
Muzyka w poszukiwaniu  
tajemnic

Voces Suaves:
Carmit Natan – sopran
Christina Boner – sopran
Flavio Ferri-Benedetti – kontratenor
David Munderloh – tenor
Dan Dunkelblum – tenor
Tobias Wicky – baryton
Davide Benetti – bas
Aki Noda-Meurice – pozytyw

Arcadelt / Bernardi / Frescobaldi / 
Gesualdo da Venosa / Merulo / 
Monteverdi / Mosto / Luzzaschi / 
Pacelli / Verdelot

Muzykolog, krytyk muzyczny i popularyzator mu zyki, współpracujący z wieloma 
czasopismami i insty tu cjami muzycznymi, od 2000 roku kieruje Gabinetem Zbio-
rów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Od wielu lat współ-
pracuje z Filharmonią Narodową, przygotowując omówienia do licznych broszur 
koncertowych.

5.11.2021 
piątek  /  18:30  /  Sala Kameralna

Wykład prowadzi:
Piotr Maculewicz
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Jubileuszowa płyta
Filharmonii Narodowej
Chopin / Szymanowski / Panufnik / Lutosławski / Górecki / Penderecki  
Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej
Rowicki / Wodiczko / Kord / Wit / Wojnarowski / Kaspszyk / Boreyko
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