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Tuesday  /  7 p.m.  /  Concert Hall  

Koncert kameralny / Chamber Music Concert

JAKOWICZ
FRĄCKIEWICZ 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 
w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, 
realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. / 
Project co-financed by the Ministry of Culture  
and National Heritage within the programme 
‘Composition Commissions’ implemented  
by the National Institute of Music and Dance. 

Współorganizacja / 
Co-operation





Wykonawcy 
Performers

Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej 
Warsaw Philharmonic Chamber Orchestra

Jan Lewtak –  kierownictwo artystyczne zespołu /  
artistic director

Jakub Jakowicz – skrzypce / violin
Maciej Frąckiewicz – akordeon / accordion

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.

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.



Program  
Programme

Mikołaj Piotr Górecki (ur./b. 1971)

Uwertura op. 16
na orkiestrę smyczkową 
Overture, Op. 16
for string orchestra [9′] 
(2000/2012)

Henryk Mikołaj Górecki (1933–2010)

Trzy utwory w dawnym stylu
Three Pieces in the Old Style [8′]
(1963)

♩= 40
♩= 160
♩= 40

Mikołaj Piotr Górecki
Concerto-Notturno op. 13
na skrzypce i orkiestrę smyczkową 
Concerto-Notturno, Op. 13
for violin and string orchestra [15′]
(2000)

Lento
Allegro
Molto lento

∙∙∙   Przerwa (ok. 20 minut) / Intermission (ca. 20 min.)



Mikołaj Piotr Górecki
Koncert na akordeon i orkiestrę smyczkową op. 61 
Concerto for Accordion and Strings, Op. 61 [14′]
prawykonanie / premiere performance
zamówienie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca /  
commission implemented by the National Institute of Music and Dance

(2022)

Lento
Andante
Vivo

Trzy fragmenty op. 6
na orkiestrę smyczkową i czelestę ad libitum
Three Fragments, Op. 6
for string orchestra and celesta ad libitum [9′]
(1998)

Lento
Ritmico
Lento

Divertimento op. 23
na orkiestrę smyczkową 
Divertimento, Op. 23
for string orchestra [14′]
(2009)

Lento
Con moto, ma non tanto
Allegro
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Omówienie  
programu
Paweł Markuszewski

Henryk Mikołaj Górecki

Przemiany stylistyczne w twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego można określić 
jako typowe dla kompozytorów pokolenia. Już podczas studiów u Bolesława Szabel-
skiego w Katowicach zdobył sławę jednego z najbardziej radykalnych twórców pol-
skiej awangardy; jego kompozycje z przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
XX wieku należą do sztandarowych dzieł polskiego sonoryzmu. Wkrótce jednak 
Górecki zaczął coraz dalej odchodzić od awangardy. W jego utworach pojawiły się 
archaizacje, język muzyczny ulegał daleko idącemu uproszczeniu, w niektórych 
utworach zbliżając się do minimal music. Od początku lat siedemdziesiątych kompozy-
tor tworzył dzieła operujące coraz bardziej zredukowanym materiałem muzycznym, 
za to coraz większą ekspresją. Przykładem może być słynna III Symfonia „Symfonia 
pieśni żałosnych” (1976), która na początku lat dziewięćdziesiątych trafiła na czołowe 
miejsca brytyjskich list przebojów, detronizując największe ówczesne hity muzyki 
rozrywkowej. 

Trzy utwory w dawnym stylu należą do najczęściej wykonywanych utworów Henryka 
Mikołaja Góreckiego. Powstały pod koniec roku 1963 i są jednym z najwcześniejszych 
przykładów wspomnianej wyżej ewolucji języka muzycznego kompozytora. W zamy-
śle miały stanowić żartobliwą odpowiedź na wysunięty przez Tadeusza Ochlewskiego, 
ówczesnego dyrektora Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, zarzut braku melodii 
w utworach Góreckiego. Po latach kompozytor wspominał, że stanowiły one dla niego 
swego rodzaju antidotum na „obowiązującą” wówczas estetykę sonorystyczną. Po 
raz pierwszy Trzy utwory w dawnym stylu zabrzmiały 30 kwietnia 1964 roku w War-
szawie w wykonaniu zespołu Con moto ma cantabile pod dyrekcją Ochlewskiego. 

