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Andrzej Panufnik dyryguje Orkiestrą Filharmonii Narodowej 
podczas festiwalu Warszawska Jesień, 1990
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10.12.2021
piątek  /  19:30  /  Sala Koncertowa
transmisja internetowa → filharmonia.pl

11.12.2021
sobota  /  18:00  /  Sala Koncertowa

 70. rocznica urodzin i 50-lecie pracy artystycznej Marka Pijarowskiego

 

Dyrektor Artystyczny
Music and Artistic Director

Andrzej Boreyko

Dyrektor Honorowy
Honorary Director

Kazimierz Kord

English summary → go to page 18

Na koncerty zaprasza Toyota –  
Partner Filharmonii Narodowej 

Pijarowski  
Kraggerud 



Wykonawcy

Orkiestra Filharmonii Narodowej
Marek Pijarowski – dyrygent
Henning Kraggerud – skrzypce

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.

Program

Krystian Kiełb (ur. 1971)

Epitafium
Andrzej Panufnik in memoriam [12′]
na orkiestrę symfoniczną
(2006)

Jean Sibelius (1865–1957)

Koncert skrzypcowy d-moll op. 47 [31′]
(1905)

Allegro moderato
Adagio di molto
Allegro, ma non tanto

∙∙∙     Przerwa (ok. 20 min)

Robert Schumann (1810–1856)

IV Symfonia d-moll op. 120 [28′]
(1841/1851)

Ziemlich langsam. Lebhaft
Romanze: Ziemlich langsam
Scherzo: Lebhaft
Langsam. Lebhaft

Orkiestra Filharmonii Narodowej po raz ostatni wykonała Koncert  
skrzypcowy d-moll Jeana Sibeliusa w maju 2017 roku pod batutą  
Pawła Kapuły (Sergey Khachatryan – solista), zaś IV Symfonię d-moll  
Roberta Schumanna – w lutym 2014 roku pod dyrekcją Rafała Janiaka. 
Epitafium Krystiana Kiełba wykonuje po raz pierwszy.
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Omówienie 
programu

Beata Bolesławska-Lewandowska

Kiełb

Urodzony w 1971 roku Krystian Kiełb należy do silnego pokolenia polskich 
kompozytorów, nazywanego niekiedy generacją ‘70, a nawet pokoleniem 
1971. W tym samym roku przyszli bowiem na świat związani z Warszawą 
Paweł Mykietyn i Maciej Zieliński, działający w Krakowie Marcel Chyrzyński 
i Wojciech Widłak, wrocławianin Cezary Duchnowski czy mieszkający od 
lat w Stanach Zjednoczonych Mikołaj Piotr Górecki, syn Henryka. Twórcy ci 
nadają dziś ton nie tylko polskiej muzyce, ale i życiu artystycznemu ośrod-
ków, w których pracują. Tak jest również w przypadku Krystiana Kiełba, 
związanego z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 
w  której pełni obecnie funkcję rektora. Pozostaje przy tym aktywnym 
kompozytorem, o czym świadczy długa lista napisanych przez niego utwo-
rów: orkiestrowych, solowych, kameralnych i wokalno-instrumentalnych. 
W  latach 2005–2006 na zamówienie odbywającego się we Wrocławiu 
Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej „Musica Polonica Nova” twórca 
skomponował Epitafium. Andrzej Panufnik in memoriam. Dedykacja nabiera 
dodatkowego znaczenia w kontekście programu koncertu, podczas którego 
utwór Kiełba został po raz pierwszy wykonany – otóż zaprezentowano na 
nim także X Symfonię Panufnika oraz Koncert skrzypcowy jego córki, Roxanny. 
W  ten sposób kompozycja Krystiana Kiełba stała się dopełnieniem wie-
czoru, który upamiętnił piętnastą rocznicę śmierci wybitnego polskiego 
twórcy, zmarłego na emigracji w Wielkiej Brytanii w 1991 roku. Epitafium. 
Andrzej Panufnik in memoriam to krótki utwór przeznaczony na orkiestrę 
symfoniczną z rozbudowaną grupą instrumentów perkusyjnych. Ze stylem 

kompozytorskim Panufnika łączy go koncepcja formy, opartej na łukowej 
konstrukcji symetrycznej, a  także oszczędność zastosowanych środków 
muzycznych. Ograniczony materiał motywiczny, długie powtarzalne brzmie-
nia akordów oraz powolna narracja nadają kompozycji dość monolityczny 
charakter, pełen spokoju i wewnętrznej harmonii. To nastrojowe epitafium, 
poważne, lecz nieprzesadnie żałobne, stanowi doskonałe wprowadzenie do 
dalszej części koncertu. Prawykonanie utworu odbyło się 19 lutego 2006 roku 
we Wrocławiu. Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia dyrygował 
wówczas Gabriel Chmura. 

