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Uroczystości imieninowe Marszałka Józefa Piłsudskiego, 1932
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8.02.2022
wtorek  /  19:00  /  Sala Koncertowa

Jubileusz 20-lecia Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej 

Maisky 



Wykonawcy

Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej 
Mischa Maisky – wiolonczela 
Jan Lewtak – kierownictwo artystyczne zespołu

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

Ignacy Jan Paderewski (1860–1941)

Suita G-dur [11′]
na orkiestrę smyczkową 
(1884)

I Allegro molto
II (bez oznaczenia tempa)
III Scherzo
IV (bez oznaczenia tempa)*

Joseph Haydn (1732–1809)

Koncert wiolonczelowy C-dur Hob. VIIb/1 [24′] 
(1761–1765)

Moderato
Adagio
Finale: Allegro molto 

∙∙∙     Przerwa (ok. 20 min)

Antonín Dvořák (1841–1904)

Serenada E-dur op. 22 [27′]
na orkiestrę smyczkową 
(1875)

Moderato
Tempo di valse 
Scherzo: Vivace 
Larghetto
Finale: Allegro vivace 

Orkiestra FN wykonywała ostatnio Koncert wiolonczelowy C-dur Haydna 
w listopadzie 2017 roku (dyr. John Storgårds, solista – Marcin Zdunik), 
Serenadę Dvořáka w sierpniu 2020 roku (dyr. Andrzej Boreyko).  
Suita Paderewskiego zabrzmi w Filharmonii Narodowej po raz pierwszy. 

* Podczas dzisiejszego koncertu IV część Suity zabrzmi z zakończeniem  
(niezachowanym w rękopisie) autorstwa Jana Lewtaka. 



76

Omówienie 
programu

Ludwik Erhardt

Patrząc wstecz, można dojść do wniosku, że przeszłość jest  
chwiejną konstrukcją zdarzeń przypadkowych. Drobna zmiana  
jednego z nich – a losy świata potoczyłyby się innym torem. 

Paderewski

Ignacy Jan Paderewski przyszedł na świat w roku 1860 na Podolu. Wcześnie 
osierocony, pozostawał pod troskliwą opieką rodziny i bliskich, dbających 
o wcześnie wykazywane przezeń uzdolnienia muzyczne. 

W latach 1872–1878 uczył się w Warszawskim Instytucie Muzycznym, 
następnie wyjechał do Berlina, aby studiować sztukę kompozycji. W Berlinie 
zawarł znajomość ze sławną aktorką Heleną Modrzejewską, która nakłoniła 
go, by poświęcił się raczej karierze pianisty-wirtuoza. Modrzejewska dopo-
mogła mu także w pozyskaniu środków umożliwiających studia mistrzow-
skie u Teodora Leszetyckiego w Wiedniu.

Za początek światowej kariery Paderewskiego uważa się wielki sukces jego 
debiutu w Paryżu w roku 1888. Trzy lata później, opromieniony rosnącą sławą 
europejską, wyrusza na tournée po Stanach Zjednoczonych. Przynosi mu 
ono oszałamiające powodzenie, stając się fundamentem trwałej popularności 
Paderewskiego w społeczeństwie amerykańskim. 

Powróciwszy do Europy na przełomie stuleci, Paderewski osiada w Szwaj-
carii, skąd pilnie obserwuje trawiące Europę konflikty polityczne. Polityka 
nie była jego pasją, ale wychowanie patriotyczne nauczyło go w zdarzeniach 
dziejowych upatrywać szansy dla ojczyzny.

Z chwilą wybuchu wojny światowej Paderewski inicjuje starania mające na 
celu niesienie pomocy rodakom w objętym wojną kraju. Po roku wyjeżdża 
do Ameryki, gdzie rozwija intensywną działalność, starając się skupić uwagę 
opinii publicznej na sprawie Polski. Niezmierna popularność Paderewskiego 
sprawia, że udaje mu się dotrzeć do samego prezydenta Thomasa Woodrowa 
Wilsona. W wyniku tego spotkania Stany Zjednoczone w tzw. traktacie 
wersalskim uzależniły zakończenie wojny od utworzenia niepodległego 
państwa polskiego.