Polska muzyka dawna zawsze fascynowała Góreckiego; już we wcześniejszym o dwa 
lata Chorale w formie kanonu wykorzystał melodię tenoru z Modlitwy, gdy dziatki spać 
idą Wacława z Szamotuł. Niemal dosłowny cytat – tym razem z anonimowej renesan-
sowej Pieśni o weselu Króla Zygmunta Wtórego – pojawia się także w ostatnim z Trzech 
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utworów w dawnym stylu. We wcześniejszych częściach tryptyku również wyraźnie 
słyszalne są elementy archaizacji: wykorzystanie skal modalnych, a w utworze 
drugim – także rytmy ludowego tańca.

 

Mikołaj Piotr Górecki 

„Od dziecka, gdy sięgnę pamięcią, chciałem pisać muzykę, szczególnie na orkiestrę” – 
wspominał Mikołaj Piotr Górecki w jednym z wywiadów. „Sam nie wiem dlaczego. 
Słowo «kompozytor» było ustawione w naszym domu na piedestale, więc w tych 
kategoriach o sobie nie myślałem. Po prostu chciałem pisać”.

Od dzieciństwa grał na skrzypcach i fortepianie. Studia kompozytorskie ukoń-
czył w 1995 roku pod kierunkiem ojca, Henryka Mikołaja Góreckiego, w Akademii 
Muzycznej w Katowicach. Po studiach przeniósł się do Kanady, w roku 2000 obronił 
pracę doktorską z kompozycji na Indiana University w Bloomington. Wykładał na 
Uniwersytecie McGill w Montrealu. Obecnie mieszka i tworzy w Stanach Zjed-
noczonych. Jego utwory wykonywane są w Polsce oraz w innych krajach Europy 
i Ameryki. Wśród kompozycji odnaleźć można liczne dzieła orkiestrowe (w tym dwie 
symfonie), koncerty instrumentalne, dzieła kameralne, solowe, chóralne, wokalno-
-instrumentalne. Po śmierci Henryka Mikołaja Góreckiego ukończył instrumentację 
kilku kompozycji ojca, m.in. IV Symfonii „Tansman Epizody”. 

Twórczość Mikołaja Piotra Góreckiego stanowi oryginalne zjawisko w panoramie 
współczesnej muzyki polskiej. Nawiązuje w pewnym stopniu do języka kompozy-
torskiego ojca, którego uważa za jedną z kluczowych postaci dla swego twórczego 
rozwoju, zdecydowanie idzie jednak własną drogą. Tak pisał o muzyce Góreckiego 
amerykański muzykolog Christopher Cary: 

Podążając kompozytorskimi śladami ojca, Mikołaj Piotr jest najwyraźniej kimś 
zupełnie innym. Raczej syntetyzuje niż się specjalizuje, pisze muzykę na swój wła-
sny sposób… muzykę, która obejmuje różnorodne współczesne wpływy, pozostając 
przy tym w głębokim szacunku dla przeszłości. Ten wyjątkowy twórca żyje z dala 
od muzycznych trendów współczesnej Polski, ale zarazem w świadomości swoich 
korzeni i dziedzictwa, którego jest kontynuatorem. A rodzinne tradycje muzyczne 
podtrzymuje w sposób nadzwyczajny.
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Wykonywane dzisiejszego wieczoru utwory Mikołaja Piotra Góreckiego powstały 
na przestrzeni niemal ćwierćwiecza. Najstarsze Trzy fragmenty op. 6 na orkiestrę 
smyczkową i czelestę ad libitum pochodzą z roku 1998. Kontemplacyjna część pierw-
sza (Lento) pełna jest wysmakowanych współbrzmień, przywodzących chwilami na 
myśl harmonikę Oliviera Messiaena, twórcy niezwykle ważnego dla Góreckiego. 
Krótka część druga (Ritmico), również harmonicznie bardzo interesująca, łączy 
motoryczną rytmikę z fragmentami o niemal kantylenowym charakterze, zaś finał 
(Lento) ponownie przynosi nastrój wyciszenia, melancholii i kontemplacji. 

