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Chór i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Kazimierza Korda, 
Watykan, 7 grudnia 2001
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Dyrektor Honorowy
Honorary Director

Kazimierz Kord

English summary → go to page 18

8.05.2022
niedziela  /  18:00  /  Sala Koncertowa

Koncert muzyki chóralnej

Dona nobis pacem

Michałowski



Wykonawcy

Chór Filharmonii Narodowej
Bartosz Michałowski – dyrygent, dyrektor chóru
Marzena Hodyr – altówka
Karolina Jaroszewska-Rajewska – wiolonczela
Jakub Pankowiak – organy

Soliści Chóru FN:

w utworze Lux aeterna:
Monika Dobrzyńska-Krysiak – sopran
Sylwia Sikorska – sopran
Martyna Jankowska – alt
Anna Fijałkowska – alt
Kacper Szemraj – tenor
Mariusz Latek – tenor
Krzysztof Chalimoniuk – bas
Łukasz Kocur – bas

w utworze Sanctus (a prayer of gratitude): 
Magdalena Schabowska – sopran
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Program

Walentyn Sylwestrow (ur. 1937)

Modlitwa za Ukrainę [4′]
na chór mieszany a cappella
(2014)

Arvo Pärt (ur. 1935)

Da pacem Domine [6′] 
na chór mieszany a cappella
(2004/2006)

Łukasz Urbaniak (ur. 1980) 

Beatus vir [5′]
na chór mieszany a cappella
(2014)

Ēriks Ešenvalds (ur. 1977)

In paradisum [12′]
na chór mieszany, altówkę i wiolonczelę 
(2012)

Edward Elgar (1857–1934) / John Cameron (ur. 1944)

Lux aeterna [4′]
(1899/1996)
opracowanie IX wariacji „Nimrod” z Wariacji „Enigma”  
na chór mieszany a cappella

Michał Ziółkowski (ur. 1991) 

Sanctus (a prayer of gratitude) [6′] 
na chór mieszany a cappella
(2014)

Łesia Dyczko (ur. 1939) 

Błagosłowy dusze moja, Gospoda [4′]
na chór mieszany a cappella
(1990)

Vytautas Miškinis (ur. 1954)

Time is Endless [5′]
na chór mieszany a cappella
słowa: Rabindranath Tagore
(2007)

Pēteris Vasks (ur. 1946)

Dona nobis pacem [15′] 
na chór mieszany i organy
(1996/1997)

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.
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Dona nobis pacem

Słowo  
wstępne

Bartosz Michałowski 

Program specjalnego koncertu Chóru Filharmonii Narodowej został zapro
jektowany jako artystyczna odpowiedź na wydarzenia, których świadkami 
jesteśmy od 24 lutego 2022 roku. Ta data stała się cezurą, która zburzyła 
poczucie stabilności i bezpieczeństwa naszego nowoczesnego świata. Reper
tuar dzisiejszego wieczoru jest nie tylko muzycznym wołaniem o pokój 
(Pärt – Da pacem Domine, Vasks – Dona nobis pacem), nie tylko hołdem dla 
kobiet, mężczyzn i dzieci – ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę (Ešenvalds – 
In paradisum, Elgar – Lux aeterna), ale przede wszystkim przypomnieniem, 
że muzyka, jako język uniwersalny, łączy ludzi niezależnie od dzielących ich 
geograficznych granic, wieku, pochodzenia czy religii.

Na estradzie Filharmonii Narodowej zabrzmią dziś utwory kompozytorów 
z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii – przedstawicieli narodów, które 
pragną żyć obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa. Usłyszymy 
dzieła twórców dojrzałych i utytułowanych (Pärt, Vasks, Miškinis, Sylwes
trow, Dyczko) oraz młodszych, dla których wojna po raz pierwszy staje się tak 
bliskim doświadczeniem (Urbaniak, Ziółkowski, Ešenvalds). Wsłuchamy się 
w kompozycje oparte na tekstach biblijnych, zakorzenione w katolicyzmie 
i prawosławiu (Dyczko), ale także odwołujące się do uniwersalnej filozofii 
Rabindranatha Tagore’a (Miškinis) i stanowiące pomost pomiędzy sacrum 
a profanum (Lux aeterna jako opracowanie jednego z najbardziej znanych 
tematów – Nimrod – spośród Wariacji „Enigma” Elgara).