Sibelius

Jean Sibelius to jeden z najważniejszych twórców europejskich przełomu XIX 
i XX wieku. Ceniony symfonik, jest autorem aż siedmiu dzieł tego gatunku. 
Rozwinął w nich własny styl, wynikający wprost z tradycji późnoromantycz-
nych, z tendencją do rozbudowanej pracy przetworzeniowej i ciągłej trans-
formacji podstawowych myśli tematycznych. Z kolei jego poematy i suity 
symfoniczne sięgające po etnograficzne i mitologiczne fińskie motywy, 
takie jak Finlandia, En Saga, Kullervo, Karelia czy Tapiola, przyniosły mu miano 
narodowego twórcy Finlandii. Skomponowany przez Sibeliusa w latach 
1904–1905 Koncert skrzypcowy d-moll op. 47 to jeden z najbardziej znanych 
i cenionych koncertów przeznaczonych na ten instrument. Ma go w reper-
tuarze każdy niemal wirtuoz skrzypiec. Utwór składa się z trzech części 
o typowym układzie – allegro sonatowe (Allegro moderato), liryczna część 
środkowa (Adagio di molto) i taneczny finał (Allegro, ma non tanto). Kompozycja 
oferuje skrzypkom wszystko, czego potrzeba, by oczarować publiczność. Są 
tu i porywające, energiczne melodie, nieraz o delikatnie ludowym zabarwie-
niu, i wirtuozowskie, wymagające technicznej maestrii przebiegi solowe, 
a w końcu także zapierające dech, rozlewne frazy liryczne. W utworze czuć 
szeroką przestrzeń Północy, a jednocześnie nie brak w nim romantycznego 
żaru. Koncert rozpoczynają delikatne akordy instrumentów smyczkowych, 
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by po chwili oddać głos soliście, który wprowadza szeroko rozwijającą się 
frazę melodyczną głównego tematu. To solista gra w tym koncercie główną 
rolę, choć jego partię znakomicie dopełnia symfonicznie traktowana orkie-
stra, która dodaje całości instrumentalnego blasku oraz wzmacnia głębię 
nastrojów. Chętnie stosowane przez Sibeliusa ciemne brzmienia orkiestry 
wpisują się w późnoromantyczną estetykę, podobnie jak wolno rozwijana, 
epicka narracja kompozycji. W lirycznej części środkowej dominuje nostal-
giczny temat solowych skrzypiec, a część finałowa to motoryczne perpetuum 
mobile, w nieoczywisty sposób odwołujące się do rytmów poloneza. Jest to 
bez wątpienia jeden z najpiękniejszych koncertów skrzypcowych, zawsze 
ciepło witany przez publiczność pod każdą szerokością geograficzną. 

Schumann

Robert Schumann, rówieśnik Chopina i bodaj pierwszy kompozytor, który 
uznał jego wielkość (to do niego należą słynne słowa „panowie, czapki z głów, 
oto geniusz”), sam należał do twórców torujących w muzyce drogę ideom 
romantycznym – zwłaszcza w pieśniach i miniaturach forte pianowych, ale 
także w symfoniach i muzyce orkiestrowej. Jest między innymi autorem 
czterech symfonii, które wyznaczały romantyczny rozwój tego gatunku, 
znaczony odniesieniami do programowości (I Symfonia B-dur Wiosenna 
i  III Symfonia Es-dur Reńska) i zamiłowaniem do liryzmu. Kompozytor 
stworzył je dopiero po 1840 roku, wcześniej koncentrując się na utworach 
fortepianowych. Twórczość symfoniczną można zatem traktować jako 
poszerzenie jego dotychczasowego języka muzycznego. 

