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14.10.2022
piątek  /  19:30  /  Sala Koncertowa
Friday  /  7.30 p.m.  /  Concert Hall
abonament / subscription C1, Z1

15.10.2022
sobota  /  18:00  /  Sala Koncertowa
Saturday  /  6 p.m.  /  Concert Hall
abonament / subscription C2, Z2

transmisja internetowa / live online streaming → filharmonia.pl

Koncert symfoniczny / Symphonic Concert

GOODWIN
CZOPKA

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



Wykonawcy 
Performers

Orkiestra Filharmonii Narodowej / 
Warsaw Philharmonic Orchestra

Paul Goodwin – dyrygent / conductor
Gabriel Czopka – waltornia / French horn

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

Jean-Philippe Rameau (1683–1764)

Suita z opery Les Boréades /  
Suite from the opera Les Boréades [20′]
(1763)

Richard Strauss (1864–1949)

I Koncert na róg i orkiestrę Es-dur op. 11 / 
Horn Concerto No. 1 in E flat major, Op. 11 [17′]
(1883)

Allegro
Andante
Rondo: Allegro

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

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

IV Symfonia B-dur op. 60 /  
Symphony No. 4 in B flat major, Op. 60 [34′]
(1807)

Adagio. Allegro vivace
Adagio
Allegro vivace
Allegro ma non troppo

Orkiestra Filharmonii Narodowej po raz ostatni wykonała  
IV Symfonię B-dur op. 60 Ludwiga van Beethovena w lutym 2008 roku  
pod dyrekcją Waltera Wellera. Pozostałe utwory wykonuje po raz pierwszy.

The last time Warsaw Philharmonic Orchestra performed Beethoven’s 
Symphony No. 4 in B flat major, Op. 60 was in February 2008 under 
the baton of Walter Weller. Other pieces from this programme 
the Orchestra will perform for the first time.
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Omówienie  
programu
Grzegorz Zieziula

Rameau

Ostatnia opera Jeana-Philippe’a Rameau Les Boréades (Potomkowie Boreasza) okazała się 
dla swego twórcy dziełem pechowym. Sędziwy kompozytor nie doczekał jej scenicz-
nego wykonania, mimo że próby rozpoczęto w 1763 roku. I chociaż do premiery estra-
dowej dzieła dojść miało rzekomo w Lille już w roku 1770, partytura powędrowała 
na archiwalną półkę, na której przeleżeć miała ponad sto lat. U schyłku XIX wieku 
obszerne wyjątki z tego utworu zaprezentowano w Paryżu – była to jednak wersja 
koncertowa, ze zmianami instrumentacyjnymi. Odkrycie dzieła w jego oryginalnym 
kształcie przynieść miał dopiero wiek XX. Po raz pierwszy doszło do jego pełnego 
wykonania 200 lat po śmierci kompozytora (zabrzmiała wówczas wersja estradowa, 
transmitowana na antenie radia francuskiego). Pierwsza teatralna realizacja miała 
nastąpić jeszcze później, w lipcu 1982 roku, w trakcie festiwalu w Aix-en-Provence 
pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera.

Mitologiczna fabuła libretta opowiada historię królowej Baktrii, Alfizy, która – wbrew 
ciążącemu na niej obowiązkowi poślubienia jednego z potomków boga północnych 
wiatrów, Boreasza – ośmiela się pozostać wierną swemu ukochanemu Abarisowi. 
W konsekwencji tego urągającego woli bogów nieposłuszeństwa wszystko zdaje się 
zmierzać ku katastrofie. Uspokojenie szalejących żywiołów i szczęśliwe rozwiązanie 
przynosi niespodziewana interwencja Apolla, który oświadcza, że Abaris jest jego 
synem spłodzonym ze związku z jedną z córek Boreasza. Znikają zatem wszelkie 
przeszkody do połączenia się Alfizy z Abarisem – nieznanym potomkiem Boreasza.