W roku 2000 powstało Concerto-Notturno op. 13 na skrzypce i orkiestrę smyczkową, 
jeden z najczęściej wykonywanych utworów Góreckiego, pozostający w repertuarze 
licznych skrzypków. Kompozytor tak mówił o utworze w jednym z wywiadów: „Świat 
nocy i snu jest niewątpliwie obecny w Concerto-Notturno. Lubię ten nastrój, szczegól-
nie późny wieczór, wchodzenie w inny wymiar oraz moment tuż przed wschodem 
słońca, moment zanikania owego nastroju…”. Utwór składa się z trzech części, ale – 
w odróżnieniu od klasycznej formy koncertu – w układzie wolna-szybka-wolna. 
Jak podkreśla kompozytor, stanowi to nawiązanie do tradycyjnej formy nokturnu. 
Charakter nokturnowy ma szczególnie liryczna część pierwsza (Lento), w której 
szeroki, śpiewny temat partii solowej współgra w sposób niezwykle ekspresyjny 
z dyskretnym akompaniamentem orkiestry. W energicznej części drugiej (Allegro) 
słyszalne są dalekie echa polskiej muzyki ludowej. Utrzymany w improwizacyjnym 
charakterze finał (Molto lento) przynosi uspokojenie i powrót do onirycznej atmosfery 
części pierwszej, choć znacznie bardziej rozbudowana jest tu harmonika, w nie-
zwykły sposób łącząca awangardowe współbrzmienia z elementami neotonalnymi. 
Po raz pierwszy utwór zabrzmiał 22 sierpnia 2001 roku w Zielonej Górze podczas 
V Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej „Lubuska Camerata 2001”, 
partię solową wykonywał Mariusz Monczak. Concerto-Notturno istnieje również 
w wersji na saksofon i orkiestrę smyczkową. 

Również z 2000 roku pochodzi Uwertura op. 16, napisana w pierwotnej wersji na 
kwartet smyczkowy, a w roku 2012 opracowana na orkiestrę smyczkową. Niezwykle 
dynamiczne, motoryczne dzieło przywodzi chwilami na myśl estetykę witalistyczną, 
niektóre motywy przypominają wręcz amerykańską muzykę filmową. Środkowy 
epizod utworu utrzymany jest w kontemplacyjnym, śpiewnym nastroju. Również 
i tutaj do najciekawszych elementów dzieła należy harmonika, oscylująca między 
tonalnością i atonalnością. 
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Divertimento op. 23 na orkiestrę smyczkową powstało w roku 2009. Utrzymane jest 
w formie trzyczęściowej, jednak o nietypowej budowie – język muzyczny dzieła łączy 
elementy neoklasycyzmu z nowoczesnymi technikami kompozytorskimi. Twórca 
podkreślał jednak, że kwestie formy oraz środków są w  utworze zdecydowanie 
drugorzędne, na pierwszym planie natomiast winny znaleźć się warstwy: emo-
cjonalna i uczuciowa. Wyraźnie słyszalne jest to zwłaszcza w tajemniczej, nastro-
jowej części pierwszej (Lento). Część druga (Con moto, ma non tanto) łączy elementy 
kantyleny z motoryką, zaś żywiołowy, energiczny finał (Allegro) bodaj najbardziej 
spośród wykonywanych dziś kompozycji nawiązuje do stylistyki Henryka Mikołaja 
Góreckiego. Prawykonanie utworu odbyło się 12 czerwca 2011 roku w Poznaniu, 
Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia „Amadeus” dyrygowała Agnieszka Duczmal. 

Podczas dzisiejszego wieczoru zabrzmi po raz pierwszy nowa kompozycja Mikołaja 
Piotra Góreckiego – Koncert na akordeon i orkiestrę smyczkową, dedykowany soliście 
Maciejowi Frąckiewiczowi. Kompozytor o swoim dziele pisze: 

Koncert składa się z trzech części. Pierwsza jest oparta na dwóch skontrastowanych 
agogicznie i rytmicznie wątkach, które w końcowej fazie występują symultanicz-
nie. Część druga jest najkrótsza, w formie canzonetty i chorału. Ostatnie ogniwo 
cyklu w tempie Vivo jest kulminacją całego Koncertu. 

Short  
programme note
Paweł Markuszewski

Three Pieces in the Old Style is among the most frequently performed of Henryk 
Mikołaj Górecki’s works. It was penned at the end of 1963 and is one of the earliest 
examples of the way in which the composer’s musical idiom evolved. The triptych 
features distinct archaic features: the use of diatonic modes, folk dance rhythms in 
the second piece, and a literal citation from an anonymous Renaissance work Pieśni 
o weselu Króla Zygmunta Wtórego in the third.