IV Symfonia d-moll op. 120, ukończona w 1851 roku, składa się z czterech dość 
klasycznie rozplanowanych części. Kompozytor nadał im jednak ostatecznie 
niemieckie tytuły: I. Ziemlich langsam. Lebhaft, II. Romanze: Ziemlich langsam, 
III. Scherzo: Lebhaft, IV. Langsam. Lebhaft, choć warto zaznaczyć, że w pierwszej 
wersji, która powstała w 1841 roku (zatem chronologicznie jako symfonia 

druga, a nie czwarta), tytuły te nosiły jeszcze standardowe włoskie nazwy 
(I. Andante con moto — Allegro di molto, II. Romanza: Andante, III. Scherzo: Presto, 
IV. Largo — Finale: Allegro vivace). Schumann jednak dokonał zmian, dlatego 
symfonia ta widnieje w katalogu jego dzieł jako czwarta i ostatnia. Dzieło to 
należy od lat do żelaznego repertuaru romantycznego, choć niekiedy można 
spotkać także wykonania owej pierwotnej, zarzuconej przez kompozytora 
wersji (wbrew sugestiom Klary Schumann została ona bowiem opublikowana 
w 1891 roku, i to za przyczyną Johannesa Brahmsa).

Symfonię rozpoczyna wolna introdukcja o poważnym, wręcz mrocznym 
nastroju. Na tle powtarzanych akordów pojawia się opadający motyw tema-
tyczny, który – poddawany różnego rodzaju transformacjom – będzie obecny 
w całej kompozycji. Stanowi on punkt wyjścia do budowy dramaturgii 
utworu, która opiera się na idei stałego rozwijania i przetwarzania głównej 
myśli tematycznej. Jest to już stricte romantyczny pomysł, odchodzący od kla-
sycznego dualizmu tematycznego na rzecz większej jednorodności materiału 
dźwiękowego. I choć nowe myśli muzyczne także się w utworze pojawiają, 
ton całości wyraźnie nadaje ów stale nawracający temat początkowy. Część 
druga to nastrojowy romans z lirycznym tematem wprowadzonym przez obój 
i wiolonczelę, a następnie podjętym przez instrumenty smyczkowe. Ważną 
rolę odgrywa tu także solo skrzypiec, rozwijane ponad akompaniamentem 
orkiestry, zwieńczone na koniec melancholijną frazą instrumentów dętych 
drewnianych. Następujące po owej instrumentalnej pieśni scherzo jest 
wyraziste w rysunku rytmicznym i majestatyczne w charakterze, z kontra-
stowym fragmentem środkowym o bardziej tanecznym nastroju oraz spo-
kojnej kodzie, prowadzącej bezpośrednio do części finałowej. Po stopniowo 
narastającym wstępie wybucha ona z pełną mocą i blaskiem, prowadząc 
do kulminacyjnego zwieńczenia. Także tutaj dominuje motyw głównego 
tematu. Myśl ta, nazywana niekiedy „tematem Klary” – ukochanej żony 
kompozytora, rzeczywiście obecna jest w całej symfonii, co nadaje jej tak 
charakterystyczny, indywidualny rys. Duch głęboko romantycznych uczuć 
jest w tej znakomitej symfonii wyraźnie obecny.

Omówienie programu
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Marek  
Pijarowski 
dyrygent

Absolwent wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie dyrygentury Tade-
usza Strugały (dyplom z wyróżnieniem). Swoje umiejętności doskonalił na 
kursach mistrzowskich w  Weimarze oraz w  Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst w Wiedniu u Karla Österreichera. W 1974 roku zdobył 
I nagrodę oraz nagrodę specjalną Orkiestry Filharmonii Śląskiej w Ogólno-
polskim Konkursie Dyrygenckim w Katowicach. 

Od tego czasu związany był z Filharmonią Wrocławską, początkowo jako 
asystent dyrygenta, rok później – II dyrygent, a od 1980 do 2002 – dyrektor 
naczelny i artystyczny. Pełnił również funkcję dyrektora artystycznego 
i I dyrygenta Filharmonii Łódzkiej (2002–2005), dyrygenta-szefa Orkiestry 
Filharmonii Poznańskiej (2007–2021), I dyrygenta Filharmonii Krakowskiej 
oraz stałego gościnnego dyrygenta Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. 

Wykonawcy

Był dyrektorem artystycznym Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej we 
Wrocławiu (1980–2000) i Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego 
w Dusznikach-Zdroju (1986–1987).

Wielokrotnie prowadził koncerty zagraniczne z czołowymi polskimi zespo-
łami, m.in. z orkiestrami Filharmonii: Narodowej, Krakowskiej, Łódzkiej 
i Wrocławskiej, a także z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia 
i Sinfonią Varsovią. Współpracował z Eastern Music Festival w Greensboro 
oraz Texas Music Festival w Houston (USA), a także z Prezydencką Orkiestrą 
Symfoniczną w Ankarze. Występował w większości krajów europejskich oraz 
w Egipcie, Izraelu, Kanadzie, Chinach, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, 
Korei Południowej i na Kubie. Zasiadał w jury wielu międzynarodowych 
i ogólnopolskich konkursów dyrygenckich.