Na Suitę składają się najważniejsze ustępy instrumentalne obszernej, pięcio aktowej 
partytury. Rozpoczyna ją uwertura, której kompozytor nadał specyficzny, myśliwski 
koloryt (wprowadzany przez waltornie), odpowiadający zresztą treści pierwszej 
sceny dzieła, rozgrywającej się w trakcie polowania. Uwertura ma formę trzy-
częściową. Część pierwszą otwiera energiczny wstęp, który powraca po środko-
wym, kontrastującym epizodzie minore. Część druga wprowadza rytm menueta, 
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w którym niepodzielnie dominują waltornie. Zamykające całość Allegro daje okazję 
do przeciwstawiania współbrzmień rogów dźwiękom obojów i fletów oraz smycz-
ków. Następujące po uwerturze dwa kolejne Entrées pochodzą z IV aktu operowego 
pierwowzoru. Pierwsze z nich towarzyszy wkroczeniu na scenę dostojnego orszaku 
Polihymnii, złożonego z Muz, Zefirów, Godzin i Sztuk. Kompozytor wykorzystał 
przy tym elementy techniki imitacyjnej. Następne Entrée stanowi akompaniament 
do przemarszu dumnego ludu Baktrii. Pełna patosu muzyka zdaje się podkreślać 
szlachetny charakter poddanych Alfizy. Wraz z kontredansami, mającymi stanowić 
tło dla odbywającej się w I akcie wędrówki orszaku synów Boreasza, powracają rytmy 
taneczne. Osią suity stają się dźwięki Orszaku wiatrów, odmalowujące na początku 
IV aktu nieokiełznane siły natury. Efekty onomatopeiczne uzyskiwane są za pomocą 
szybkiego tempa, tonacji molowej oraz połączenia dźwięków smyczków i „świszczą-
cych” fletów. Suitę zamykają tańce: gawoty z aktu IV oraz wyjęte z V aktu menuety 
i kontredanse, które swym radosnym charakterem ilustrują szczęśliwe zakończenie.

R. Strauss

Swoją dobrą znajomość techniki gry na waltorni i sentyment do tego niełatwego do 
opanowania instrumentu Richard Strauss wyniósł z rodzinnego domu. Jego ojciec, 
Franz Strauss, pierwszy waltornista monachijskiej orkiestry dworskiej, był – według 
świadectwa Hansa von Bülowa – wybitnym wirtuozem. Dlatego też jedną z pierw-
szych poważniejszych kompozycji osiemnastoletniego Richarda stał się właśnie 
I Koncert na róg i orkiestrę Es -dur op. 11, pisany od 1882 roku z myślą o ojcu (notabene 
u schyłku życia Strauss skomponować miał swój drugi koncert waltorniowy). Pra-
wykonanie utworu z akompaniamentem fortepianowym odbyło się w 1883 roku 
w Monachium, a solistą był jeden z uczniów Straussa-seniora, Bruno Hoyer. Pierw-
szym wykonaniem z orkiestrą pokierował zaś w 1885 roku w Meiningen Hans 
von Bülow, a partię solową wykonał tamtejszy pierwszy waltornista Gustav Leinhos.