Omówienie programu 
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Mikołaj Piotr Górecki began playing the violin and piano in his childhood. He com-
pleted his composition studies in 1995 under the guidance of his own father, Henryk 
Mikołaj Górecki, at the Academy of Music in Katowice, and subsequently moved to 
Canada. Later, in 2000, he received his doctorate in composition at Indiana University 
in Bloomington. He has taught at McGill University in Montreal and currently lives 
and works in the United States, and his works are performed in Poland and other 
countries in Europe and America.

Mikołaj Piotr Górecki’s work occupies its own original place in the landscape of con-
temporary Polish music. To a certain extent, it refers to the composing idiom of his 
father, whom Górecki considers to be one of the key figures in his development 
as an artist, while at the same time following his own path.

The music of Mikołaj Piotr Górecki that will be performed tonight was written over 
a period of almost a quarter of a century. The earliest piece is his Three Fragments, 
Op. 6 for string orchestra and celesta ad libitum from 1998, characterised by refined 
chords. In 2000, he penned his three-movement, oneiric Concerto-Notturno, Op. 13 
for violin and string orchestra – one of Górecki’s most frequently performed pieces. 
That same year, he composed Overture, Op. 16, characterised by a motivic force, 
which was originally intended for a string quartet, and was rearranged for a string 
orchestra in 2012. The three-movement Divertimento, Op. 23 for string orchestra 
was penned in 2009 – its musical idiom combines elements of neo-Classicism 
and modern composing devices. Concerto for Accordion and Strings, Op. 61 will 
have its premiere performance tonight. Composed in 2022 for Maciej Frąckiewicz, 
it comprises three movements.
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Wykonawcy / Performers
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Jakub 
Jakowicz
skrzypce / violin

Koncertuje od 11 roku życia. Występował ze wszystkimi czołowymi polskimi orkie-
strami, a także z Münchner Philharmoniker, Dresdner Philharmonie, Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino, Orkiestrą Filharmonii Czeskiej w Pradze, Orche-
stra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestre de la Suisse Romande, 
Orquesta Nacional de España, Royal Stockholm Philharmonic, Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo i Concerto Köln. Współpracował z takimi dyrygentami, jak 
Pinchas Steinberg, Jerzy Semkow, Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Jacek Kaspszyk, 
Kazimierz Kord, Jan Krenz, Yan Pascal Tortelier, Eiji Oue, Krzysztof Penderecki, 
Agnieszka Duczmal, Michail Jurowski, Marc Minkowski. 

Jako kameralista tworzy od lat duet skrzypcowy z ojcem, Krzysztofem Jakowiczem. 
Z pianistą Bartoszem Bednarczykiem zarejestrował m.in. płytę Beethoven Violin 
Sonatas (Subito Records). Artysta występował ponadto z takimi muzykami, jak 
Heinz Holliger, Garrick Ohlsson, Paul Gulda, Jan Krzysztof Broja, Michel Lethiec, 
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Anna Maria Staśkiewicz, Ruth Killius, Katarzyna Budnik, Avri Levitan, Tomoko 
Akasaka, Ursula Smith, Daniel Müller-Schott, Andrzej Bauer, Alexander Gebert, 
Rafał Kwiatkowski, Marcin Zdunik, Zvi Plesser.

W latach 2008–2014 Jakub Jakowicz był prymariuszem Lutosławski Quartet, a od 
2006 roku jest członkiem Zehetmair Quartet (założonego przez austriackiego skrzyp-
ka i dyrygenta Thomasa Zehetmaira). Płyta zespołu z utworami Béli Bartóka i Paula 
Hindemitha (ECM) otrzymała nagrodę Diapason d’Or 2007. Artysta z Zehetmair 
Quartet występował m.in. w wielu prestiżowych salach koncertowych na świecie. 
W 2023 roku ukaże się płyta zespołu z kwartetami Johannesa Brahmsa.

Jakub Jakowicz jest laureatem nagrody Paszport „Polityki” (2003). W 2007 roku 
otrzymał nagrodę Orfeusz podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współ-
czesnej „Warszawska Jesień”, zaś w roku 2018, w uznaniu za wybitny wkład w upo-
wszechnianie muzyki Witolda Lutosławskiego, został uhonorowany Medalem 
100-lecia urodzin kompozytora, przyznawanym przez Towarzystwo im. Witolda 
Lutosławskiego. Jest również dwukrotnym laureatem nagrody Fryderyk. 