Czteroczęściowa Suita G-dur na orkiestrę smyczkową. Wiemy o niej tylko, że 
powstała na początku 1884 roku w Berlinie, podczas studiów Paderewskiego 
u Heinricha Urbana. W zachowanym rękopisie brak zakończenia*. Może 
to ten właśnie utwór Paderewski zagrał Helenie Modrzejewskiej, która 
delikatnie doradziła mu, by skierował się raczej ku karierze pianistycznej? 
A gdyby go umocniła w zamiarze komponowania wielkich oper i symfonii – 
cóż stałoby się ze światem?

Choć światową sławę zdobył jako pianista, Paderewski nigdy nie zaniechał 
komponowania. Jednak jego utwory na tle ówczesnej muzyki europejskiej 
wydawały się drugorzędne. Po jego śmierci rękopisy uległy rozproszeniu 
i wyglądało na to, że już nigdy jego dzieła nie uda się odtworzyć. Dokonała 
tego dr Małgorzata Perkowska-Waszek (1950–2011), autorka monografii 
Paderewski i  jego twórczość  – dzieje utworów i  rys osobowości kompozytora 
(Kraków 2010). Dzieło jej życia – odnaleziona muzyka wielkiego artysty 
ukazuje się w zbiorowym, dwunastotomowym wydaniu PWM. 

*  Podczas dzisiejszego koncertu Suita G-dur zabrzmi z zakończeniem autorstwa  
 Jana Lewtaka, kierownika artystycznego Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej.
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Haydn 

Esterháza – klasycystyczny pałac opodal południowego krańca Jeziora Nezy-
derskiego to jedna z najwspanialszych rezydencji magnackich w tej części 
Europy. Postawił go – w miejsce dawnego pałacyku myśliwskiego – książę 
Miklós József Esterházy. Węgierski magnat był miłośnikiem muzyki, więc 
w pałacu nie mogło zabraknąć sali koncertowej oraz sceny do przedstawień 
operowych. Na długo przed ich ukończeniem książę Miklós zadbał też 
o pozyskanie do swego zespołu muzyków odpowiadających jego wysokim 
wymaganiom. W  roku 1761 nadwornym kompozytorem i  kapelmistrzem 
orkiestry – działającej jeszcze w starym zamku Esterházych w pobliskim 
Eisenstadt – został Joseph Haydn. Wkrótce potem w książęcej orkiestrze 
znalazł się też wybitny wiolonczelista Joseph Franz Weigl. Przyjaźń tych 
dwóch muzyków mogłaby być tematem ładnej opowieści, gdyby nie to, 
że niewiele o niej wiadomo – prócz tego, że Haydn wkrótce został ojcem 
chrzestnym syna Weigla i że najpewniej dla Weigla napisał swój Koncert C-dur.

Do połowy XX stulecia w rozmaitych spisach utworów Haydna wymieniano 
pięć koncertów na wiolonczelę z orkiestrą, na ogół jednak opatrując je uwagą 
„autentyczność wątpliwa”; rzadko je wykonywano i nie nagrywano. W roku 
1961 spis ten powiększył się o jeszcze jeden – najwcześniejszy i bez wątpienia 
autentyczny Koncert C-dur. Na jego rękopiśmienne materiały orkiestrowe 
natrafiono przypadkiem w archiwach Muzeum Narodowego w Pradze. 
Widniejące na kartach nazwisko Weigla pozwalało domyślać się, że była to 
kopia należąca do solisty, która uniknęła losu licznych utworów Haydna, 
zniszczonych przez pożar jego domu w Eisenstadt. 

Nie wiadomo oczywiście, jaki był ewentualny wkład samego Weigla w osta-
teczny kształt tego utworu, który łączy elegancję formy i piękno brzmienia 
z fascynującą wirtuozerią partii solisty. Godna podziwu jest też zręczność 
Haydna w wyodrębnianiu partii wiolonczeli solo na tle towarzyszących 
instrumentów, także smyczkowych. Książę Miklós, miłośnik muzyki, sam 
z upodobaniem grający na barytonie – instrumencie zbliżonym do wiolon-
czeli – z pewnością docenił to arcydzieło.