Na uwagę zasługuje różnorodność prezentowanego repertuaru – począ wszy 
od jakże charakterystycznych stylistycznie kompozycji Arvo Pärta i Walen
tyna Sylwestrowa, poprzez twórczość Michała Ziółkowskiego i Łukasza 
Urbaniaka – utalentowanych i nagradzanych młodych polskich kompozy
torów, jak również dzieła Łesi Dyczko, Pēterisa Vasksa, Vytautasa Miškinisa 
i Ēriksa Ešenvaldsa. Są to utwory zakorzenione w muzycznych tradycjach 
krajów, z których pochodzą ich twórcy, jednocześnie wykonywane przez 
najlepsze chóry w różnych zakątkach świata. Podczas dzisiejszego wieczoru 
zabrzmią dzieła w zróżnicowanych obsadach – usłyszymy większe i bardziej 
kameralne zespoły chóru, występujące a cappella, głosy solowe (wokalne 
i instrumentalne), a także wzbogacający brzmieniową mozaikę znakomity 
instrument organowy Filharmonii Narodowej.
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Boże, chroń Ukrainę.
Daj nam siłę, wiarę i nadzieję…
Ojcze nasz.

Боже, Україну храни. 
Дай нам сили, віру і надію... 
Отче наш.

Daj pokój, Panie, 
naszym czasom, 
ponieważ nie ma innych, 
którzy będą walczyć o nas,
jeśli nie Ty, Boże nasz.

Da pacem Domine 
in diebus nostris
quia non est alius
qui pugnet pro nobis
nisi tu Deus noster.

Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą 
występnych, nie wchodzi na drogę  
grzeszników i nie siada w kręgu szyderców,

lecz ma upodobanie w Prawie Pana, 
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.

Jest on jak drzewo zasadzone nad  
płynącą wodą, które wydaje owoc  
w swoim czasie.

Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum 
et in via peccatorum non stetit et in cathedra 
pestilentiae non sedit

sed in lege Domini voluntas eius et in lege eius 
meditabitur die ac nocte.

Et erit tamquam lignum quod plantatum est 
secus decursus aquarum quod fructum  
suum dabit in tempore suo.

Niech Aniołowie zawiodą cię do raju,
a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą cię 

męczennicy
i wprowadzą cię do krainy życia wiecznego.
Chóry Anielskie niechaj cię podejmą
i z Chrystusem zmartwychwstałym miej  

radość wieczną.

In paradisum deducant Angeli;
in tuo adventu suscipiant te  

martyres,
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus Angelorum te suscipiat
et cum Lazaro, quondam paupere, 

aeternam habeas requiem.

Światłość wiekuista niechaj im świeci,  
o Panie, wśród Świętych Twoich na wieki, 
bo jesteś pełen dobroci.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Lux aeterna luceat eis, Domine, 
cum Sanctis tuis in aeternum, 
quia pius es. 

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów.  
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. 
Hosanna na wysokości.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus 
Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis.

Modlitwa za Ukrainę
słowa anonimowe

Da pacem Domine
słowa liturgiczne

Beatus vir
słowa: Psalm 1, 1–3a
Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum

In paradisum
słowa liturgiczne

Lux aeterna
słowa liturgiczne

Sanctus
słowa liturgiczne

Błagosłowy dusze moja, Gospoda
słowa na podstawie Psalmu 103
przekład: Zofia Iwanowa

Благослови, душе моя, Господа, 
благослови,

І, вся істото моя, ім’я святеє Його.
Благослови, душе моя, Господа
І не забувай усіх добродійств Його, 

благослови.
Він прощає всі беззаконня твої,
Зціляє всі недуги твої.
Благослови.
Він визволяє від загибелі життя твоє, 
Вінчає тебе ласкою і милосердям.
Благослови, душе моя, Господа, 
І, вся істото моя, 
Ім’я святеє Його.
Благословенний єси, Господи!