Artysta posiada stropień doktora habilitowanego sztuk muzycznych. Prowadzi 
działalność pedagogiczną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w War-
szawie i w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Gra na 
instrumencie Braci Gand (Paryż 1859), wypożyczonym dzięki uprzejmości Fondation 
Jerzy Semkow. 

Jakub Jakowicz has performed on stage since the age of 11. He has appeared alongside 
all the leading Polish orchestras as well as Münchner Philharmoniker, Dresdner 
Philharmonie, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Czech Philharmonic 
Orchestra in Prague, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Orchestre de la Suisse Romande, Orquesta Nacional de España, Royal Stockholm 
Philharmonic, Orquestra Sinfônica do  Estado de São Paulo, and Concerto Köln. 
He has collaborated with a whole host of conductors, including Pinchas Steinberg, 
Jerzy Semkow, Antoni Wit, Jerzy Maksy miuk, Jacek Kaspszyk, Kazimierz Kord, Jan 
Krenz, Yan Pascal Tortelier, Eiji Oue, Krzysztof Penderecki, Agnieszka Duczmal, 
Michail Jurowski, and Marc Minkowski. 
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As a chamber musician, he performs in a duo with his father Krzysztof Jakowicz, 
while with the pianist Bartosz Bednarczyk he has recorded, among other albums, 
Beethoven Violin Sonatas (Subito Records). The artist has also played with such musi-
cians as Heinz Holliger, Garrick Ohlsson, Paul Gulda, Jan Krzysztof Broja, Michel 
Lethiec, Anna Maria Staśkiewicz, Ruth Killius, Katarzyna Budnik, Avri Levitan, 
Tomoko Akasaka, Ursula Smith, Daniel Müller-Schott, Andrzej Bauer, Alexander 
Gebert, Rafał Kwiatkowski, Marcin Zdunik, and Zvi Plesser.

In the years 2008–2014, Jakub Jakowicz was the leader of the Lutosławski Quartet, and 
since 2006, has been a member of the Zehetmair Quartet (founded by the Austrian 
violinist and conductor Thomas Zehetmair). The latter ensemble’s album (released 
on the ECM label) featuring works by Béla Bartók and Paul Hindemith was awarded 
Diapason d’Or 2007. As part of Zehetmair Quartet, Jakub Jakowicz has performed 
in numerous concert halls in the world. In 2023, the ensemble will release an album 
featuring quartets by Johannes Brahms.

Jakub Jakowicz is the winner of a Passport Award conferred by the weekly Polityka 
(2003). In 2007, he was honoured with the Orpheus Award at the Warsaw Autumn 
International Festival of Contempotrary Music, and in 2018, in recognition of his 
outstanding contribution to the promotion of the music of Witold Lutosławski, 
he was awarded a Medal of the Centenary of the Birth of the Composer, conferred 
by the Witold Lutosławski Society. He has also twice been the recipient of a Fryderyk 
Award. 

The artist holds the title of “Doctor habilitatus” of musical arts. He teaches at the Fry-
deryk Chopin University of Music in Warsaw and the Karol Szymanowski Academy 
of Music in Katowice. He plays a Braci Gand (Paris 1859) instrument, lent to him 
by courtesy of the Jerzy Semkow Foundation.
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Maciej  
Frąckiewicz 
akordeon / accordion

Zwycięzca jednego z najważniejszych konkursów akordeonowych na świecie – 
Certamen Internacional de Acordeón „Arrasate Hiria” w Hiszpanii (2012), uhono-
rowany nagrodą Paszportu „Polityki” (2013). 

Artysta jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów w Polsce, Niem-
czech (m.in. Deutscher Musikwettbewerb w Bonn, 2018), Hiszpanii, na Słowacji 
i we Włoszech.