Omówienie programu

Dvořák

Jesienią roku 1853 pewien młody muzyk nazwiskiem Brahms stanął przed 
obliczem sławnego kompozytora i cenionego krytyka muzycznego – Roberta 
Schumanna. Ten zaś, zapoznawszy się z utworami młodzieńca, uroczyście 
obwieścił światu, że oto w osobie Johannesa Brahmsa objawił się długo 
oczekiwany kontynuator wielkiej tradycji muzyki niemieckiej.

Jakiś czas później Brahms, jako jeden z  najpoważniejszych autorytetów 
wiedeńskiego świata muzycznego, zasiadł w jury konkursu (zorganizowa-
nego przez rząd austriacki) dla ubogich kompozytorów nieposiadających 
warunków do swobodnej pracy twórczej. Do konkursu stanął m.in. pewien 
czeski altowiolista z  praskiej orkiestry operowej. Nazywał się Antonín 
Dvořák, miał już spory dorobek kompozytorski – niestety prawie nikomu 
nieznany. Pragnął porzucić pracę w orkiestrze i zająć się wyłącznie kompo-
nowaniem muzyki.

Historia zatoczyła koło. Wprawdzie Brahms, zapoznawszy się z utworami 
Dvořáka, nie nawoływał nikogo do zdejmowania przed nim kapelusza, ale – 
jak ongiś Schumann – napisał list do swego wydawcy Simrocka w Berlinie, 
gorąco mu doradzając zainteresowanie się odkrytym talentem. Simrock 
posłuchał rady i wkrótce utwory czeskiego kompozytora zaczęły rozbrzmie-
wać z europejskich estrad koncertowych.

W starszym o zaledwie osiem lat Brahmsie zyskał Dvořák nie tylko pro-
tektora i mistrza, ale także bliskiego przyjaciela. Jednak ich utwory wiele 
różniło. Brahms pragnął, by jego muzyka stanowiła spełnienie proroczej 
wizji Schumanna, komponował z rozwagą, jakby świadom, że pisze kolejny 
rozdział historii muzyki niemieckiej. Dvořák czuł się swobodnie, nie miał za 
plecami wielkich cieni z przeszłości, miał za to wokół siebie niezmierzone 
bogactwo czeskiej pieśni ludowej, niewyczerpane źródło inwencji i energii 
twórczej. Gdy Brahms, chyląc czoła przed geniuszem Wagnera, nawet nie 
myślał o tworzeniu oper, Dvořák skomponował ich dziesięć. Muzykę pisał 
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szybko, bez zahamowań i lista jego utworów jest bardzo długa. Pod koniec 
XIX wieku symfonie i koncerty Dvořáka rozbrzmiewały w największych 
salach koncertowych Europy i Stanów Zjednoczonych, skutecznie rywalizu-
jąc z muzyką jego rówieśnika – Piotra Czajkowskiego. Liczne utwory kame-
ralne czeskiego kompozytora zasiliły repertuar muzykowania domowego, 
chętnie praktykowanego w mieszczańskim środowisku ówczesnej Europy. 
A w parkach, na placach zabaw i innych miejscach publicznych orkiestry 
radowały słuchaczy wiązankami melodii ludowych, tańcami i serenadami.

Wiadomość o przyznaniu mu upragnionego stypendium Dvořák otrzymuje 
na początku roku 1875. Znika paraliżujący lęk przed ubóstwem, obawy o los 
niedawno założonej rodziny. Odpowiedzią kompozytora jest muzyka, eksplo-
zja inwencji twórczej o niespotykanej intensywności. W roku 1875 Dvořák 
pisze kolejno II Kwartet smyczkowy, Serenadę na smyczki, I Trio fortepianowe, 
V Symfonię, operę Wanda oraz początkowe Duety morawskie.

Pięcioczęściowa Serenada to wśród nich drobiazg, rzucony z uśmiechem na 
papier w promieniach wiosennego słońca. Że to słońce grzeje nas do dziś – 
pozostaje jej tajemnicą.

