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Wykonawcy

Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej
Andrzej Boreyko – dyrygent
Olga Pasiecznik – sopran
Krzysztof Jabłoński – fortepian
Bartosz Michałowski – dyrektor chóru
 

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.

Orkiestra Filharmonii Narodowej po raz ostatni wykonała I Koncert 
fortepianowy Czajkowskiego w marcu 2020 (dyr. Niklas Willén, fort. Eric Lu), 
zaś IV Symfonię Mahlera w marcu 2014 (dyr. Jacek Kaspszyk, sopran  
Elżbieta Szmytka). Lacrimosę Pendereckiego Chór FN wykonywał 
w październiku 2004 pod dyrekcją kompozytora z orkiestrą  
Sinfonia Varsovia (sopran Izabella Kłosińska).

Program

Krzysztof Penderecki (1933–2020) 
Lacrimosa z Polskiego Requiem [6′] 
na sopran, chór i orkiestrę
(1980)

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

∙∙∙     Przerwa (ok. 20 min)

Gustav Mahler (1860–1911) 
IV Symfonia G-dur [54′]
na sopran i wielką orkiestrę symfoniczną
(1899–1900)

Bedächtig. Nicht eilen
In gemächlicher Bewegung. Ohne Hast
Ruhevoll
Sehr behaglich 
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Zapiski  
dyrygenta

Andrzej Boreyko 

W ubiegłym roku obchodziliśmy 50. rocznicę Grudnia 1970. Niestety pandemia 
uniemożliwiła stosowne jej uczczenie. Nie ma już z nami Krzysztofa Pendereckiego 
–kompozytora, który wywarł wielki wpływ na całe pokolenie polskich twórców. Jego 
Lacrimosa, będąca częścią monumentalnego Polskiego Requiem, zadedykowana 
została ofiarom tych wydarzeń. Podczas koncertów inaugurujących sezon artystyczny 
2021/2022 chcemy oddać hołd zarówno im, jak i autorowi tego dzieła.

Czym możemy zaskoczyć publiczność wykonując słynny I Koncert fortepianowy 
b-moll Piotra Czajkowskiego? 
Wielką popularność zyskał w 1958 roku za sprawą amerykańskiego pianisty Vana 
Cliburna, laureata Konkursu im. Czajkowskiego w Moskwie. Płyty z tym utworem 
do tej pory biją rekordy sprzedaży. Wielu melomanów rozpoczęło swoją przygodę 
z muzyką właśnie od tego koncertu. Sam do nich należę, jedną z pierwszych płyt 
w mojej kolekcji było nagranie dzieła Czajkowskiego. Najbardziej znana jest trzecia 
edycja tego koncertu, opublikowana w 1890 roku. W stosunku do wersji oryginalnej 
z 1875 roku zawiera ona kilka ważnych zmian, które pozornie mogą wydawać się 
nieznaczne. Warto wspomnieć, że Hans von Bülow, któremu koncert został zadedy-
kowany, był jego pierwszym wykonawcą, również w Teatrze Wielkim w Warszawie 
w 1885 roku. Dziś pragnę przedstawić tę samą wersję, wykonywaną zarówno przez 
Bülowa, jak i samego Czajkowskiego. 

Jakie są różnice pomiędzy mniej znaną wersją pierwotną a wersją ostateczną? 
Wielu przyjaciół kompozytora uznało utwór za bardzo piękny, ale jednocześnie 
mało popisowy. Argumentowali, że bez większej ilości wirtuozowskich „efektów” 

dzieło się nie obroni. W oryginale Koncert b-moll jest utworem lirycznym, głębokim 
i introwertycznym, o zrównoważonej dynamice pozbawionej wielkich kontrastów. 
Dyrygent ma tutaj większe możliwości w pracy nad artykulacją. Słynne wejście solisty 
w pierwszej części grane jest inaczej, akordy są bowiem arpeggiowane, co zupełnie 
zmienia ich charakter. Główny temat w smyczkach także brzmi odmiennie. Więcej 
tu kontemplacji, nostalgii, muzyka zdaje się wyrażać zachwyt nad pięknem krajo-
brazu. Niespodzianka czeka słuchaczy także w części trzeciej, z której w ostatecznej 
wersji usunięto spory fragment. Narracja rozwija się przez to wolniej, ale ostatnia 
kulminacja jest znacznie lepiej przygotowana. Nie jest to tylko moje zdanie, podziela 
je wielu pianistów. Pierwszy opowiadał mi o tym Lazar Berman. 

Porównując obie wersje utworu można użyć analogii do sztuk plastycznych. Ten 
sam widok zaprezentuje się zupełnie inaczej w zależności od techniki użytej przez 
artystę. Na rysunkach Albrechta Dürera czy obrazach Pietera Bruegla widać dokładnie 
każdy szczegół, w przeciwieństwie do obrazów impresjonistycznych, gdzie kontury 
są rozmyte. 

Zależy mi na złagodzeniu barwy, uwypukleniu lirycznego charakteru koncertu 
i odrzuceniu tanich efektów, które zbyt często wysuwają się na pierwszy plan. Partię 
solową wykona Krzysztof Jabłoński, którego niezwykle cenię. To artysta poszukujący 
w muzyce głębokich znaczeń. Chcemy wspólnie przedstawić wersję najbliższą inten-
cji kompozytora i przy okazji zanegować rozmaite klisze wykonawcze, kojarzone 
z Koncertem b-moll.

Gustav Mahler ogromnie cenił twórczość Czajkowskiego i często dyrygował jego 
utworami. Obaj artyści poznali się w Hamburgu, gdzie młody Mahler poprowa-
dził operę Eugeniusz Oniegin. Czajkowski był zachwycony tym wykonaniem. 
Pomiędzy kompozytorami istniała swoista więź, a w wielu utworach austriackiego 
twórcy znajdują się nawiązania do stylu Czajkowskiego. Do kwestii quasi-cytatów 
w muzyce Mahlera należy jednak podchodzić bardzo ostrożnie, ponieważ wydaje 
mi się, że nie są one celowe i świadome. Jako dyrygent Mahler wykonywał ogromną 
ilość dzieł innych twórców i ich muzyka przenikała do jego własnych kompozycji. 
Raczej możemy tu mówić o „cytowaniu” myśli i emocji niż tematów muzycznych.
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Omówienie 
programu

Ludwik Erhardt

Penderecki

Wydarzenia grudniowe były to gwałtowne protesty robotnicze – strajki, 
wiece i demonstracje wywołane polityką gospodarczą władz i wzrostem cen 
żywności – toczące się w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu w dniach 
14–22 grudnia 1970 roku. Wskutek brutalnych interwencji milicji i wojska 
zginęło ponad czterdzieści osób, liczba rannych przekroczyła tysiąc.