Podobnie jak cztery koncerty na róg Wolfganga Amadeusa Mozarta, młodzieńcze 
dzieło Straussa – jako bardzo efektowne, a zarazem atrakcyjne dla wykonawców – 
na trwałe weszło do światowego repertuaru waltorniowego. Utwór nawiązuje 
zresztą do wzorca klasycznej formy trzyczęściowej. Po pierwszym orkiestrowym 
akordzie słyszymy – poprzedzającą właściwe Allegro – krótką, fanfarową, patetyczną 
introdukcję solisty, graną bez akompaniamentu. Jej melodię przejmuje orkiestrowy 
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łącznik, przygotowujący grunt do prezentacji pierwszego tematu o pogodnym i bar-
dzo śpiewnym charakterze. Temat ten, budowany na szerokich frazach, wymaga 
od solisty lekkiego, a zarazem silnego i precyzyjnego zadęcia oraz długiego odde-
chu. Molowy temat drugi początkowo ponownie uderza w patetyczny ton, ale już 
chwilę później powraca długa, śpiewna fraza. Przetworzenie daje soliście okazję 
do poprowadzenia swoistego dialogu z orkiestrą, polegającego na wymianie kilku 
krótkich fraz. Po powrocie drugiego tematu w tonacji durowej i orkiestrowej reka-
pitulacji następuje płynne przejście do części drugiej, skontrastowanej z pierwszą 
poprzez zastosowanie metrum trójdzielnego. Andante, dzięki swej quasi-wokalnej 
linii melodycznej oraz zastosowaniu łukowej formy ABA’, w której część środkowa 
silnie kontrastuje swym nastrojem z ustępami skrajnymi, przypomina kantylenową 
arię operową osadzoną w konwencji francuskiej grand air. Melancholijnemu, wręcz 
depresyjnemu nastrojowi początkowego ustępu przeciwstawiony został pogodny 
epizod środkowy, którego heroiczny optymizm szybko jednak niknie, przykryty 
powracającą na koniec falą ponurej melancholii. Trwałe przezwyciężenie owego 
mrocznego pesymizmu następuje w części trzeciej Rondo: Allegro, którą otwiera 
radosny refren, wymagający tym razem od solisty precyzyjnego artykułowania 
drobnych wartości rytmicznych. Uważny słuchacz może dostrzec, że w części tej, 
pomimo realizacji klasycznego schematu formalnego, Strauss dokonał w zasadzie 
rekapitulacji całego materiału tematycznego, który pojawił się w poprzednich 
fragmentach utworu. Refren finału powtarza de facto melodię wstępnej intro-
dukcji, co zostało nieznacznie zamaskowane przez zmianę rytmiki. Integracja 
tematyczna utworu została więc głęboko przemyślana i zaplanowana z rozmysłem.

Beethoven

Skomponowana w 1806 roku IV Symfonia B-dur op. 60 Ludwiga van Beethovena została 
wykonana po raz pierwszy w Wiedniu w roku 1807. Dzieło to do dzisiaj pozostaje 
w cieniu poprzedzającej je Eroiki i ukończonej po nim słynnej V Symfonii. 

Mimo że jego czteroczęściowa forma zdaje się wpisywać w  klasyczne normy 
gatunku, na sposobie muzycznej narracji swoje niezatarte piętno odcisnął geniusz 
kompozytora. Pierwszą część rozpoczyna tajemnicze, mroczne Adagio utrzymane 
w tonacji b-moll i dynamice pianissimo. Jego ściszone, ciemne barwy rozjaśniają 
niespodziewanie „błyskawice” kwintol w smyczkach oraz mocnych uderzeń akordów 
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tutti wprowadzających – wraz z dynamiką fortissimo i trybem durowym – ustęp 
Allegro vivace. Konsekwentny wzrost napięcia jest tu osiągany poprzez silne kontrasty 
między wzmacnianym przez uderzenia kotłów orkiestrowym tutti, a  subtelnym 
dialogowaniem smyczków i sekcji instrumentów dętych drewnianych. Część druga 
Adagio wprowadza metrum trójdzielne oraz pozory refleksyjnego uspokojenia. 
Ale  i  tutaj spokojnym frazom smyczków, klarnetów i  ostinata rogów towarzyszą 
coraz mocniejsze uderzenia kotłów i orkiestrowego tutti. W trzeciej części Allegro 
vivace, określanej przez niektórych komentatorów jako menuet, wyraziste kontrasty 
dynamiczne i  zróżnicowany koloryt orkiestry powodują, że fragment ten zdaje 
się przywoływać charakter scherza. Finałowe Allegro ma non troppo utrzymane 
w metrum dwudzielnym przynosi maksymalne przyspieszenie ruchu i wzmożenie 
kontrastów. Dostrzegalne w  całym utworze balansowanie między przeciwstaw-
nymi biegunami dynamiki, z  jej charakterystycznym gwałtownym narastaniem 
i chwilowym uspokojeniem, Witold Gombrowicz odnosił niegdyś – nie bez racji – 
do bezpośredniej emanacji Beethovenowskiej virilité, podlegającej podświadomej 
projekcji w sferę aktu twórczego.
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Pierwsza strona Allegro vivace z IV Symfonii B-dur op. 60 Ludwiga van Beethovena;  
autograf z 1806 roku / First page of Allegro vivace from Symphony No. 4 in B-flat major, Op. 60  
by Ludwig van Beethoven; manuscript from 1806