Pełnił funkcję prorektora wrocławskiej Akademii Muzycznej. Obecnie prowa-
dzi klasę dyrygentury tej uczeni, będąc jednocześnie Kierownikiem Katedry. 
Był także profesorem dyrygentury na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w Warszawie (2006–2019). 

W roku 1997 otrzymał od Prezydenta RP tytuł profesora sztuki muzycznej, 
a we wrześniu 2021 – tytuł doktora honoris causa wrocławskiej Akademii 
Muzycznej. Został również odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.
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Henning  
Kraggerud 
skrzypce 

Dyrektor artystyczny norweskiej Arctic Philharmonic Chamber Orchestra. 
Dzięki wszechstronności i pasji muzycznej, a także autenty czności gry 
i pięknu wykonań, norweski skrzypek dociera do szerokich kręgów odbior-
ców. Jego wykłady i pisma dydaktyczne dają fascynujący wgląd w wielo-
aspektowe podejście do zagadnień interpretacji muzycznej, a kompozycje, 
aranżacje i improwizacje przywodzą na myśl ducha dawnych mistrzów, 
takich jak Josef Suk i Eugène Ysaÿe.

Henning Kraggerud koncertuje z  najważniejszymi orkiestrami świata, 
m.in. Royal Danish Opera Orchestra, Vancouver Symphony Orchestra, 
Deutsche Kammerakademie Neuss, Toronto Symphony Orchestra, Baltimore 
Symphony Orchestra, Danish National Symphony, wiedeńską Tonkünstler-
-Orchester oraz BBC Scottish Symphony Orchestra. W ubiegłych sezonach 
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wystąpił podczas festiwalu BBC Proms, z zespołem Los Angeles Philhar-
monic w Hollywood Bowl oraz poprowadził Orpheus Chamber Orchestra 
w Carnegie Hall. Regularnie występuje jako skrzypek i altowiolista podczas 
najważniejszych festiwali oraz w takich salach, jak londyńskie Wigmore 
Hall i Kings Place, Concertgebouw w Brugii oraz Konzerthaus w Berlinie.

Henning Kraggerud jest również płodnym kompozytorem, którego dzieła 
wykonywane są przez wielu wybitnych muzyków i orkiestry na całym 
świecie. Jego największe dotychczas dzieło – Equinox: 24 Postludes in All 
Keys for Violin and String Orchestra, zamówione, po raz pierwszy wykonane 
i nagrane przez Arctic Philharmonic Chamber Orchestra – jest opisywane 
jako „fascynująca kompozycja, do której wciąż chce się powracać”. Światowa 
premiera jego najnowszego utworu Romantarctica (wspólne zamówienie 
Arctic Philharmonic i Tasmanian Symphony Orchestra) odbyła się w Tromsø 
w lutym 2021 roku.

Artysta gra na skrzypcach Guarneriego del Gesù z 1744 roku, użyczonych 
mu przez Dextra Musica AS (filia Sparebankstiftelsen DNB).
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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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Stefan Münch

Recenzent i prezenter muzyczny, pracownik naukowy UMCS, dziennikarz Radia 
Lublin i Akademickiego Radia Centrum, występuje na scenie Teatru Muzycznego 
w Lublinie. Współpracuje z najważniejszymi festiwalami i instytucjami muzycznymi 
w Polsce. Autor książek Metamorfozy Don Juana. Studia z historii opery XVIII i XIX wieku 
(Polihymnia, Lublin 2010), Uśmiech anioła. Pogranicza muzyki, malarstwa i literatury 
(Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012) oraz Opera i polityka. Historyczne i polityczne 
konteksty grand opéra w czasach monarchii lipcowej (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015).

Szymon Paczkowski

Szymon Paczkowski, muzykolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Jego 
zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień historii i estetyki mu-
zyki baroku, w szczególności twórczości J.S. Bacha. Autor dwóch książek o muzyce 
czasów baroku: Nauka o afektach w myśli muzycznej I połowy XVII wieku (1998) i Styl 
polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha (2011, wersja angielska 2017), redaktor tomu 
studiów pt. Bach and Chopin. Baroque Traditions in the Music of the Romantics (2020) 
oraz licznych prac naukowych z zakresu historii muzyki od XVII do XIX. Członek 
American Bach Society oraz Neue Bach-Gesellschaft e.V. w Lipsku.