Mischa  
Maisky
wiolonczela

Jako jedyny wiolonczelista na świecie, Mischa Maisky kształcił się pod kie-
runkiem zarówno Mstislava Rostropovicha, jak i Gregora Piatigorsky’ego. 
Rostropovich uznał Maisky’ego za „jeden z  najwybitniejszych talentów 
młodszego pokolenia wiolonczelistów, artystę łączącego w  swojej grze 
poezję i cudowną delikatność z ogromnym temperamentem i olśniewającą 
techniką”.

Urodzony na Łotwie, wykształcony w  Rosji, artysta znalazł swą nową 
ojczyznę w Izraelu. Jest entuzjastycznie przyjmowany w Londynie, Paryżu, 
Berli nie, Wiedniu, Nowym Jorku, Tokio i wielu innych ważnych ośrodkach 
muzycznych.
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Ten światowej klasy muzyk i regularny gość większości czołowych między-
narodowych festiwali koncertował pod batutą takich dyrygentów, jak: 
Leonard Bernstein, Carlo Maria Giulini, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Riccardo 
Muti, Giuseppe Sinopoli, Vladimir Ashkenazy, Daniel Barenboim, James 
Levine, Charles Dutoit, Yuri Temirkanov, Mariss Jansons, Valery Gergiev, 
Kirill Petrenko, Paavo Järvi oraz Gustavo Dudamel. Jego partnerami muzycz-
nymi są artyści takiej miary, jak Martha Argerich, Radu Lupu, Nelson Freire, 
Evgeny Kissin, Itzhak Perlman, Lang Lang, Peter Serkin, Gidon Kremer, Yuri 
Bashmet, Vadim Repin, Maxim Vengerov, Joshua Bell, Julian Rachlin, Janine 
Jansen oraz wielu innych.

Związany wyłącznym kontraktem nagraniowym z wytwórnią Deutsche 
Grammophon, artysta zarejestrował w ciągu ponad trzech dekad więcej niż 
35 płyt z zespołami takimi, jak m.in. Wiener oraz Berliner Philharmoniker, 
Israel Philharmonic, London Symphony Orchestra, Orchestre de Paris, 
Orpheus Chamber Orchestra i Chamber Orchestra of Europe. Jego nagrania, 
cieszące się uznaniem krytyków na całym świecie, zostały pięciokrotnie 
wyróżnione prestiżową Record Academy Prize w Tokio, trzykrotnie – nagrodą 
Deutscher Schallplattenpreis (obecnie Echo), a także Grand Prix du Disque 
w Paryżu, doroczną Diapason d’Or i kilkoma nominacjami do nagrody 
Grammy.

Na przestrzeni swej długiej i wspaniałej kariery Mischa Maisky otrzymał 
liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. nagrodę za całokształt osiągnięć pod-
czas 46. Festiwalu Muzycznego w Stambule, honorowe członkostwo Royal 
Academy of Music w Londynie, Accademia Nazionale di Santa Cecilia w Rzy-
mie, a także Jerusalem Academy of Music and Dance.

Orkiestra Kameralna  
Filharmonii Narodowej  
(OKFN)

Zespół nawiązujący do wieloletniej i bogatej tradycji uprawiania kame-
ralistyki przez artystów wywodzących się z Filharmonii Warszawskiej. 
Pierwsze zespoły kameralne powstawały tu już na początku ubiegłego stu-
lecia. W latach 60. i 70. na estradach całego świata odnosił sukcesy Zespół 
Kameralistów Filharmonii Narodowej kierowany przez Karola Teutscha. 
Lata 90. to okres działalności orkiestry smyczkowej, która koncertowała 
z wybitnymi solistami (Konstanty A. Kulka, Nigel Kennedy), dokonując 
nagrań płytowych i telewizyjnych.