Dziesięć lat później w Gdańsku odbyło się odsłonięcie pomnika upamięt-
niającego ofiary Grudnia ’70. Uroczystość uświetniło wykonanie krótkiego 
utworu zamówionego przez „Solidarność” u Krzysztofa Pendereckiego. Tym 
utworem była Lacrimosa na sopran, chór i orkiestrę. Kompozytor, świadom 
panującego napięcia (rok później komunistyczne władze wprowadziły w Pol-
sce stan wojenny), skupił uwagę na religijnym wymiarze zdarzenia, jako 
tekst tego utworu biorąc fragment sekwencji z Requiem – mszy za zmarłych:

Lacrimosa dies illa
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus:
Pie Jesu Domine,
Dona eis requiem.

To niecodzienne zamówienie, które stało się zalążkiem wielkiego dzieła – 
Polskiego Requiem – miało wówczas dla kompozytora znaczenie szczególne: 

Warszawa poznała IV Symfonię G-dur sto jedenaście lat temu. W 1910 roku poprowa-
dził ją w Filharmonii Warszawskiej Grzegorz Fitelberg. To muzyka tylko pozornie lekka 
i słoneczna, jest w niej wiele fragmentów zaskakująco dramatycznych, a nawet mrocz-
nych. Przestrojenie solowych skrzypiec o cały ton do góry w drugiej części sprawia, że 
dźwięk tego instrumentu jest bardziej ostry, kanciasty i przypomina barwę brzmienia 
średniowiecznego fidela. Zgodnie z komentarzem Mahlera na tym instrumencie gra 
sama śmierć. Część trzecia jest idealnym połączeniem treści i formy. W innych symfo-
niach kompozytora ogniwa wolne miewają charakter mistyczny, uduchowiony. Tutaj 
tragicznym w wyrazie momentom towarzyszy dużo ludzkiej miłości i ciepła, czułości 
i intymności. Koda to katharsis i jednocześnie wprowadzenie do świata ostatniej 
części. Jakże dziwny jest to świat! Teoretycznie przedstawia miejsce powszechnego 
szczęścia – Eden, ale obraz wyłaniający się z muzyki i poezji nie do końca jest sielan-
kowy. Czy raj jest właściwym miejscem dla mordercy Heroda? Czy powinno się tam 
prowadzić niewinną owieczkę na rzeź? Czy to szczęście nie jest marzeniem biednego, 
głodującego dziecka, bohatera innej pieśni Mahlera Das irdische Leben (Ziemskie 
życie)? Czwarta nie jest dziełem głęboko tragicznym, ale kompozytor zadaje w niej 
wiele trudnych pytań, na które odpowiedzi poszukuje w kolejnych symfoniach. 

Zachowało się wiele nagrań muzyki Mahlera, dokonanych przez dyrygentów, którzy go 
znali osobiście, współpracowali z nim i słyszeli jego autorskie wykonania. Należeli do 
nich: Oskar Fried, Otto Klemperer, Willem Mengelberg czy Bruno Walter. Często sięgam 
po ich rejestracje w pracy nad własnymi interpretacjami dzieł Mahlera. Naj ciekawszą 
i najtrudniejszą dla mnie kwestią do uchwycenia są tempa, np. Mahlerowskie rubato. 
Do tej pory zadziwia mnie niezwykle specyficzna pod tym względem interpretacja 
Mengelberga. Z jednej strony wątpię, aby Mahler zgodził się na tak ekscentryczne 
odczytanie swojego dzieła, z drugiej jednak strony wiemy, że bardzo szanował Mengel-
berga i wysoko ocenił jego interpretację Czwartej, którą usłyszał w Amsterdamie. 

Tło historyczne jest dla mnie bardzo ważne w pracy z orkiestrą. Pragnę odnieść się 
do niego podczas koncertów inaugurujących sezon artystyczny 2021/2022 w Fil har-
monii Narodowej. 

Pełen łez będzie ów dzień, 
w którym Pan tchnie życie w prochy umarłych, 
by stanęli przed Sądem.
Bądź więc, Boże, litościwy: 
Dobry Panie Jezu,
daj im spoczynek wieczny.
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„Gdyby nie ogólna sytuacja polityczna, »Solidarność«, nie stworzył-
bym Requiem – wyznał w jednym z wywiadów. – Komponując chciałem 
zająć określone stanowisko, opowiedzieć się, po której jestem stronie”.

Ów gest wybitnego twórcy, mający czytelny wymiar polityczny, miał bowiem 
daleko idące konsekwencje artystyczne. Nie wiemy, kiedy w umyśle kom-
pozytora zrodził się projekt całego dzieła, poświęconego pamięci znamie-
nitych postaci lub tragicznych wydarzeń z naszej niedawnej historii. Dla 
powstających kolejno części wspólnym mianownikiem był łaciński tekst 
i stopniowo wyłaniająca się forma mszy za zmarłych. Prawykonanie Polskiego 
Requiem odbyło się 28 września 1984 roku w Stuttgarcie. Znaną dziś całość 
tego monumentalnego dzieła po raz pierwszy wykonano pod batutą kom-
pozytora 17 września 2005 roku w ramach festiwalu „Wratislavia Cantans”. 

Czajkowski

Nikołaj Rubinstein, rosyjski pianista, kompozytor, dyrygent, działacz i orga-
nizator, młodszy brat wielekroć sławniejszego Antona Rubinsteina (zbieżność 
nazwisk z Arturem Rubinsteinem przypadkowa), należał do najbardziej zasłu-
żonych postaci rosyjskiego życia muzycznego drugiej połowy XIX wieku. 