Błogosław, duszo moja, Pana,  
błogosław,

I cała moja istoto, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
I nie zapominaj o wszystkich Jego 

dobrodziejstwach, błogosław.
On odpuszcza wszystkie twe winy,
Leczy wszystkie twe niemoce.
Błogosław.
On wybawia od zguby życie twoje,
On wieńczy cię łaską i miłosierdziem.
Błogosław, duszo moja, Pana,
I cała moja istoto,
Święte imię Jego.
Błogosławiony jesteś, Panie!

Teksty utworów
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Dona nobis pacem Wykonawcy

Bartosz  
Michałowski 
dyrygent, dyrektor chóru

Od 2017 roku dyrektor Chóru Filharmonii Narodowej. 

Ukończył z wyróżnieniem wydział dyrygentury chóralnej Akademii Muzycz
nej w Poznaniu. W latach 1998–2005 był asystentem Stefana Stuligrosza 
i dyrygentem „Poznańskich Słowików” – Chóru Chłopięcego i Męskiego 
Filharmonii Poznańskiej, z którym koncertował wielokrotnie m.in. w Niem
czech, we Francji, w Hiszpanii, Belgii, Szwecji, Austrii, Rosji i Japonii. 

Jest zwycięzcą IX Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych 
w Poznaniu, w którym wyróżniono go również za świadomość pracy nad 
emisją głosu w  zespole chóralnym. W  2015 roku otrzymał Orphée d’Or 
de  l’Académie du Disque Lyrique w  Paryżu oraz nominację do nagrody 
Fryderyk, którą został wyróżniony w 2020 roku za nagranie wraz z Chórem FN 
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Czas w Twoich rękach nigdy się nie kończy.  
Nikt nie może policzyć Twoich minut.

Dni i noce mijają, a wieki zakwitają  
i więdną jak kwiaty. Ty potrafisz czekać.

Wiek mija za wiekiem, doskonaląc malutki,  
dziki kwiat.

Nie mamy czasu do stracenia i dlatego  
walczymy rozpaczliwie, wykorzystując  
szanse, które otrzymujemy. Jesteśmy  
zbyt biedni, aby się spóźniać.

Narzekam na brak czasu, podczas gdy rozdaję  
go każdemu, kto się go domaga; tymczasem 
Twój ołtarz pozostaje pusty.

Na koniec dnia spieszę przestraszony,  
aby zamknąć Twoją bramę, i odkrywam,  
że wciąż mam dużo czasu.

Time is endless in thy hands, my Lord.  
There is none to count thy minutes.

Days and nights pass and ages bloom and  
fade like flowers. Thou knowest how to wait.

Thy centuries follow each other perfecting 
a small wild flower.

We have no time to lose, and having  
no time we must scramble for  
our chances. We are too poor  
to be late.

And thus it is that time goes by while I give it 
to every querulous man who claims it, and 
thine altar is empty of all offerings to the last.

At the end of the day I hasten in fear  
lest thy gate be shut; but I find that yet  
there is time.

Time is Endless
Pieśń 82 z tomu poezji Gitanjali (Pieśni ofiarne) z 1912 roku
słowa: Rabindranath Tagore
przekład: Leszek Bartoszewski

Obdarz nas pokojem.Dona nobis pacem.

Dona nobis pacem
słowa liturgiczne
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opery Hagith Karola Szymanowskiego. Otrzymał także dwie nominacje do 
International Classical Music Awards 2022. 

Założyciel, dyrektor artystyczny i dyrygent Poznańskiego Chóru Kame
ralnego. Pomysłodawca i dyrektor Ogólnopolskiego Konkursu Kompozy
torskiego Opus 966 oraz twórca warsztatów kompozytorskich dla dzieci 
i młodzieży „Pisz muzykę – to proste!”, a także współautor projektu „Obrazo
granie” (Muzeum Narodowe w Poznaniu). 