Z okazji 100-lecia Filharmonii w Warszawie reaktywowano zespół pod nazwą 
Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej (pierwszy koncert odbył się 
10 lutego 2002). Tworzą go czołowi instrumentaliści Filharmonii Narodowej, 
wśród nich – członkowie byłego zespołu Karola Teutscha.
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Z OKFN występowali m.in.: Salvatore Accardo, Hrachya Avanesyan, Jean-Louis 
Capezzali, Łukasz Długosz, Marek Drewnowski, Urszula Dudziak, Chiara 
Enderle, Lorenzo Gatto, Evelyn Glennie, Ilya Gringolts, Wojciech Gierlach, 
Philippe Giusiano, Krzysztof Herdzin, Yossif Ivanov, Andrzej Jagodziński, 
Jakub Jakowicz, Krzysztof Jakowicz, Isabelle van Keulen, Jacek Kortus, Jadwiga 
Kotnowska, Konstanty Andrzej Kulka, Rafał Kwiatkowski, Roby Lakatos, 
Dmitri Makhtin, Adam Makowicz, Ewa Małas-Godlewska, Shlomo Mintz, 
Grzegorz Nowak, Artur Pachlewski, Mariusz Patyra, Piotr Pławner, Baiba 
Skride, Anna Maria Staśkiewicz, Agata Szymczewska i Edward Zienkowski.

W lutym 2009 roku, w 100. rocznicę urodzin Grażyny Bacewicz, zespół 
wystąpił w Filharmonii Narodowej z monograficznym programem dzieł 
tej wybitnej kompozytorki. Po raz pierwszy zostały wykonane wówczas 
dwa odnalezione jej utwory: Symphoniette (1929) i Symfonia (1946), a następ-
nie drugi z nich oraz Simfonietta (1935) znalazły się na płycie poświęconej 
twórczości Bacewicz na orkiestrę smyczkową (Sony Music). W 2011 roku 
odbył się koncert uświetniający 10-lecie istnienia zespołu; płyta live z tego 
koncertu (CD Accord) otrzymała nominację do nagrody Fryderyk 2013. Na 
innym krążku, z dziełami Krzysztofa Pendereckiego – wydanym przez Naxos 
i uhonorowanym nagrodą Grammy (2013) – zostały utrwalone przez OKFN 
pod dyrekcją Antoniego Wita Fonogrammi.

W 2016 roku OKFN wystąpiła w Tokyo Opera City Concert Hall w Japonii, 
w czerwcu 2019 roku w Seoul Arts Center w Korei Płd. W sezonie 2021/2022 
zespół świętuje jubileusz 20 lat swej działalności. 

Orkiestra Kameralna  
Filharmonii Narodowej   
Warsaw Philharmonic  
Chamber Orchestra 

Jan Lewtak
Kierownictwo artystyczne /  
Artistic director

Skrzypce / Violins
Jan Lewtak
Marcin Mazurek
Agnieszka Lewandowska
Marek Powideł
Piotr Tadzik

Marian Kowalski
Anna Stokowska
Magdalena Smoczyńska
Grzegorz Groblewski

Altówki / Violas
Marek Iwański
Marek Czech
Damian Kołakowski
Krzysztof Szczepański

Wiolonczele / Cellos
Robert Putowski 
solista / soloist

Agata Dobrzańska
Mateusz Szmyt

Kontrabas / Double Bass
Janusz Długokęcki

Oboje / Oboes
Aleksandra Rojek
Piotr Lis

Waltornie / Horns
Gabriel Czopka
Daniel Otero Carneiro  
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Jan  
Lewtak
kierownictwo artystyczne zespołu

Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obec-
nie UMFC) w klasie skrzypiec Zenona Brzewskiego i Mirosława Ławryno-
wicza. Laureat konkursów muzycznych i wielokrotny uczestnik krajowych 
i zagranicznych mistrzowskich kursów interpretacji, także festiwalu Tydzień 
Talentów w Tarnowie. Od 1983 roku jest członkiem Orkiestry Filharmonii 
Narodowej. Jako kameralista koncertował w Finlandii, Francji, Niemczech, 
Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, Chinach i Japonii, 
natomiast jako solista – w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich, Hiszpanii i Japonii. 

Dokonał licznych nagrań płytowych i archiwalnych. Współpracował rów-
nież z Redakcją Muzyczną Polskiego Radia – za cykl autorskich audycji 
o Kaprysach na skrzypce solo Paganiniego otrzymał nagrodę Komitetu ds. Radia 
i Telewizji. 

Jan Lewtak jest autorem licznych opracowań utworów na orkiestrę kame-
ralną; z  okazji Roku Chopinowskiego (2010), na zamówienie Polskiego 
Wydawnictwa Muzycznego, opracował na fortepian i orkiestrę smyczkową 
oba koncerty Chopina.