Regularnie występuje jako solista z Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie, 
Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Philharmonisches 
Staatsorchester Mainz, Beethoven Orchester Bonn, Bochumer Symphoniker, pod 
batutą takich dyrygentów, jak Jacek Kaspszyk, José Maria Florêncio, Krzysztof 
Penderecki, Łukasz Borowicz, Rasmus Baumann i Bassem Akiki.
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Był gościem takich festiwali, jak Warszawska Jesień, Szalone Dni Muzyki (Warszawa), 
Festiwal Muzyki Polskiej (Kraków), Musica Polonica Nova (Wrocław), Muzyczny 
Festiwal w  Łańcucie, Klangbrücke Festival (Hanower), Dwa Dni i  Dwie Noce 
Nowej Muzyki (Odessa), Kontrasty (Lwów), Festival di Musica Classica „Farinelli” 
(Andria), Dni Krzysztofa Pendereckiego (Erywań), Latvian New Music Days (Ryga) 
i Folefest (Lizbona). Ostatnio grał recitale podczas Daegu International Contemporary 
Music Festival (Korea Południowa), Moskiewskiej Jesieni, Niedersächsische 
Musiktage (Hanower), Ludwigsburger Schlossfestspiele oraz w ramach cyklu 
ClevelandClassical.com. Regularnie odbywa tournée koncertowe po Chinach.

Maciej Frąckiewicz ma w swoim dorobku ponad 90 prawykonań – większość 
utworów była także jemu dedykowana. W listopadzie 2016 roku zarejestrował 
kompozycję Under the Sign of Scorpio Sofii Gubajduliny, a w styczniu 2018 roku grał 
partię solową podczas prawykonania Koncertu akordeonowego (wersja na akordeon 
Concerto doppio) Krzysztofa Pendereckiego, utrwalonego pod batutą kompozytora 
z Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus. Nagranie to otrzymało nagrodę Fryderyk 2021. 
Artysta ma na swoim koncie sześć autorskich albumów (nominowanych do nagrody 
Fryderyk oraz do Opus Klassik); wziął również udział w rejestracji ponad 10 płyt.

Studiował na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, Escola 
Superior de Música de Catalunya w Barcelonie, Hochschule für Musik Detmold oraz 
Folkwang Universität der Künste w Essen. Od 2018 roku prowadzi klasę akordeonu 
w Hochschule für Musik w Detmold, a także kursy mistrzowskie w Europie i Azji.  
Artysta gra na instrumencie Pigini Nova.

Maciej Frąckiewicz is the winner of one of the world’s most prestigious accordion 
competitions – the Certamen Internacional de Acordeón “Arrasate Hiria” in Spain 
(2012), and is also a recipient of a Passport Award conferred by the Polityka weekly 
(2013). 

The artist has garnered accolades in numerous international competitions in Poland, 
Germany (including the  Deutscher Musikwettbewerb in Bonn, 2018), Spain, 
Slovakia, and Italy.
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He has performed regularly as a soloist with the Warsaw Philharmonic Orchestra, 
the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice, Philharmonisches 
Staatsorchester Mainz, Beethoven Orchester Bonn, and Bochumer Symphoniker, 
appearing under the baton of such conductors as Jacek Kaspszyk, José Maria Florên-
cio, Krzysztof Penderecki, Łukasz Borowicz, Rasmus Baumann, and Bassem Akiki.

He has been invited to perform at such festivals as the Warsaw Autumn, La Folle 
Journée (Warsaw), the Polish Music Festival (Kraków), the Musica Polonica Nova 
(Wrocław), the Music Festival in Łańcut, Klangbrücke Festival (Hannover), the Two 
Days and Two Nights of New Music Festival (Odessa), the Contrasts Festival (Lviv), 
the Farinelli Festival di Musica Classica (Andria), the Krzysztof Penderecki Days 
(Yerevan), the Latvian New Music Days (Riga) and the Folefest (Lisbon). His most 
recent engagements have included recitals at the Daegu Inter national Contemporary 
Music Festival (South Korea), the Moscow Autumn (Russia), the Niedersächsische 
Musiktage (Hannover), the Ludwigsburger Schlossfestspiele and the Cleveland-
Classical.com concert series. He regularly tours China with concerts. 

Maciej Frąckiewicz has over 90 premiere performances to his credit – the majority 
of these works have been dedicated to him. In November 2016, he recorded Sofia 
Gubaidulina’s Under the Sign of Scorpio, and in January 2018, he played the solo part 
during the premiere performance of Krzysztof Penderecki’s Accordion Concerto 
(Concerto doppio in the version for accordion), recorded in December that year, 
performing under the baton of the composer himself and accompanied by the Polish 
Sinfonia Iuventus Orchestra, which earned him a Fryderyk Award in 2021. The artist 
also has six signature albums under his belt (nominated for both Fryderyk and Opus 
Klassik Awards); and has also featured in the recording of over 10 albums.