Omówienie programu
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Short programme note

Grzegorz Zieziula

Rameau
The works on this programme come from various periods in music history and 
represent different genres. The listing seems to follow a peculiar line of thought: 
to present the tonal qualities and technical properties of a unique, but often under-
estimated, brass instrument – the French horn. It is brought to the fore in the Suite 
from Jean-Philippe Rameau’s opera Les Boréades, the overture of which assumes 
the character of a hunt (signalled by the French horns), corresponding to the first 
scene in the opera, which takes place during a hunting event. Further parts of 
the Suite present the most important instrumental numbers from Rameau’s vast 
five-act opera, which – not premiered during the composer’s lifetime – has only 
been rediscovered in the twentieth century.

R. Strauss
The Horn Concerto No. 1 in E flat major, Op. 11 is a work by the young Richard Strauss, 
written in 1882 and first performed a year later in Munich. Much like the four 
horn concertos by Wolfgang Amadeus Mozart, the work by Strauss – attractive 
for performers and full of awe-inspiring effects – became part of the globally 
recognised French horn repertoire. It recalls the classical model of a three-move-
ment form. The integration of the thematic material was profoundly thought 
out and meticulously planned – a fanfare motif from the introduction returns 
at the end in a modified rhythmic arrangement in the Rondo finale.

Beethoven
Beethoven’s Symphony No. 4 in B flat major, Op. 60 was first performed in Vienna 
in 1807. To this day, it remains in the shadow of its predecessor, the ‘Eroica’, and 
its successor, the famous Fifth. Although its four-movement form falls within 
the classical norms of the genre, the musical narration bears the inimitable stamp 
of the composer’s genius. Throughout the work, the music treads a fine line between 
extremely contrasting dynamics, with emblematic surges and moments of calm. 
The Polish writer Witold Gombrowicz saw it as a direct emanation of Beethoven’s 
virility, subconsciously projected into the domain of the creative act.
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Paul  
Goodwin
dyrygent / conductor

Zasłynął jako doskonały interpretator muzyki wszystkich epok, wzbogacający swoją 
praktykę artystyczną wnikliwą znajomością historii muzyki. Chętnie wprowadza 
elementy autentyzmu historycznego w pracy z tradycyjnymi orkiestrami symfonicz-
nymi, tworząc oryginalne programy koncertów. W latach 2010–2021 był dyrektorem 
artystycznym i pierwszym dyrygentem Carmel Bach Festival w Kalifornii, a obecnie 
jest gościnnym dyrygentem Cappella Aquileia w Niemczech. Prowadzi także klasę 
instrumentów historycznych (Société Générale Historically Informed Practice 
Programme) na Escuela Superior de Música Reina Sofía w Madrycie.

Paul Goodwin dyrygował wieloma orkiestrami na całym świecie, w tym BBC Sym-
phony Orchestra i Royal Scottish National Orchestra w Wielkiej Brytanii oraz 
San Francisco Symphony Orchestra i Philadelphia Orchestra w Stanach Zjedno-
czonych. Współpracował także z Belgian National Orchestra, Orquesta Nacional 
de España, Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie, Konzerthausorchester 
Berlin i Gewandhausorchester Leipzig.
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Odnosił sukcesy również jako dyrygent operowy, przygotowując premiery: Cosí 
fan tutte Wolfganga Amadeusa Mozarta w Royal Danish Opera w Kopenhadze, 
Ifigenia na Taurydzie Christopha Willibalda Glucka w Komische Oper Berlin, Gwałt 
na Lukrecji Benjamina Brittena w Teatro Real w Madrycie, oraz oratorium Jephta 
Georga Friedricha Händla w Welsh National Opera i Scottish Opera.

W latach 1996–2007 współpracował z Academy of Ancient Music. Z tym zespołem 
odbył liczne tournée i wziął udział w nagraniach płyt nominowanych do nagrody 
Grammy oraz Gramophone Classical Music Awards. Przez 6 lat był też regularnie 
zapraszany do współpracy przez English Chamber Orchestra i jako gościnny dyry-
gent tego zespołu współpracował z takimi artystami, jak: Kiri Te Kanawa, Joshua 
Bell, Maria João Pires i Mścisław Rostropowicz.