Rubinstein przyjaźnił się z młodszym o pięć lat Czajkowskim, w przyszłości 
miał stać się gorliwym propagatorem jego muzyki, zaś w zorganizowanym 
przez siebie moskiewskim Konserwatorium powierzył mu prowadzenie 
zajęć z harmonii oraz instrumentacji. To za namową Rubinsteina Czajkow-
ski przystąpił do komponowania koncertu fortepianowego, który zamierzał 
mu dedykować. Nie było to dlań łatwe, bo dotychczas niczego jeszcze na 
instrument z orkiestrą nie napisał, w muzyce rodzimej właściwie nie miał 
wzorów do naśladowania, nie był także nadzwyczajnym pianistą. Kiedy 
wreszcie z początkiem 1875 roku zaprezentował swe dzieło przyjacielowi, ten 

zbeształ go surowo, odmawiając Koncertowi b-moll jakiejkolwiek wartości, 
twierdząc, że jest niewykonalny i doradzając co najmniej jego gruntowną 
przeróbkę. Czajkowski na szczęście nie usłuchał go i cała ta historia poszłaby 
może w niepamięć, gdyby nie szczegółowa relacja z zajścia, jaką kompozytor, 
nie kryjąc oburzenia, przekazał w liście do swej protektorki Nadieżdy von 
Meck. I gdyby nie dedykacja Koncertu, w której nazwisko Rubinsteina zostało 
zastąpione nazwiskiem Hansa von Bülowa – niemieckiego pianisty, który 
wówczas odwiedził Moskwę, a przygotowując się do tournée po Stanach Zjed-
noczonych, chętnie podjął się prezentacji „niewykonalnego” dzieła. Wielkie 
powodzenie u publiczności, z jakim utwór spotkał się podczas prawykonania 
25 października 1875 roku w Bostonie oraz przy kolejnych prezentacjach, 
skłoniło Nikołaja Rubinsteina do rewizji początkowej opinii – w 1878 roku 
dołączył do licznego już grona wykonawców Koncertu b-moll.

Czajkowski nie posłuchał Rubinsteina i swego dzieła nie przerobił, niemniej 
pod wpływem sugestii rozmaitych wykonawców wprowadził szereg popra-
wek, zwłaszcza do partii solowej części pierwszej i trzeciej. Znane są trzy 
wersje tego utworu; najczęściej grywa się ostatnią, „przejrzaną i poprawioną 
przez autora”, wydaną w roku 1890, aczkolwiek nie brak artystów, propa-
gujących wersję pierwotną, choć jest ona mniej efektowna pod względem 
pianistycznym.

Natychmiastowe wielkie powodzenie utworu skłoniło kompozytora do 
ponownego zmierzenia się z tą atrakcyjną formą. Pięć lat po Koncercie b-moll 
publiczność amerykańska (tym razem w Nowym Jorku) usłyszała po raz 
pierwszy II Koncert fortepianowy G-dur op. 44. Dedykowany Antonowi 
Rubinsteinowi i silnie przezeń lansowany, nigdy jednak nie zyskał takiej 
popularności, jak jego poprzednik. Z trzeciego Koncertu Es-dur, nieukoń-
czonego z powodu śmierci kompozytora, znane są tylko dwie części, Andante 
oraz Finale, opracowane przez Siergieja Taniejewa. 

I  Koncert fortepianowy b-moll Piotra Czajkowskiego po raz pierwszy 
zabrzmiał w Warszawie w 1885 roku w Teatrze Wielkim. Partię solową 

Omówienie programu
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wykonał Hans von Bülow, zaś orkiestrą pokierował czeski dyrygent i ówcze-
sny dyrektor placówki, Josef Řebíček. Krytyka przyjęła dzieło z wielkim 
entuzjazmem. Władysław Górski pisał na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”:

Jest to, pomimo pewnych ujemnych stron, niepospolite dzieło, odznaczające 
się oryginalnością motywów, świetnem obrobieniem, imponującą instru-
mentacyą i – co najważniejsze – życiem, którego puls czuć niemal w każdym 
takcie tego utworu. Jeżeli czego brak Czajkowskiemu, to chyba tylko umiar-
kowania w porywach rozgorączkowanej fantazyi, co pozwoliłoby mu więcej 
zwrócić uwagi na architektonikę, a może nawet wpłynęło na uszlachetnienie 
treści, niekiedy nieco dzikiej, rozkiełznanej, wschodniej. W jego tutti słyszy się 
czasami tętent spłoszonego stada koni stepowych i czuje się powiew wichru 
mroźnego, jak gdyby zza gór Uralu.

Równie entuzjastycznie wyraził się o utworze Emanuel Kania w „Kłosach”:

Kompozycya to nawskroś oryginalna, tak co do treści, jak i formy. Temata 
ruskie, nader umiejętnie kontrapunktycznie opracowane, wielce interesującą 
tworzą całość, pomimo, iż część pierwsza może trochę za długa. Część trzecią 
Bülow na żądanie powtórzył.

Swoimi przemyśleniami podzielił się także na łamach „Bluszcza” 
Juliusz Stattler: 

Jest to dzieło symfoniczne; cały wątek, duch rzeczy rozwija się głównie w orkie-
strze; fortepian albo luźnie fantazyuje na jej tle bogatem i mieniącem się jak 
złota tkanina, albo podnosi tylko siłę tematów, odrębnością, kontrastem swego 
brzmienia. Jednak owa symfoniczność dzieła, bogactwo i barwność, jaka 
z niej wypływa, nadaje całości niemałą potęgę. Przedewszystkiem nosi ono 
piętno głębszego talentu. Effekta poważniejsze, oparte na owej świeżej i pełnej 
harmonizacyi, płyną z głębi ducha, przeniknionego uczuciem i natchnieniem; 
mają przeto rzeczywistą wartość muzyczną, są światłocieniem i kolorytem 
muzycznego obrazu, nie zaś lekką dowcipną osłonką, która zwykle służy 

tylko do pokrycia ubóstwa myśli. Każdy śledzić będzie z uwagą rozwijanie się 
pomysłów oryginalnych a nie dziwacznych, każdy napawać się będzie już to 
poważną melodyą, już powiewnem idyllicznem marzeniem, już tęskną nutą, 
która niespodzianie odzywa się niekiedy, poza tanecznym tematem ostatniej 
części koncertu. Część ta bardzo piękna, osnuta na temacie ludowym, koń-
czy się rodzajem tryumfalnego pochodu, w namiętnym porywie hulaszczej 
nieokiełznanej dzikości.