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 koncertu. Wykłady ilustrują wybranymi przez siebie fragmentami 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.

10.12.2021 
piątek  /  18:30  /  Sala Kameralna

Wykład prowadzi:  
Stefan Münch

17.12.2021 
piątek  /  18:30  /  Sala Kameralna

18.12.2021 
sobota  /  17:00  /  Sala Kameralna

Wykład prowadzi:  
Szymon Paczkowski
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10.12.2021
Friday  /  7.30 pm  /  Concert Hall
live online streaming → filharmonia.pl

11.12.2021
Saturday  /  6 pm  /  Concert Hall

Marek Pijarowski’s 70th Birthday and 50th Anniversary  
of His Work as an Artist

The Warsaw Philharmonic Partner of the Year –  
Toyota – warmly welcomes you to join us in those concerts

Performers

Warsaw Philharmonic Orchestra
Marek Pijarowski – conductor
Henning Kraggerud – violin

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.

Programme

Krystian Kiełb (b. 1971)
Epitafium  
Andrzej Panufnik in memoriam [12′]
for symphony orchestra
(2006)

Jean Sibelius (1865–1957)
Violin Concerto in D Minor, Op. 47 [31′]
(1905)

Allegro moderato
Adagio di molto
Allegro, ma non tanto

∙∙∙  Intermission (ca 20 min.)

Robert Schumann (1810–1856)
Symphony No. 4 in D Minor, Op. 120 [28′]
(1841/1851)

Ziemlich langsam. Lebhaft
Romanze: Ziemlich langsam
Scherzo: Lebhaft
Langsam. Lebhaft
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Short programme note

Beata Bolesławska-Lewandowska

Today’s concert will convey serious but at the same time truly romantic moods. 
Krystian Kiełb’s Epitafium. Andrzej Panufnik in memoriam, completed in 2006, is 
a short piece for symphony orchestra, composed in memory of the Polish composer, 
who died in 1991 in exile in Great Britain. Its tranquil and solemn mood is a perfect 
introduction to the later part of the concert. 

Jean Sibelius’ Violin Concerto in D Minor, Op. 47 is one the most popular and highly 
regarded concertos for this instrument. The piece offers violinists everything they 
need to dazzle the audience: captivating and vigorous melodies – sometimes with 
a subtle folk-like tone, virtuosic solo passages – requiring technical mastery, and 
finally breath-taking and drawn-out lyrical phrases. Without doubt, it is one of 
the most beautiful concertos in the violin repertoire. 

In turn, Robert Schumann’s Symphony No. 4 in D Minor, Op. 120 is one of the most 
important romantic symphonies. The main motif permeates its originally classical, 
four-movement structure, which gives the piece a distinctive, individual tone. This 
thought, sometimes dubbed “the theme of Clara”, who was the composer’s beloved 
wife, dominates the music material and makes the romantic spirit a prominent 
feature of the piece.

Performers’ notes

Marek Pijarowski 
conductor

A student of Tadeusz Strugała’s conducting class at the Wrocław Academy of Music 
(graduating with honours), Marek Pijarowski honed his skills in master classes in 
Weimar and at the Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Vienna under 
Karl Österreicher. In 1974, he won First Prize and a special award from the Silesian 
Philharmonic Orchestra in the Polish National Conducting Competition in Katowice. 

Since 1974, he has been associated with the Wrocław Philharmonic, initially as 
an assistant conductor, and a year later as second conductor and from 1980 to 
2002 as General and Artistic Director. He also served as Artistic Director and 
Principal Conductor of the Łódź Philharmonic (2002–2005), the Conductor-in- 
-Chief of the Poznań Philharmonic Orchestra (2007–2021), the Principal Conductor 
of the Krakow Philharmonic and Permanent Guest Conductor of the Pomeranian 
Philharmonic in Bydgoszcz. He was also Artistic Director of the Festival of Polish 
Contemporary Music in Wrocław (1980–2000) and the International Chopin Festival 
in Duszniki-Zdrój (1986–1987).