He studied at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw, the Escola Superior 
de Música de Catalunya in Barcelona, the Hochschule für Musik in Detmold, and 
the Folkwang Universität der Künste in Essen. Since 2018, he has taught accordion 
at the Hochschule für Musik in Detmold, and has conducted master classes in Europe 
and Asia. The artist plays a Pigini Nova instrument.
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Orkiestra Kameralna  
Filharmonii Narodowej 
Warsaw Philharmonic  
Chamber Orchestra

Zespół nawiązujący do wieloletniej i bogatej tradycji uprawiania kameralistyki przez 
artystów wywodzących się z Filharmonii Warszawskiej. Pierwsze zespoły kame-
ralne powstawały tu już na początku ubiegłego stulecia. W latach sześćdziesiątych 
i siedem dziesiątych na estradach całego świata odnosił sukcesy Zespół Kameralistów 
Filharmonii Narodowej kierowany przez Karola Teutscha. Lata dziewięćdziesiąte 
to okres działalności orkiestry smyczkowej, która koncertowała z tak wybitnymi 
solistami, jak Konstanty A. Kulka i 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 roku). Tworzą go czołowi instrumentaliści Filharmonii Narodowej, wśród 
nich – członkowie byłego zespołu Karola Teutscha.
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Z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej występowali m.in.: Salvatore Accardo, 
Hrachya Avanesyan, Jean-Louis Capezzali, Marek Drewnowski, Urszula Dudziak, 
Chiara Enderle, Lorenzo Gatto, Eva Gevorgyan, Evelyn Glennie, Ilya Gringolts, 
Philippe Giusiano, Krzysztof Herdzin, Ian Hobson, Yossif Ivanov, Andrzej Jagodziń-
ski, Jakub Jakowicz, Krzysztof Jakowicz, Isabelle van Keulen, Jacek Kortus, Rafał 
Kwiatkowski, Roby Lakatos, Mischa Maisky, Adam Makowicz, Waldemar Malicki, 
Shlomo Mintz, Grzegorz Nowak, Artur Pachlewski, Mariusz Patyra, Piotr Pławner, 
Baiba Skride, Agata Szymczewska, Mikhail Voskresensky i Edward Zienkowski.

W lutym 2009 roku, w 100. rocznicę urodzin Grażyny Bacewicz, zespół wystąpił 
w Filharmonii Narodowej z monograficznym programem dzieł tej wybitnej kom-
pozytorki. Po raz pierwszy zostały wówczas wykonane jej dwa odnalezione utwory: 
Symphoniette (1929) i Symfonia (1946). 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 
wydarzenia (CD Accord) otrzymała nominację do nagrody Fryderyk 2013. W lutym 
2013 roku płyta z dziełami Krzysztofa Pendereckiego wydana przez Naxos uhono-
rowana została nagrodą Grammy. Nagrodzony album zawiera utwór Fonogrammi 
w wykonaniu zespołu pod dyrekcją Antoniego Wita.

W 2016 roku Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej wystąpiła w Tokyo Opera 
City Concert Hall w Japonii, w czerwcu 2019 roku w Seoul Arts Center w Korei Połu-
dniowej. W sezonie 2021/2022 zespół świętował jubileusz 20-lecia swej działalności.

The Warsaw Philharmonic Chamber Orchestra continues the long and rich tradition 
of chamber music performed by artists associated with the Warsaw Philharmonic. 
The first chamber ensembles were founded in the Philharmonic early in the twentieth 
century. In the 1960s and 70s, 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 for record companies and 
television.
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The Warsaw Philharmonic Chamber Orchestra was reactivated for the Philhar-
monic’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 Salvatore Accardo, Hrachya Avanesyan, Jean-Louis Capezzali, Marek 
Drewnowski, Urszula Dudziak, Chiara Enderle, Lorenzo Gatto, Eva Gevorgyan, Evelyn 
Glennie, Ilya Gringolts, Philippe Giusiano, Krzysztof Herdzin, Ian Hobson, Yossif 
Ivanov, Andrzej Jagodziński, Jakub Jakowicz, Krzysztof Jakowicz, Isabelle van Keulen, 
Jacek Kortus, Rafał Kwiatkowski, Roby Lakatos, Mischa Maisky, Adam Makowicz, 
Waldemar Malicki, Shlomo Mintz, Grzegorz Nowak, Artur Pachlewski, Mariusz 
Patyra, Piotr Pławner, Baiba Skride, Agata Szymczewska, Mikhail Voskresensky 
and Edward Zienkowski.