Krytyk ukrywający się pod pseudonimem Neuma pisał na łamach „Tygo-
dnika Powszechnego”:

Bülow wykonał nieznany tu jeszcze koncert Czajkowskiego, rzecz piękną, 
oryginalną, odznaczającą się charakterystyką rytmiki, melodyi i znakomitą 
instrumentacyą.* 

Mahler

Gustav Mahler ceniony był jako dyrygent, zwłaszcza od czasu, gdy objął 
kierownictwo Opery Wiedeńskiej. Jego kompozycje na ogół były jednak 
przedmiotem niewybrednych kpin i żartów wiedeńskiej prasy. IV Symfonia 
nie stanowiła tu wyjątku, choć pierwsze jej wykonanie odbyło się nie 
w Wiedniu, lecz w Monachium (25 listopada 1901). Aby uniknąć złośliwych 
komentarzy, kompozytor zrezygnował z poetyckich tytułów i objaśnień, 
którymi w trzech poprzednich symfoniach chciał ułatwić słuchaczom dostęp 
do sensu swej muzyki. Mówił: „Mam wspaniałe tytuły dla poszczególnych 
części, ale nie chcę ich wydać na pastwę motłochu, bo mogłyby stać się 
przedmiotem banalnych nieporozumień i przeinaczeń”.

Ta powściągliwość twórcy sprawiła też, że o genezie IV Symfonii niewiele 
można powiedzieć. Jako czas jej powstania podaje się zwykle lata 1892 oraz 
1899 i 1900. Pierwsza z tych dat ma znaczenie kluczowe: to rok, w którym 
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Mahler został oczarowany dawną poezją ludową ze zbioru Des Knaben Wunder-
horn (Cudowny róg chłopca), który następnie przez szereg lat służył mu jako 
obfite źródło tekstów i poetyckich inspiracji. Eksplorację tego źródła zaczął 
od pieśni, której nadał później tytuł Das himmlische Leben (Niebiańskie życie). 
Miał z nią jednak kłopot, bo nie sposób wydać czy wykonywać pojedyn-
czą pieśń, zaś naiwnie żartobliwa poetyka tego tekstu wymagała specjal-
nej oprawy. Umieścił ją więc jako ostatnią, siódmą część komponowanej 
w latach 1893–96 III Symfonii, ale ostatecznie z tego zrezygnował ze względu 
na i tak już znaczne rozmiary całego utworu. Czyżby więc teraz chodziło 
głównie o stworzenie stosownej oprawy dla owej pieśni sprzed lat? Mahler 
myślał wręcz o wokalno-instrumentalnej „humoresce” w sześciu częściach. 
Jednak stopniowo ulegając odruchom wyobraźni muzycznej, nawykłej do 
poruszania się w obrębie form tradycyjnych, zdecydował się na kolejną 
symfonię – czwartą.

Komponował ją w latach 1899–1900, ściślej biorąc – w miesiącach letnich, 
gdy był wolny od absorbujących obowiązków kapelmistrzowskich. Od dwóch 
sezonów zajmował wszak najwyższe w imperium Habsburgów stanowisko 
dyrektora muzycznego cesarskiej Opery w Wiedniu. Podjął się też prowadze-
nia koncertów abonamentowych Filharmonii Wiedeńskiej. Koniec z tułaniem 
się po teatrach Europy Środkowej! Otoczona lasami niewielka osada Maier-
nigg nad jeziorem Wörther w południowej Karyntii miała odtąd stać się jego 
letnim azylem, miejscem spokojnej pracy – aż do czasu opuszczenia Europy. 
Był więc w dobrym nastroju, co słychać od początkowych taktów pierwszej 
części, którą zaleca grać Bedächtig. Nicht eilen (Umiarkowanie. Bez pośpiechu). To 
jedyna symfonia, w której Mahler niemal cały czas powstrzymuje muzyków, 
jak gdyby mówił: „spokojnie, nie śpieszcie się, świeci słońce, są wakacje, świat 
jest piękny jak w niebie”.

Następne symfonie także powstawały w Maiernigg. Ale wewnętrzna radość 
i spokój gdzieś się ulotniły. Gustav Mahler nie należał do ludzi, którym dane 
było himmlisches Leben.

IV Symfonia G-dur Gustava Mahlera po raz pierwszy zabrzmiała w Filhar-
monii Warszawskiej 14 stycznia 1910 roku pod batutą Grzegorza Fitelberga. 
Partię solową wykonała Adela Comte-Wilgocka. Anonimowy recenzent 
piszący dla „Kuriera Porannego” przyjął to dzieło z mieszanymi uczuciami:

Tematy są mało oryginalne i w całości znać więcej roboty niż natchnienia, 
lecz za to roboty wybornej, szczególnie w zakresie instrumentacji. Największą 
jedno litością odznacza się część druga. Część wokalną, w koncepcji artystycz-
nej mało usprawiedliwioną, wytwornie odśpiewała p. Comte-Wilgocka.

Znacznie więcej sympatii miał dla tego utworu piszący dla „Kuriera War-
szawskiego” Aleksander Poliński:

Poznaliśmy wczoraj utwór niezmiernie dziwaczny, zarazem niezmiernie zaj-
mujący […]. Dziwaczność tej symfonji na tem się zasadza, że w niej ścierają się 
najróżnorodniejsze […] wpływy […]. Wysokie zaś zajęcie wzbudza z powodu, 
że mimo ustawicznych zmian nastrojów i treści […] w całej tej miszkulancji 
dźwiękowej panuje, co dziwne, ład harmoniczny, porządek formalny, wdzięk 
barwnego kolorytu, wreszcie logika w przeprowadzeniu tych wszystkich 
czynników i urok czegoś, co dotychczas nieznane, a przynajmniej nie spo-
spolitowane. Wykonanie tej trudnej symfonji pod dyrekcją p. Fitelberga było 
wprost znakomite – ani jednego […] zachwiania się w rytmie; ani jednego 
uchybienia w instrumentach, lubo te miały nielada do spełnienia zadanie. Solo 
w finale odtwarzała pani Adela Comte-Wilgocka uczuciowo głosem dźwięcz-
nym, umiejętnie w modulowaniu przystosowanym do nastroju melodji, co 
oczywiście jak najlepsze wywierało wrażenie.*  

*  Wybór i opracowanie fragmentów recenzji – Oskar Łapeta
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Das himmlische Leben
ze zbioru Des Knaben Wunderhorn

*  Przekład poetycki Miłosza Kotarbińskiego ukazał się pod tytułem Jak prześlicznie  
 tu w niebie w „Przeglądzie Muzycznym” w 1910 roku z okazji pierwszego wykonania  
 IV Symfonii Mahlera w Filharmonii Warszawskiej

Wir genießen die himmlischen Freuden,
d’rum tun wir das Irdische meiden!
Kein weltlich’ Getümmel
hört man nicht im Himmel!
Lebt Alles in sanftester Ruh’!
Wir führen ein englisches Leben!
Sind dennoch ganz lustig daneben!
Wir tanzen und springen,
wir hüpfen und singen!
Sankt Peter im Himmel sieht zu!