W czasie swojej dotychczasowej pracy z Chórem Filharmonii Narodowej 
poprowadził w  siedzibie Filharmonii i  poza nią kilkadziesiąt koncertów, 
m.in.  Pieśni kurpiowskie Szymanowskiego, Msze Kodálya i  Greczaninowa, 
Małą mszę uroczystą Rossiniego, Mszę „Koronacyjną” i  Requiem Mozarta, 
oratoria Paulus Mendelssohna, Mesjasz Händla, Chrystus na Górze Oliwnej 
Beethovena oraz Litanie ostrobramskie Moniuszki. Przygotował zespół do 
prawykonania opery sakralnej Mojżesz Antona Rubinsteina (dyr. Michaił 
Jurowski), wykonania i  premierowego nagrania opery Paria Stanisława 
Moniuszki we włoskiej wersji językowej oraz do kilkudziesięciu koncer
tów wokalnoinstrumentalnych Chóru i Orkiestry Filharmonii Narodowej, 
współpracując z tak znakomitymi dyrygentami, jak m.in. Andrzej Boreyko, 
Ton Koopman, Christoph König, Matthew Halls, Martin Haselböck, Jacek 
Kaspszyk i Krzysztof Penderecki.

Artysta zapraszany jest do udziału w  słynnych festiwalach, takich jak 
SchleswigHolstein Musik Festival czy Wielkanocny Festiwal Ludwiga 
van Beethovena. Regularnie współpracuje z renomowanymi instytucjami 
i orkiestrami. Ma w swym dorobku liczne prawykonania. 

Równolegle z aktywną działalnością dyrygencką przez wiele lat doskonalił 
umiejętności i wiedzę z zakresu emisji głosu – ukończył kursy mistrzow
skie prowadzone przez Poppy Holden (Wielka Brytania), Christiana Elsnera 
(Niemcy) i  Józefa Fraksteina (Polska). Jest wykładowcą Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Jakub  
Pankowiak  
organy

Absolwent Akademii Muzycznej w  Poznaniu (dyplom z  wyróżnieniem)
w klasie organów Sławomira Kamińskiego, którego asystentem został po 
ukończeniu studiów w roku 2008. Doskonalił swoje umiejętności również na 
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie pod kierunkiem 
Magdaleny Czajki, w Musikhochschule Lübeck pod kierunkiem Arvida Gasta 
(w ramach programów Socrates i Erasmus, 2009), a także podczas krajowych 
i  międzynarodowych kursów mistrzowskich prowadzonych przez takich 
artystów, jak Susan Landale, Michael Radulescu, Ton Koopman, Harald 
Vogel, Bine Katrine Bryndorf, Renata MarcinkutėLesieur, Éric Lebrun 
i Martin Haselböck. 

Jakub Pankowiak jest laureatem wielu konkursów organowych w Polsce 
i za granicą, m.in. Międzynarodowego Konkursu im. Mikalojusa Konstanti
nasa Čiurlionisa w Wilnie (III miejsce oraz nagroda specjalna za najlepsze 
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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
Anna Mianovska
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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wykonanie utworów J.S. Bacha, 2011), Ogólnopolskiego Konkursu Organo 
wego wykonawstwa utworów Dietricha Buxtehudego w Krakowie (I miejsce, 
2008), Międzynarodowego Konkursu Organowego w Opawie (wyróżnie
nie, 2006), Konkursu Polskiej Muzyki Organowej w Legnicy (I nagroda,  2006), 
Między narodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Pozna niu (IV miejsce i nagroda dla najmłodszego finalisty konkursu,  2005), 
Konkursu Muzyki Organowej w ramach Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (II miejsce, 2004), 
a także był stypendystą Miasta Poznania (2010). W roku 2017 został uhonoro
wany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Artysta współpracuje od 2005 roku jako muzykorganista z Poznańskim 
Chórem Chłopięcym (dyr. Jacek Sykulski); wziął udział w nagraniu płyty 
tego zespołu Boże Narodzenie – Weihnachten (Ponte, 2005). 