Z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej, której jest założycielem i sze-
fem artystycznym, nagrał jako solista – w 2003 roku pod dyrekcją Antoniego 
Wita – Cztery pory roku Vivaldiego. 

8.02.2022
Tuesday  /  7 pm  /  Concert Hall

20th Anniversary of Warsaw Philharmonic Chamber Orchestra

Performers

Warsaw Philharmonic Chamber Orchestra 
Mischa Maisky – cello
Jan Lewtak – artistic 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

Ignacy Jan Paderewski (1860–1941)
Suite in G Major [11′]
for string orchestra
(1884)

I Allegro molto
II (no tempo indication)
III Scherzo
IV (no tempo indication)*

Joseph Haydn (1732–1809)
Cello Concerto in C Major, Hob. VIIb/1 [24′] 
(1761–1765)

Moderato
Adagio
Finale: Allegro molto

∙∙∙    Intermission (ca. 20 min.)

Antonín Dvořák (1841–1904)
Serenade in E Major, Op. 22 [27′]
for string orchestra 
(1875)

Moderato
Tempo di valse 
Scherzo: Vivace 
Larghetto
Finale: Allegro vivace

Short programme note

Ludwik Erhardt

Ignacy Jan Paderewski is a much revered figure in the collective memory of Poles. 
He was a brilliant pianist, whose playing dazzled audiences in the most prestigious 
concert halls in Europe, and even more so in the United States. He was also an adroit 
politician, who used his skills to ensure that the establishment of an independent 
Polish state was included in the Treaty of Versailles, the peace settlement that 
concluded the First World War. 

He was also a composer – of piano, chamber, orchestral and opera works. It is 
unfortunate that in his lifetime the gramophone industry was unable to provide 
a faithful record of his music. It is also unfortunate that the outbreak of the Second 
World War left the achievements of the Treaty of Versailles in ruins. And it was 
close that the same would happened to Paderewski’s works – scattered mainly in 
manuscript form in libraries, archives and private collections around the world they 
faced oblivion, but were saved from it by Małgorzata Perkowska-Waszek, Doctor 
of Philosophy in Musicology, whose persistent research provided the foundations 
for a ten-volume edition of his complete works that was eventually published by 
PWM Edition. One of Paderewski’s compositions discovered in this way was Suite 
in G Major for string orchestra, composed in 1884 when Paderewski was a student 
in Berlin. 

Until the mid-20th century, Joseph Haydn’s oeuvre was thought to have included 
a  total of five cello concertos; however, there had often been some degree of 
uncertainty over their authorship. One of the reasons for this was that Haydn 
included only one such concerto, in C Major, in his records. The manuscript went 
missing for many years. It was discovered only accidentally in 1961 during research 
conducted in the archives of the National Museum in Prague. There was no doubt 
as to the authenticity of the work, which was further confirmed by the fact that 
the name of its performer, Joseph Weigl, was written on the score. The latter was an 
outstanding cellist employed in Prince Esterhazy’s orchestra during the first years 
of Haydn’s tenure as court composer and Kapellmeister. Over the last half century, 
Concerto in C Major – the great master’s little masterpiece – has found its way 
into the repertoires of the world’s most eminent cellists and into the catalogues of 
major record companies.

* During tonight's concert, the Suite will be presented with the fourth part  
(not preserved in the manuscript) written by Jan Lewtak.
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Just as in 1853 Robert Schumann had cast light on the then hidden talent of young 
Brahms, so twenty years later Brahms himself discovered the music of the hitherto 
unknown Czech composer Antonín Dvořák. As the  winner of a  government 
scholarship, which ensured that artists did not have to work to earn a living, the latter 
already had quite an impressive body of work under his belt, including symphonies, 
operas and concertos. The joyful Serenade, composed shortly after the announcement 
of the competition results in the spring of 1875, marked the beginning of a very 
prolific period: soon afterwards he composed a piano trio, Symphony No. 5 and 
the opera Wanda.