Johannes das Lämmlein auslasset!
Der Metzger Herodes drauf passet!
Wir führen ein geduldig’s,
unschuldig’s, geduldig‘s,
ein liebliches Lämmlein zu Tod!
Sankt Lukas den Ochsen tät schlachten
ohn’ einig’s Bedenken und Trachten!
Der Wein kost’ kein Heller
im himmlischen Keller!
Die Englein, die backen das Brod!

Gut’ Kräuter von allerhand Arten,
die wachsen im himmlischen Garten,
gut’ Spargel, Fisolen 
und was wir nur wollen,
ganze Schüsseln voll sind uns bereit.
Gut’ Äpfel, gut’ Birn’ und gut’ Trauben!
Die Gärtner, die alles erlauben!
Willst Rehbock, willst Hasen?

Jak prześlicznie tu w niebie, jak błogo,
Cóż ludzie obchodzić nas mogą?
Kłócą się u siebie
Tutaj spokój w niebie,
Tu pokój, tu radość, tu raj.
Aniołów tu pełno wokoło
Dlatego nam ciągle wesoło
Aniołów tu pełno wokoło
Tańczymy, hasamy, pląsamy, śpiewamy.
A święty Piotr patrzy się.

Owieczki Jan święty hoduje,
A Herod morderca czatuje
Wiedziemy mu wybraną, kochaną,
Miluchna pod nóż musi ledz;
A z wołu mięsiwo, kosteczki
Da Łukasz nam święty z miseczki,
W niebieskiej krainie,
Za darmo wino płynie
Aniołki chleb kładą w piec.

W ogrodzie zieleni jak w gaju
Jarzynek różnego rodzaju
Szparagów, fasoli, do smaku, do woli,
Ile tylko chcesz, bierz, ile chcesz!
Rwać jabłka rumiane z jabłoni,
Ogrodnik nam dobry nie broni,
Kozły, sarny, zające po polu, po łące 

biegają, hej, hej!

Auf offener Straßen sie laufen herbei!
Sollt ein Fasttag etwa kommen,
alle Fische gleich mit Freuden 

angeschwommen,
dort lauft schon Sankt Peter
mit Netz und mit Köder
zum himmlischen Weiher hinein!
Sankt Martha die Köchin muß sein!

Kein’ Musik ist ja nicht auf Erden,
die unsrer verglichen kann werden.
Elftausend Jungfrauen
zu tanzen sich trauen!
Sankt Ursula selbst dazu lacht.
Kein’ Musik ist ja nicht auf Erden,
die unsrer verglichen kann werden.
Cäcilie mit ihren Verwandten
sind treffliche Hofmusikanten!
Die englischen Stimmen
ermuntern die Sinnen!
Daß Alles für Freuden, für Freuden 

erwacht!

Rybki idą do szeregu,
By w dzień postny chyżo płynąć  

aż do brzegu,
By łowić niewodem,
Piotr święty już przodem
Nad dziwny ten staw musi biedz
Święta Marta włoży je w piec!

Muzyka niebiańska już dźwięczy,
Przy blasku i słońca i tęczy
Dziewczątek tysiące, pląsają po łące
Aż święta Urszula śmieje się.
Z niebieską muzyką przecudną
Najlepszą na ziemi równać trudno:
Gra święta Cecylja z rodziną
Tę cudną muzykę jedyną
Anieli wokoło śpiewają wesoło
Radością, radością tu wszystko tchnie.

Inauguracja jubileuszowego sezonu artystycznego 2021/2022
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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. 

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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Olga  
Pasiecznik 
sopran 

Urodzona na Ukrainie Olga Pasiecznik (Pasichnyk) kształciła się w Konser-
watorium w Kijowie oraz w warszawskiej Akademii Muzycznej (obecnie 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). W 1992 roku, podczas studiów 
w Warszawie, zadebiutowała na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej, 
a cztery lata później w Théâtre des Champs-Élysées w Paryżu (Pamina 
w Czarodziejskim flecie Mozarta).

Ma na koncie ponad 50 partii operowych, m.in. w dziełach Monteverdiego, 
Glucka, Händla, Mozarta, Webera, Bizeta, Rossiniego, Verdiego, Pucciniego, 
Debussy’ego, Czajkowskiego oraz kompozytorów współczesnych. Wystę-
powała na najbardziej prestiżowych scenach świata, takich jak m.in. Opéra 
Bastille / Palais Garnier, Théâtre du Châtelet, Salle Pleyel (Paryż), Concert-
gebouw (Amsterdam), Komische Oper Berlin, Konzerthaus Berlin, Berliner 
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Philharmonie, Elbphilharmonie Hamburg, Teatro Real, Auditorio Nacional 
de Música (Madryt), Bayerische Staatsoper, Münchner Philharmonie, Palais 
des Beaux-Arts, Théâtre de la Monnaie (Bruksela), Theater an der Wien, 
Bregenzer Festspiele, Grand Théâtre de Genève, Finnish National Opera, 
Flemish Opera, Suntory Hall (Tokio) oraz Teatr Wielki — Opera Narodowa 
w Warszawie.

Wykonywała dzieła oratoryjne i symfoniczne w ważnych salach koncer-
towych we wszystkich niemal krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Izraelu, Chinach, Japonii i Australii. Śpiewała z najwybitniejszymi 
orkiestrami pod batutą takich mistrzów, jak lvor Bolton, Andrzej Boreyko, 
Frans Brüggen, Jean-Claude Casadesus, Marcus Creed, René Jacobs, Dmitri 
Jurowski, Roy Goodman, Christopher Hogwood, Heinz Holliger, Philippe 
Herreweghe, Jacek Kaspszyk, Kazimierz Kord, Jerzy Maksymiuk, Jean-Claude 
Malgoire, Marc Minkowski, Kazushi Ono, Andrew Parrott, Krzysztof Pen-
derecki, Trevor Pinnock, Marcello Viotti, Antoni Wit, Massimo Zanetti. 
Występuje również w repertuarze kameralnym, recitalach oraz duecie 
z siostrą – pianistką Natalią Pasiecznik.