Występuje jako solista i akompaniator. Koncertował w Polsce, Niemczech, 
Holandii, Belgii, Luksemburgu i Izraelu. 
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Dona nobis pacem

8.05.2022
Sunday  /  6 pm  /  Concert Hall

Choral Music Concert
Dona nobis pacem

Performers

Warsaw Philharmonic Choir
Bartosz Michałowski – conductor, choir director
Marzena Hodyr – viola 
Karolina Jaroszewska-Rajewska – cello
Jakub Pankowiak – organ

Soloists from the Warsaw Philharmonic Choir: 

in Lux aeterna:
Monika Dobrzyńska-Krysiak – soprano
Sylwia Sikorska – soprano
Martyna Jankowska – alto
Anna Fijałkowska – alto
Kacper Szemraj – tenor
Mariusz Latek – tenor
Krzysztof Chalimoniuk – bass
Łukasz Kocur – bass

in Sanctus (a prayer of gratitude):
Magdalena Schabowska – soprano

Programme

Valentyn Sylvestrov (b. 1937)
Prayer for the Ukraine [4′]
for mixed choir a cappella
(2014)

Arvo Pärt (b. 1935)
Da pacem Domine [6′] 
for mixed choir a cappella
(2004/2006)

Łukasz Urbaniak (b. 1980) 
Beatus vir [5′]
for mixed choir a cappella
(2014)

Ēriks Ešenvalds (b. 1977)
In paradisum [12′]
for mixed choir, viola and cello 
(2012)

Edward Elgar (1857–1934) / John Cameron (b. 1944)
Lux aeterna [4′]
(1899/1996)
arrangement of Variation No. 9 “Nimrod” from Enigma Variations  
for mixed choir a cappella

Michał Ziółkowski (b. 1991) 
Sanctus (a prayer of gratitude) [6′] 
for mixed choir a cappella
(2014)

Lesia Dychko (b. 1939) 
Blahoslovy, dushe moya, Hospoda (Bless the Lord, My Soul) [4′]
for mixed choir a cappella
(1990)

Vytautas Miškinis (b. 1954)
Time is Endless [5′]
for mixed choir a cappella
text by Rabindranath Tagore
(2007)

Pēteris Vasks (b. 1946)
Dona nobis pacem [15′] 
for mixed choir and organ
(1996/1997)

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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Dona nobis pacem

Short programme note

Bartosz Michałowski 

The programme planned for the special concert of the Warsaw Philharmonic Choir 
reflects its own response to the events we have borne witness to in Ukraine since 
24 February 2022, a date when the stability and security of our modern world was 
shattered. Tonight’s repertoire is not only intended as a musical call for peace (Pärt – 
Da pacem Domine, Vasks – Dona nobis pacem) and an act of remembrance for the vic
tims – men, women and children – of Russian acts of aggression against Ukraine 
(Ešenvalds – In paradisum, Elgar – Lux aeterna), but above all else it is a reminder that 
music, as a universal language, unites people regardless of the divisions created by 
geographical borders, age, ethnic origin and religion.

Performed on the stage of the Warsaw Philharmonic today will be works by com
posers from Poland, Ukraine, Lithuania, Latvia and Estonia, that is nations that 
wish to live side by side in a world of peace and security. We will hear music by 
wellestablished and awardwinning composers (Pärt, Vasks, Miškinis, Sylvestrov, 
Dychko) as well as the younger generation, for whom war has become a firsthand 
experience for the first time (Urbaniak, Ziółkowski, Ešenvalds). We will hear pieces 
based on biblical texts, compositions infused with Catholicism and the Orthodox 
faith (Dychko), as well as those inspired by the universal philosophy of Rabindranath 
Tagore (Miškinis) or constituting a bridge between the sacred and the prophane 
(Lux aeterna as an arrangement of one of the most famous themes – “Nimrod” – 
from Elgar’s Enigma Variations).