Performers’ notes

Mischa Maisky
cello

The only cellist in the world who had the distinction of having studied with both 
Mstislav Rostropovich and Gregor Piatigorsky. Rostropovich lauded Mischa Maisky 
as “one of the most outstanding talents of the younger generation of cellists. His 
playing combines poetry and exquisite delicacy with great temperament and brilliant 
technique”. Born in Latvia, educated in Russia and later repatriated to Israel; Mischa 
Maisky has been enthusiastically received in London, Paris, Berlin, Vienna, New 
York, Tokyo and many other major music centres. 

Truly a world-class musician and a regular guest at most major international festivals, 
he has collaborated with such conductors as Leonard Bernstein, Carlo Maria Giulini, 
Lorin Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Giuseppe Sinopoli, Vladimir Ashkenazy, 
Daniel Barenboim, James Levine, Charles Dutoit, Yuri Temirkanov, Mariss Jansons, 
Valery Gergiev, Kirill Petrenko, Paavo Järvi, and Gustavo Dudamel. 

His musician partnerships have included artists such as Martha Argerich, Radu 
Lupu, Nelson Freire, Evgeny Kissin, Itzhak Perlman, Lang Lang, Peter Serkin, Gidon 
Kremer, Yuri Bashmet, Vadim Repin, Maxim Vengerov, Joshua Bell, Julian Rachlin 
and Janine Jansen to name just a few.

As an exclusive Deutsche Grammophon artist for more than 30 years he made 
over 35 recordings with such orchestras as the Wiener Philharmoniker, Berliner 
Philharmoniker, and Israel Philharmonic Orchestra, the  London Symphony 

Orchestra, Orchestre de Paris, Orpheus Chamber Orchestra, Chamber Orchestra 
of Europe and others. His recordings have enjoyed worldwide critical acclaim and 
have been awarded the prestigious Record Academy Prize in Tokyo (five times) 
and the Deutscher Schallplattenpreis (now: Echo, three times), as well as the Grand 
Prix du Disque in Paris, the Diapason d’Or, and several Grammy nominations. 

His long and illustrious career has brought him many honours and awards, including 
the 46th Istanbul Music Festival Lifetime Achievement Award, Honorary Membership 
of the Royal Academy of Music, Honorary Membership of the Accademia di Santa 
Cecilia, as well as Honorary Fellow Award of the Jerusalem Academy of Music and 
Dance.

Warsaw Philharmonic Chamber Orchestra 

Warsaw Philharmonic Chamber Orchestra continues the long and rich tradition of 
chamber music performed by artists associated with Warsaw Philharmonic. The first 
chamber ensembles were founded in the Philharmonic early in the 20th century. In 
the 1960’s and 70’s, the Warsaw Philharmonic Chamber Musicians’ Ensemble under 
Karol Teutsch scored numerous successes on the world’s concert stages. In the 1990s, 
a string orchestra gave concerts with eminent soloists (Konstanty Andrzej Kulka, 
Nigel Kennedy) as well as recording sessions for record companies and the television.

The Warsaw Philharmonic Chamber Orchestra was reactivated in the context of 
the Philharmonic’s centenary celebrations and gave its first concert on 10 Feb-
ruary 2002. It was formed by leading Warsaw Philharmonic instrumentalists, 
including former members of Karol Teutsch’s ensemble.

The Warsaw Philharmonic Chamber Orchestra has performed with such outstanding 
artists as, among others: Salvatore Accardo, Hrachya Avanesyan, Jean-Louis Capezzali, 
Łukasz Długosz, Marek Drewnowski, Urszula Dudziak, Chiara Enderle, Lorenzo 
Gatto, Evelyn Glennie, Ilya Gringolts, Wojciech Gierlach, Philippe Giusiano, 
Krzysztof Herdzin, Yossif Ivanov, Andrzej Jagodziński, Jakub Jakowicz, Krzysztof 
Jakowicz, Isabelle van Keulen, Jacek Kortus, Jadwiga Kotnowska, Konstanty Andrzej 
Kulka, Rafał Kwiatkowski, Roby Lakatos, Dmitri Makhtin, Adam Makowicz, Ewa 
Małas-Godlewska, Shlomo Mintz, Grzegorz Nowak, Artur Pachlewski, Mariusz 
Patyra, Piotr Pławner, Baiba Skride, Anna Maria Staśkiewicz, Agata Szymczewska, 
Edward Zienkowski.
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Kalendarz 
koncertowy