W swoim dorobku fonograficznym ma ponad 60 płyt CD i DVD, dokonała 
również licznych nagrań radiowo-telewizyjnych.
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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, Sym-
phoniker 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, 
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Yomiuri 
Nippon Symphony Orchestra, pod batutą m.in. Andrzeja Boreyki, Valery’ego 
Gergieva, Jana Krenza, Jerzego Maksymiuka, Krzysztofa Pendereckiego, 
Marka Pijarowskiego, Jerzego Semkowa, Tatsuyi Shimona, Antoniego Wita. 
Jako kameralista występował m.in. z Konstantym Andrzejem Kulką, Toma-
szem 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
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-

-Kubicka

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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Agnieszka Mazur

Z końcem sierpnia zakończyła pracę w Filharmonii Narodowej wieloletnia 
szefowa Działu Programowego – Agnieszka Mazur, muzykolog, redaktorka 
programów i niezwykle kompetentna organizatorka pracy artystycznej, 
pasjonatka muzyki, życzliwy i pełen empatii człowiek. Ma w swoim dorobku 
niezliczoną ilość programów filharmonicznych, które zredagowała lub 
konsultowała. 

Dziękujemy z głębi serca za jej niezwykłe zaangażowanie i prawie cztery 
dekady wzorowej pracy, życząc jej dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Dyrekcja, Zespoły i wszyscy Pracownicy Filharmonii Narodowej

fo
t.

 D
E

LU
G

A
.a

rt



28 29

English summaryOpening of the 2021/2022 Jubilee Artistic Season

18.09.2021
Saturday  /  6 pm  /  Concert Hall
live online streaming → filharmonia.pl  
recording by Polish Radio 2, rebroadcast on 25.09.2021

19.09.2021
Sunday  /  6 pm  /  Concert Hall

Opening of the 2021/2022 Jubilee Artistic Season

The Warsaw Philharmonic Strategic Patron of the Year –  
PKO Bank Polski – warmly welcomes you to join us in those concerts

Performers

Warsaw Philharmonic Orchestra and Choir
Andrzej Boreyko – conductor
Olga Pasiecznik – soprano
Krzysztof Jabłoński – piano
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.

Programme

Krzysztof Penderecki (1933–2020)
Lacrimosa from Polish Requiem [6′] 
for soprano, choir, and orchestra
(1980)

Pyotr Tchaikovsky (1840–1893)
Piano Concerto No. 1 in B-flat Minor, op. 23 [32′]
(original version)
(1874–75)

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

∙∙∙  Intermission (ca 20 min.)

Gustav Mahler (1860–1911)
Symphony No. 4 in G Major [54′]
for soprano and great symphony orchestra 
(1899–1900)

Bedächtig. Nicht eilen
In gemächlicher Bewegung. Ohne Hast
Ruhevoll
Sehr behaglich
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Short programme note

Ludwik Erhardt

Lacrimosa is a short work for soprano, choir and orchestra written in 1980 by 
Krzysztof Penderecki on a commission from the Solidarity Trade Union to add 
splendour to the ceremonial unveiling of a monument to the memory of the victims 
of the December events, i.e. the workers’ protests in Gdańsk, Szczecin and other 
coastal cities in December 1970 that were bloodily suppressed by the communist 
regime. The text of the piece comes from Requiem – a Latin mass for the dead. 
Lacrimosa was the beginning of the composer’s monumental Polish Requiem that 
he continued to write in the following years.

Pyotr Tchaikovsky’s famous Piano Concerto in B-flat Minor, composed in 1874–75, 
has delighted listeners all over the world ever since its first performance by Hans 
von Bülow (on 25 October 1875 in Boston). Tchaikovsky was not a pianist, but 
as a conductor he often accompanied various virtuosos in their performances of 
this piece. The observations he gathered in this way led him to introduce various 
changes and retouches to the score – mainly to the soloist’s part. Today, three 
different versions of this work can be heard in both concerts and recordings. 
The original version – the one that delighted American audiences almost 150 years 
ago – is regarded as less impressive and spectacular. (Although Nikolai Rubinstein, 
for whom Tchaikovsky wrote his work, considered it “impossible to perform”).

Gustav Mahler’s Fourth Symphony is perhaps the only work by this composer that 
is joyful from beginning to end, free from violent outbursts of emotion and which 
evokes a truly “holiday mood”. The composer worked on it in the summer of 1899 
and 1900 in Maiernigg by the great lake of Wörther nestled among the mountains 
and forests of southern Carinthia. Here he built his own personal asylum far away 
from people – a vacation retreat for the music director of the Imperial Opera and 
the Vienna Philharmonic. 

Performers’ notes

Andrzej Boreyko 
conductor

2021/22 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 Budapest), 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 
Symphony, 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.
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Olga Pasiecznik 
soprano

Born in Ukraine, Olga Pasiecznik (Pasichnyk) studied at the Kiev Conservatory and 
at the Music Academy in Warsaw (now: Fryderyk Chopin University of Music). 
In 1992, during her studies in Warsaw, she debuted at the Warsaw Chamber Opera 
and four years later, she appeared for the first time at the Théâtre des Champs-Elysées 
in Paris (as Pamina in Mozart’s Die Zauberflöte).

Her career has encompassed more than 50 parts in operas by Monteverdi, Gluck, 
Handel, Mozart, Weber, Bizet, Rossini, Verdi, Puccini, Debussy, Tchaikovsky, 
and of contemporary composers. She performed in the world’s most prestigious 
opera houses, including Opéra Bastille / Palais Garnier, Théâtre du Châtelet, Salle 
Pleyel (Paris), Concertgebouw (Amsterdam), Komische Oper Berlin, Konzerthaus 
Berlin, Berliner Philharmonie, Elbphilharmonie Hamburg, Teatro Real, Auditorio 
Nacional deMúsica (Madrit), Bayerische Staatsoper, Münchner Philharmonie, 
Palais des Beaux-Arts, Théâtre de la Monnaie (Brussels), Theater an der Wien, 
Bregenzer Festspiele, Grand Théâtre de Genève, Finnish National Opera, Flemish 
Opera, Suntory Hall (Tokio) and Teatr Wielki — Polish National Opera in Warsaw.