Also worth mentioning is the diversity of the programme – ranging from the stylis
tically distinctive compositions of Arvo Pärt and Valentyn Sylvestrov, and the works 
of two talented and awardwinning young Polish composers Michał Ziółkowski 
and Łukasz Urbaniak, right through to the music of Lesia Dychko, Pēteris Vasks, 
Vytautas Miškinis and Ēriks Ešenvalds, rooted in the musical traditions of their 
countries of origin and sung by outstanding choirs all over the globe. During 
tonight’s concert we will hear works performed by varied lineups – both larger 
and smaller choirs singing a cappella, as well as solo parts (vocal and instrumental), 
which together offer a mosaic of sound enriched by the outstanding organ of 
the Warsaw Philharmonic.

Performers’ notes

Bartosz Michałowski
conductor, choir director

Director of the Warsaw Philharmonic Choir since 2017.

Bartosz Michałowski graduated with distinction in choral conducting from the Acad
emy of Music in Poznań. In the years 1998–2005, he was assistant to Professor Stefan 
Stuligrosz and conductor of the Boys’ and Men’s Choir of the Poznań Philharmonic 
(known as the Poznań Nightingales), with whom he has performed extensively 
in Germany, France, Spain, Belgium, Sweden, Austria, Russia, and Japan. 

He is the  winner of the  9th Polish National Choral Conductors Competition 
in Poznań, where additionally he received a Special Prize for his diligent work on 
voice production with choirs. In 2015, he won the Orphée d‘Or of the Academie 
du Disque Lyrique in Paris, and was nominated for a Fryderyk Award. In 2020, 
he received a Fryderyk Award for the recording of Karol Szymanowski’s opera 
Hagith (with Warsaw Philharmonic Choir). He also received two nominations for 
the International Classical Music Awards 2022.

Bartosz Michałowski is the founder, Artistic Director and conductor of the Poznań 
Chamber Choir. He is likewise the founder and Director of the “Opus 966” Polish 
Composer Competition, and the author of “Pisz muzykę – to proste!” (Write Music – 
It’s Easy) composing workshops for children and young people. He is also a coauthor 
of the “Obrazogranie” project of the National Museum in Poznań.

As the Director of the Warsaw Philharmonic Choir, he conducted – both in the War
saw Philharmonic concert hall itself and in external venues – dozens of concerts, 
presenting, among many, Szymanowski’s Kurpie Songs, Kodaly’s and Gretchaninov’s 
Masses, Rossini’s Petite messe solennelle, Mozart’s Coronation Mass and Requiem, and 
oratorios: Paulus by Mendelssohn, Messiah by Handel, Christ on the Mount of Olives 
by Beethoven and Litanies of Ostra Brama by Moniuszko. He prepared the ensemble 
for a performance of the world premiere of Anton Rubinstein’s sacred opera Moses 
(cond. Michail Jurowski), for a performance and the first ever recording of Stanisław 
Moniuszko’s opera Paria in Italian, and for a several dozen vocalinstrumental 
concerts of the Warsaw Philharmonic Choir and Orchestra, during which he has 
collaborated with such eminent conductors as Andrzej Boreyko, Ton Koopman, 
Christoph König, Matthew Halls, Martin Haselböck, Jacek Kaspszyk, and Krzysztof 
Penderecki.
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The artist has been invited to collaborate with reputable festivals including 
the SchleswigHolstein Musik Festival and Ludwig van Beethoven Easter Festival, 
and has collaborated regularly with renowned institutions and orchestras. He has 
numerous first performances to his credit. 

In addition to gaining experience as a  conductor, Bartosz Michałowski has 
spent many years working on enhancing his skills and knowledge in the field of 
voice production – he has completed master classes with Poppy Holden (Great 
Britain), Christian Elsner (Germany) and Józef Frakstein (Poland). He is a lecturer 
at the Fryderyk Chopin University of Music.