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

In 2016, the Orchestra performed at the Tokyo Opera City Concert Hall and in June 
2019, at the Seoul Arts Centre. In the 2021/2022 artistic season, the ensemble cele-
brated its twentieth anniversary.
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Orkiestra Kameralna  
Filharmonii Narodowej  
Warsaw Philharmonic  
Chamber Orchestra 

Jan Lewtak
Kierownik artystyczny zespołu /  
Artistic Director

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

Marian Kowalski
Anna Stokowska
Magdalena Smoczyńska
Marzena Mazurek

Altówki / Violas
Marzena Hodyr 
solistka / soloist

Marek Iwański
Agnieszka Duź-Dymus
Damian Kułakowski

Wiolonczele / Cellos
Robert Putowski 
solista / soloist

Angelica Wais
Piotr Sapilak

Kontrabas / Double Bass
Janusz Długokęcki

Czelesta / Celesta 
Danuta Kojro-Pawulska
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Jan  
Lewtak
kierownictwo artystyczne zespołu / Artistic Director

Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie 
UMFC) w klasie skrzypiec Zenona Brzewskiego i Mirosława Ławrynowicza. Laureat 
konkursów muzycznych i wielokrotny uczestnik krajowych oraz 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 Bry-
tanii, Korei Południowej, Chinach i Japonii, natomiast jako solista – w Niemczech, 
Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hiszpanii i Japonii. 

Dokonał licznych nagrań płytowych i archiwalnych. Współpracował również z Redak-
cją Muzyczną Polskiego Radia – za cykl autorskich audycji o Kaprysach na skrzypce 
solo Niccolò Paganiniego otrzymał nagrodę Komitetu ds. Radia i Telewizji. 
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Jan Lewtak jest autorem licznych opracowań utworów na orkiestrę kameralną; 
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 szefem 
artystycznym, nagrał jako solista – w 2003 roku pod dyrekcją Antoniego Wita – 
Cztery pory roku Antonia Vivaldiego. 

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 Niccolò 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 pub-
lishing house, he arranged for piano and string orchestra both Chopin’s concertos.

He is the founder and Artistic Director of the Warsaw Philharmonic Chamber 
Orchestra, with which in 2003 he recorded Antonio Vivaldi’s Four Seasons as a soloist 
under the baton of Antoni Wit.
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Gabriel Czopka – waltornia / French 
horn



Filharmonia  
Narodowa 
Warsaw  
Philharmonic

ul. Jasna 5
00-950 Warszawa
tel. 22 55 17 111
filharmonia@filharmonia.pl
www.filharmonia.pl

Wydawca / Published by
Filharmonia Narodowa / Warsaw Philharmonic

Dział Wydawniczy Filharmonii Narodowej
Warsaw Philharmonic Publishing Department

Kierownik działu / Head of Department
Ewa Chamczyk

Redaktor prowadzący / Managing Editor
Dorota Żórawska-Dobrowolska

Opracowanie części angielskiej / English summary coordination
Martyna Ćwiek

Tłumaczenie / Translation
John Comber
Xymena Plater-Zyberk

Projekt graficzny / Graphic design
beton.

Skład / Desktop editing
studio typek

Cena / Price 10 zł / PLN



 

Strategiczny Mecenas Roku /  
Strategic Patron of the Year

 

Mecenas Roku / Patron of the Year

 

Organizator / Organiser

 

Sponsorzy / Sponsors

 

Patroni medialni / Media Partners

 

Partnerzy / Partners



2022/2023

GÓRECCY

11.10

Filharmonia
Narodowafilharmonia.pl

BEETHOVEN
IV SYMFONIA 
SYMPHONY NO. 4

 

14/15.10
Orkiestra Filharmonii Narodowej / 
Warsaw Philharmonic Orchestra
Paul Goodwin – dyrygent / conductor
Gabriel Czopka – waltornia / French horn

Rameau, R. Strauss, Beethoven

Na koncerty zaprasza Sponsor Roku 
Filharmonii Narodowej / 
The Warsaw Philharmonic Sponsor of the Year 
warmly welcomes you to join us in these concerts

 

za kilka dni…
in a few days…
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