11.02  piątek  /  19:30  
Sala Koncertowa

12.02  sobota  /  18:00  
Sala Koncertowa 

Orkiestra Filharmonii Narodowej
Daniel Raiskin – dyrygent
Xavier de Maistre – harfa

Smetana / Mosołow / Dvořák

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

Dawna Warszawa tańczy

Barbara Szczęsna-Remisz – 
prowadzenie koncertów

13.02  niedziela  /  18:00 
Sala Koncertowa 
Koncert nadzwyczajny

Cameristi della Scala
Ernest Hoetzl – dyrygent
Daniela Pini – mezzosopran
Massimo Mercelli – flet

Tartini / Vivaldi / Geminiani / Händel 

15.02  wtorek  /  19:00  
Sala Kameralna

Po prostu... Filharmonia!
Laureatki Konkursu  
Wieniawskiego  
Laureatka w kwartecie

Karol Szymanowski Quartet:
Agata Szymczewska – skrzypce
Robert Kowalski – II skrzypce
Volodia Mykytka – altówka
Karol Marianowski – wiolonczela

Beethoven / Britten / Szymanowski

In February 2009, the Orchestra celebrated Grażyna Bacewicz’s birth centenary 
with a programme composed entirely of that eminent composer’s works, including 
the premieres of two recently discovered pieces: the Sinfonietta of 1929 and Symphony 
of 1946. Symphony and Simfonietta (piece from 1935) were released on a CD dedicated 
to Bacewicz’s music for string orchestra, recorded by the Orchestra for Sony Music. 
The Orchestra’s 10th anniversary in December 2011 was celebrated with a concert, 
released on CD by Warsaw Philharmonic / CD Accord (a Fryderyk Award nomina-
tion in 2013). The Orchestra under Antoni Wit also recorded Krzysztof Penderecki’s 
Fonogrammi for a Grammy-awarded CD of Penderecki’s works, released by Naxos 
in February 2013.

In 2016, the Orchestra performed in the Tokyo Opera City Concert Hall in Japan 
and in 2019, in Seoul Arts Center in South Korea. In the 2021/2022 artistic season, 
the ensemble celebrates its 20-year anniversary.

Jan Lewtak
artistic director of the Warsaw  
Philharmonic Chamber Orchestra

Graduated from the Fryderyk Chopin Academy of Music (now: Fryderyk Chopin 
University of Music) in Warsaw, where he studied violin with Zenon Brzewski 
and Mirosław Ławrynowicz. A winner of prizes at various music competitions, he 
has participated in a number of national and international master interpretation 
classes, as well as in the Talents Week Festival in Tarnów. Since 1983, a member of 
the Warsaw Philharmonic Orchestra. As a chamber musician, he has given concerts 
in Finland, France, Germany, Spain, Italy, Great Britain, South Korea, China, and 
Japan, and as a soloist also in Germany, the United States, the United Arab Emirates, 
Spain, and Japan.

The artist has made many album and archival recordings. He has collaborated with 
the music editorial office of Polish Radio – for the series of original broadcasts on 
Paganini’s Caprices for Solo Violin he received an award from the Radio and Television 
Committee. 

Jan Lewtak is the author of numerous arrangements for chamber orchestra; on 
the occasion of the Chopin Year (2010), on the commission of PWM Edition publishing 
house, he arranged for piano and string orchestra both Chopin’s concertos.

He is Artistic Director of the Warsaw Philharmonic Chamber Orchestra, with which 
in 2003 he recorded Vivaldi’s Four Seasons as a soloist under the baton of Antoni Wit.
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11/12.02
Orkiestra Filharmonii Narodowej
Daniel Raiskin – dyrygent
Xavier de Maistre – harfa

Bedřich Smetana       
Wełtawa z cyklu Moja Ojczyzna

Aleksandr Mosołow     
Koncert na harfę i orkiestrę

Antonín Dvořák    
VII Symfonia d-moll op. 70
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