Jakub Pankowiak 
organ

A graduate of the Academy of Music in Poznań, where he studied in the organ class 
of Sławomir Kamiński (diploma with distinction), whose assistant he has been 
since 2008. He also studied at the Fryderyk Chopin University of Music under 
the tutelage of Magdalena Czajka, and the Musikhochschule Lübeck with Arvid 
Gast (as part of the Socrates and Erasmus programmes in 2009). He has honing 
his skills at national and international master classes run by such artists as Susan 
Landale, Michael Radulescu, Ton Koopman, Harald Vogel, Bine Katrine Bryndorf, 
Renata MarcinkutėLesieur, Éric Lebrun, and Martin Haselböck.

Jakub Pankowiak is a prizewinner of a number of organ competitions in Poland and 
abroad, including the International Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Competition 
in Vilnius (Third Prize and a special prize for the best performance of J.S. Bach’s 
works, 2011), the Polish Organ Competition of Performance of Dietrich Buxtehude’s 
Works in Krakow (First Prize, 2008), the International Organ Competition in Opava 
(an honorary mention, 2006), the Competition of Polish Organ Music in Legnica (First 
Prize, 2006), Feliks Nowowiejski International Organ Competition in Poznań (Fourth 
Prize and a prize for the youngest finalist, 2005), the Organ Music Competition as 
part of the International Rev. Stanisław Ormiński Religious Music Competition in 
Rumia (Second Prize, 2004), he was also the holder of a scholarship from the Mayor 
of Poznań (2010). In 2017, he was honoured with a Decoration for Merit to Polish 
Culture from the Minister of Culture and National Heritage.

Since 2005, Jakub Pankowiak has collaborated as a musicianorganist with the Poznań 
Boys’ Choir (director Jacek Sykulski). The artist also participated in the recording 
of the Boże Narodzenie – Weihnachten album with the Choir (Ponte, 2005). He has 
performed as a soloist and accompanist, and has given concerts in Poland, Germany, 
the Netherlands, Belgium, Luxembourg, and Israel.

Kalendarz 
koncertowy

13.05  piątek  /  18:30 
Sala Kameralna

Wykład wprowadzający  
do koncertu: Jacek Marczyński

13.05  piątek  /  19:30  
Sala Koncertowa

14.05  sobota  /  18:00  
Sala Koncertowa 
Koncert symfoniczny 

150. rocznica śmierci  
Stanisława Moniuszki

Orkiestra i Chór  
Filharmonii Narodowej
Przemysław Neumann – dyrygent
Wioletta Chodowicz – sopran
Łukasz Załęski – tenor
Szymon Mechliński – baryton
Łukasz Kocur – bas
Bartosz Michałowski – dyrektor chóru

Moniuszko / Karłowicz

15.05  niedziela  /  18:00 
Sala Kameralna 
Recital fortepianowy

Ewa Pobłocka 

Bach

16.05  poniedziałek  /  19:00 
 Sala Kameralna 

Po prostu... Filharmonia!: 
Polacy w Konkursie  
Wieniawskiego – Skrzypce

Polscy uczestnicy 16. Międzynarodo-
wego Konkursu Skrzypcowego  
im. Henryka Wieniawskiego

17.05  wtorek  /  19:00 
Sala Kameralna 
Scena Muzyki Polskiej

Jakub Jakowicz – skrzypce 
Łukasz Chrzęszczyk – fortepian

Malawski / Bacewicz / Górecki / 
Penderecki

18.05   środa  /  19:00  
Sala Kameralna

19.05  czwartek  /  19:00  
Sala Kameralna 

Po prostu... Filharmonia!: 
Polacy w Konkursie  
Wieniawskiego – Skrzypce

Polscy uczestnicy 16. Międzynarodo- 
wego Konkursu Skrzypcowego  
im. Henryka Wieniawskiego
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Moniuszko 
Karłowicz  

 

za tydzień…

 

13/14.05
Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej
Przemysław Neumann – dyrygent 
Wioletta Chodowicz – sopran
Łukasz Załęski – tenor 
Szymon Mechliński – baryton 
Łukasz Kocur – bas
Bartosz Michałowski – dyrektor chóru 

Stanisław Moniuszko      
Pani Twardowska
Nijoła

Mieczysław Karłowicz      
Symfonia e-moll „Odrodzenie” op. 7
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