The singer has sung oratorio and symphonic works in important concert halls 
in nearly all countries in Europe, in the United States, Canada, China, Israel, Japan, 
and Australia. She has appeared alongside conductors of such stature as lvor Bolton, 
Andrzej Boreyko, Frans Brüggen, Jean-Claude Casadesus, Marcus Creed, René 
Jacobs, Dmitri Jurowski, Roy Goodman, Christopher Hogwood, Heinz Holliger, 
Philippe Herreweghe, Jacek Kaspszyk, Kazimierz Kord, Jerzy Maksymiuk, Jean-
-Claude Malgoire, Marc Minkowski, Kazushi Ono, Andrew Parrott, Krzysztof 
Penderecki, Trevor Pinnock, Marcello Viotti, Antoni Wit, Massimo Zanetti. She 
also performs in chamber repertoire, recitals and in a duet with her sister – pianist 
Natalia Pasiecznik.

The artist’s discography spans over 60 CDs and DVDs, she has also made numerous 
recordings for radio and television.

Krzysztof Jabłoński 
piano

Krzysztof Jabłoński is Laureate of the 11th International Fryderyk Chopin Piano Com-
petition in Warsaw (Third Prize, 1985). He is also a winner of numerous top prizes at 
international piano competitions in Milan, Palm Beach, Monza, Dublin, New York, 
Calgary, and the Gold Medal at the Arthur Rubinstein International Piano Master 
Competition in Tel Aviv. Praised by both audience and critics for his charismatic 
and electrifying performances, sensitivity and authenticity of his interpretations, 
beautiful sound and flawless technique.

For 35 years, Krzysztof Jabłoński is active performing solo, chamber music, and with 
orchestras on stages in Europe, both Americas, Asia and Israel in prestigious concert 
halls, including appearances on the Master Concert Series at Berliner Philharmonie. 
A frequent guest of many orchestras, he has performed with such renowned ensembles 
as: Orchestra of the  Eighteenth Century, Berner Symphonieorchester, Radio- 
-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Düsseldorfer Symphoniker, Symphoniker 
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, Warsaw 
Philharmonic Orchestra, Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice, 
Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, and performed under the baton of Andrzej 
Boreyko, Valery Gergiev, Jan Krenz, Jerzy Maksymiuk, Krzysztof Penderecki, Mark 
Pijarowski, Jerzy Semkow, Tatsuya Shimono, Antoni Wit – to name just a few. 
As a chamber musician he performed with Konstanty Andrzej Kulka, Tomasz Strahl, 
Arto Noras, Tsuyoshi Tsutsumi and many others.

He has made live recordings for radio and television in many countries as well as 
numerous CDs in Germany, Japan, and Poland. He was invited by the Fryderyk 
Chopin Institute to record complete works by Chopin both on modern and historical 
pianos. The two first CDs were released in 2016 and 2017.

The artist studied under the tutelage of such outstanding pianists as Janina Butor, 
Andrzej Jasiński, Rudolf Kerer, and Nikita Magaloff.



Z muzyką o muzyce
Wprowadzenia do koncertów symfonicznych 

Po niemal rocznej przerwie ponownie zapraszamy na spotkania „Z muzyką 
o muzyce”. 

Jest to cykl wykładów, podczas których omawiane są dzieła prezentowane na 
koncercie tego samego wieczoru. Przygotowują je wybitni polscy muzyko-
lodzy oraz popularni dziennikarze i krytycy muzyczni, którzy w ciekawy 
sposób opowiadają o utworach wykonywanych podczas koncertu. Swój 
wykład 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 zazwyczaj w piątki o godz. 18:30, w Sali Kameralnej 
(wejście od ul. Sienkiewicza) i są otwarte dla posiadaczy biletów na dany 
koncert (lub jego powtórzenie kolejnego dnia) oraz dla członków Klubu 
Przyjaciół Filharmonii Narodowej.

Tym razem na pierwszy wykład w sezonie jubileuszowym zapraszamy 
wyjątkowo w sobotę 18 września 2021 o godz. 17:00 do Sali Koncertowej.

Wykład poprowadzi Andrzej Sułek

Dziennikarz muzyczny i menedżer kultury. Szef Redakcji Muzycznej Pro-
gramu 2 Polskiego Radia. Z wykształcenia pianista, absolwent zarządzania 
w mediach i dyplomacji publicznej. W tej ostatniej dziedzinie interesuje się 
zwłaszcza kulturą jako czynnikiem i narzędziem budowania „soft power”. 
Autor audycji radiowych i recenzji muzycznych. W Programie 2 Polskiego 
Radia prowadzi m.in. autorski cykl „Fortepianiści” oraz szereg programów 
muzycznych.

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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Polskie Tournée 
Orkiestry 
Filharmonii 
Narodowej 
z okazji 120-lecia Filharmonii

Na koncerty zaprasza 
PGE Polska Grupa Energetyczna – 
Mecenas Polskiego Tournée

9.10  sobota  /  18:00 
NOSPR 
Katowice 

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

Paweł Klecki 
Konzertmusik op. 25 

Feliks Janiewicz
V Koncert skrzypcowy e-moll
•••

Johannes Brahms 
I Symfonia c-moll op. 68

10.10  niedziela  /  18:00 
Filharmonia Łódzka 
im. Artura Rubinsteina 
Łódź 

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

Paweł Klecki 
Konzertmusik op. 25 

Mieczysław Karłowicz
Koncert skrzypcowy A-dur op. 8

•••

Johannes Brahms 
I Symfonia c-moll op. 68

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

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

Paweł Klecki 
Konzertmusik op. 25 

Mieczysław Karłowicz
Koncert skrzypcowy A-dur op. 8
•••

Johannes Brahms 
I Symfonia c-moll op. 68

14.10  czwartek  /  19:00 
Narodowe Forum Muzyki 
Wrocław

Orkiestra Filharmonii Narodowej 
Andrzej Boreyko – dyrygent
Krzysztof Jabłoński – fortepian

Piotr Czajkowski 
I Koncert fortepianowy b-moll  
op. 23 (wersja oryginalna) 

Johannes Brahms
I Symfonia c-moll op. 68



PKO Bank Polski

PKO Bank Polski od lat jest strategicznym mecenasem Filharmonii Narodowej 
w Warszawie, wspierając jej działania artystyczne. Długoletnia współpraca 
między naszymi instytucjami jest wyjątkowym przykładem współczesnego 
mecenatu, a jednocześnie nawiązaniem do pięknej i szczytnej tradycji.