He has conducted numerous concerts abroad with leading Polish ensembles, 
including the Warsaw, Krakow, Łódź and Wrocław Philharmonic Orchestras, 
the Polish National Radio Symphony Orchestra and Sinfonia Varsovia. He has 
collaborated with the Eastern Music Festival in Greensboro and the Texas Music 
Festival in Houston (USA), as well as the Presidential Symphony Orchestra in Ankara. 
He has performed in the majority of European countries as well as in Egypt, Israel, 
Canada, China, the United States, Mexico, South Korea and Cuba. He has sat on 
the jury of many international and national conducting competitions.

Marek Pijarowski served as Vice-Rector of the Wrocław Academy of Music, where 
he currently teaches conducting and is Head of the Conducting Department. He was 
also professor of conducting at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw 
(2006–2019).

In 1997, he was conferred the title of Professor of the Musical Arts by the President 
of the Republic of Poland and in September 2021 he received an honorary doctorate 
from his alma mater. He has also been awarded, among other things, the Knight's 
Cross of the Order of Polonia Restituta and the Gold Medal for Merit to Culture – 
Gloria Artis.
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Henning Kraggerud
violin

Norwegian violinist Henning Kraggerud is Artistic Director of the Arctic Philharmonic 
Chamber Orchestra. Thanks to the versatility and passion for music, as well as 
the genuine quality of the playing and the beauty of his performances, the artist 
reaches a wide audience. His teaching and educational writings provide fascinating 
insights into his multi-faceted approach to music-making, while his composing, 
arranging and improvising recall the spirit of the old masters such as Josef Suk 
and Eugène Ysaÿe. 

Henning Kraggerud performs with the  world’s most significant orchestras, 
including the Royal Danish Opera Orchestra, Vancouver Symphony Orchestra, 
Deutsche Kammerakademie Neuss, Toronto Symphony Orchestra, Baltimore 
Symphony Orchestra, Danish National Symphony, Tonkünstler-Orchester in 
Vienna, and BBC Scottish Symphony Orchestra. In past seasons, he has performed 
at the BBC Proms, with the Los Angeles Philharmonic at the Hollywood Bowl, and 
with the Orpheus Chamber Orchestra at Carnegie Hall. He also regularly performs 
on both violin and viola at major festivals and venues, including Wigmore Hall and 
King's Place in London, Concertgebouw Brugge, and Konzerthaus Berlin.

He is a prolific composer whose works are performed by many prominent musicians 
and orchestras worldwide. His largest-scale work to date, Equinox: 24 Postludes in 
All Keys for Violin and String Orchestra, commissioned, premiered and recorded by 
the Arctic Philharmonic Chamber Orchestra, was hailed as “a fascinating composition 
to return to over and over again”. His most recent composition is Romantarctica 
(co-commissioned by the Arctic Philharmonic and the Tasmanian Symphony 
Orchestra) received its world premiere in Tromsø in February 2021. 

Henning Kraggerud plays the 1744 Guarneri del Gesù violin, lent to him by Dextra 
Musica AS, a subsidiary of Sparebankstiftelsen DNB.

Kalendarz 
koncertowy

12.12   niedziela  
11:00 (dzieci 3–6 lat) 
14:00 (dzieci 7–12 lat) 
Sala Koncertowa 
Poranny i popołudniowy  
koncert dla dzieci

Jasełkowe granie

Adrianna Furmanik-Celejewska –
prowadzenie koncertów

12.12  niedziela  /  18:00  
Sala Koncertowa

21.12  wtorek  /  19:00  
Sala Koncertowa

Koncerty kolędowe

Chór Filharmonii Narodowej
Bartosz Michałowski – dyrygent, 
dyrektor chóru
Jakub Pankowiak – organy

14.12  wtorek  /  19:00  
Sala Kameralna

Koncert kameralny

Amihai Grosz – altówka
Benjamin Hochman – fortepian

Schubert / Pártos / Szostakowicz

17.12  piątek  /  19:30 
Sala Koncertowa

18.12  sobota  /  18:00  
Sala Koncertowa

Koncerty oratoryjne

Orkiestra i Chór  
Filharmonii Narodowej
Stephen Layton – dyrygent
Ingrida Gápová – sopran
Guy James – kontratenor
Nick Pritchard – tenor
Neal Davies – bas-baryton
Bartosz Michałowski – dyrektor chóru

Bach 

19.12   niedziela  
11:00 (dzieci 3–6 lat) 
14:00 (dzieci 7–12 lat) 
Sala Koncertowa 
Poranny i popołudniowy  
koncert dla dzieci

Dźwięczne serce

Agata Kawełczyk-Starosta –
prowadzenie koncertów
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