Zarówno PKO Bank Polski, jak i Filharmonia mają wspaniałą historię i doko-
nania, podejmują ambitne wyzwania i tworzą wizje na przyszłość. Obie 
instytucje umiejętnie łączą wartości z tym, co praktyczne, biznes z artyzmem, 
czy bogactwo oferty z potrzebami współczesnych odbiorców. Nieustannie 
szukają innowacyjnych rozwiązań.

120 lat działalności Filharmonii Narodowej w Warszawie to nieustanna tro-
ska o rozwój kultury muzycznej, odpowiedzialność za kształtowanie smaku 
i gustu wielu pokoleń słuchaczy. Prezentacje utworów najwybitniejszych 
polskich i zagranicznych twórców, odkrywanie nowych trendów muzycznych 
oraz upowszechnianie dziedzictwa, zawsze z największą dbałością, wraż-
liwością i mistrzowskim kunsztem, sprawiają, że każdy odbiorca poczuje 
głębię i istotę muzycznego przekazu. 

Dziękując za niepowtarzalne przeżycia, PKO Bank Polski – Strategiczny 
Mecenas Roku 2021 Filharmonii Narodowej w Warszawie, zaprasza na inau-
gurację jubileuszowego sezonu artystycznego 2021/2022.



Klub Przyjaciół Filharmonii Narodowej tworzą przedstawiciele różnych 
profesji, melomani-darczyńcy, których łączy wspólna idea – troska o los 
Filharmonii Narodowej. Dzięki zgromadzonym środkom finansowym Klubu 
w ubiegłych sezonach zakupione zostały m.in. wysokiej klasy instrumenty 
dla Orkiestry Filharmonii Narodowej oraz wydano pamiątkowy boks płyto-
wy z kompozycjami Gustava Mahlera w wykonaniu Orkiestry i Chóru Fil-
harmonii Narodowej pod batutą Jacka Kaspszyka.

Przywileje Członków Klubu
Członkowie Klubu, w zależności od posiadanej karty, korzystają z szeregu 
przywilejów, do których należą m.in. możliwość uczestniczenia w czwart-
kowych próbach Orkiestry Filharmonii Narodowej i spotkaniach z udziałem 
artystów, otrzymywanie bezpłatnej książki programowej, programów kon-
certowych i innych wydawnictw Filharmonii Narodowej.

Listę członków Klubu, po uprzednim wyrażeniu zgody – publikujemy 
w  programach koncertowych Filharmonii Narodowej (raz w  miesiącu) 
i na stronie internetowej.

Ponadto, do dyspozycji członków Klubu oddajemy specjalną pulę biletów, 
możliwą do wykupienia:

→  do dnia poprzedzającego koncert (Karta Złota i Platynowa) 
→  do 15 dni przed koncertem (Karta Srebrna)
→  do 30 dni przed koncertem (Karta Brązowa)

Każdy członek Klubu uprawniony jest do zakupu dwóch biletów z wymie-
nionej puli, a posiadacze Karty Platynowej – sześciu biletów. Pełną listę 
przywilejów zawiera regulamin Klubu dostępny na stronie internetowej 
www.filharmonia.pl w zakładce Klub Przyjaciół.
 
Rodzaje wpłat członkowskich
→  Złota Karta Firmowa (dla osób prawnych) – od 5.000 zł
→  Platynowa Karta – od 3.000 zł
→  Złota Karta – od 1.000 zł
→  Srebrna Karta – od 500 zł
→  Brązowa Karta – od 100 zł

Dołącz do Klubu! 
Osoby zainteresowane przystąpieniem do Klubu Przyjaciół zachęcamy do 
kontaktu z Działem Promocji Filharmonii Narodowej: 
klub@filharmonia.pl  /  tel. 22 55 17 121 

Członkowie Klubu 
w sezonie 2021/2022

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

ZŁOTA KARTA
Wanda Aderek 
Marek Czecharowski 
Krystyna Górczyńska 
Anna i Krzysztof Hagemejerowie 
Łukasz Hejmej 
Barbara Janecka 
Jacek Krankowski 
Anna Lemańska 
Małgorzata Łozińska 

Wojciech Nagel 
Małgorzata i Paweł Scheinerowie 
Grzegorz Sokołowski 
Elżbieta Sokół-Kobielska 
Małgorzata Szutkowska 
Katarzyna Wróblewska 

SREBRNA KARTA
Barbara Pająk

BRĄZOWA KARTA
Andrzej Krupka 
Krzysztof Lechnicki 
Halina Pilecka 
Danuta Solak 
Eugeniusz Szustow



Kalendarz 
koncertowy

25.09   sobota  /  19:30  
Sala Koncertowa

64. Międzynarodowy  
Festiwal Muzyki Współczesnej  
„Warszawska Jesień” 
Koncert finałowy

Orkiestra i Chór  
Filharmonii Narodowej
Dzieci ze szkół Stowarzyszenia
Kultury i Edukacji
Robertas Šervenikas – dyrygent
Renata Guzik – flet kontrabasowy
Michał Górczyński – klarnet  
kontrabasowy
Bartłomiej Duś – saksofon basowy
Bartosz Michałowski – dyrektor chóru
Michał Janocha, Mateusz Ryczek,
Lidia Zielińska – przygotowanie chóru
dziecięcego, dyfuzja przestrzenna 
dźwięków elektronicznych (ambisonics, 
binaural), reżyseria dźwięku
Barbara Okoń-Makowska,
Michał Bereza – projekcja dźwięku

Zielińska / Zych / Kranebitter /
Zagajewski 

26.09    niedziela  
11:00 (dzieci 3–6 lat) 
14:00 (dzieci 7–12 lat) 
Sala Kameralna 
Poranek i Popołudnie  
dla Małych Melomanów

Kiedy powstawała Filharmonia…

Katarzyna Podlasińska –  
prowadzenie koncertów

2.10   sobota /  20:00  
Sala Koncertowa

Inauguracja XVIII  
Międzynarodowego  
Konkursu Pianistycznego  
im. Fryderyka Chopina

m.in.
Orkiestra Filharmonii Narodowej
Andrzej Boreyko – dyrygent
Seong-Jin Cho – fortepian

Beethoven

3.10–23.10

XVIII Międzynarodowy  
Konkurs Pianistyczny  
im. Fryderyka Chopina

fo
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Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej
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