Jego płyty cieszą się popularnością wśród wielu użytkowników portalu Spotify, 
a nagranie Sospiri op. 70 Edwarda Elgara było odtwarzane ponad 10 milionów razy. 
Obecnie na Spotify można odsłuchać 23 albumów z jego udziałem.

Paul Goodwin, w  uznaniu za jego zaangażowanie w  wykonawstwo utworów 
Händla, w 2007 roku otrzymał nagrodę honorową Händel-Preis Miasta Halle (Saale). 
W 2021 roku w California State University Monterey Bay w Stanach Zjednoczonych 
utworzone zostało stypendium muzyczne jego imienia. W roku 2022 otrzymał 
Order Honorowy od królowej Hiszpanii Zofii za zasługi dla muzyki wykonywanej 
na instrumentach historycznych. 

Paul Goodwin is renowned for his historically informed interpretations of music 
of all periods, his wide repertoire and his interest in contemporary music. He has 
a great passion for incorporating period style within the traditional orchestral 
world and creating unusual and dynamic programs. For 11 years (2010–2021) he was 
Artistic Director and Principal Conductor of the Carmel Bach Festival in California 
and is now Principal Guest Conductor of Capella Aquileia in Germany and Director 
of  Historical Performance (Société Générale Historically Informed Practice 
Programme) at the Escuela Superior de Música Reina Sofía in Madrid.
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Paul Goodwin’s conducting has taken him from the BBC Symphony and Royal 
Scottish National Orchestras in the UK to the San Francisco and Philadelphia 
Orchestras in the US; he also worked with Belgian National Orchestra, Orquesta 
Nacional de España, Warsaw Philharmonic Orchestra, Konzerthausorchester Berlin 
and Gewandhausorchester Leipzig.

In opera, his successes have included Wolfgang Amadeus Mozart’s Così fan 
tutte at the Royal Danish Opera, Christoph Willibald Gluck’s Iphigénie en Tauride 
at the Komische Oper Berlin, Benjamin Britten’s The Rape of Lucretia at the Teatro 
Real Madrid and George Frederic Handel’s oratorio Jephta at the Welsh National 
Opera and Scottish Opera.

In the years 1996–2007, he was the Associate Conductor of the Academy of Ancient 
Music with whom he toured extensively, his recordings were nominated for Grammy 
and Gramophone awards. He was Principal Guest Conductor of the English Chamber 
Orchestra for 6 years, working with Kiri Te Kanawa, Joshua Bell, Maria João Pires 
and Mstislav Rostropovich.

His many recordings have a strong following on Spotify with his most popular track, 
Sospiri, Op. 70 by Edward Elgar wchich had been listened to more than 10 million 
times. There are 23 of his albums available at Spotify as of this moment.

In 2007, he was awarded the Händel-Preis of the City of Halle (Saale) in recognition 
of his extraordinary services to Handel performance. In 2021, a Music Fellowship 
was created in his honour at the California State University Monterey Bay, USA. 
In 2022, presented by Queen Sofia of Spain, he received the Plaque of the Reina Sofía 
School of Music as Professor of the Historical Performance Practice Programme. 
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Gabriel  
Czopka 
waltornia / French horn 

Urodził się w 1986 roku we Wrocławiu. Naukę gry na waltorni rozpoczął w wieku 
szesnastu lat pod kierunkiem swojego ojca, Czesława Czopki w Ogólnokształcącej 
Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu. W roku 
2011 ukończył studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu w  klasie Adama Wolnego. Podczas studiów doskonalił też swoje 
umiejętności w klasie Jacka Muzyka w Buffalo.

W 2009 roku został przyjęty do Orkiestry Filharmonii Wrocławskiej, następnie był 
pierwszym waltornistą Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus, a od 2010 roku jest soli-
stą Filharmonii Narodowej w Warszawie. Oprócz tego w sezonie 2015/2016 był kon-
traktowym waltornistą w Buffalo Philharmonic Orchestra. Jest członkiem zespołu 
Hornet Quartet, z którym koncertuje i występuje podczas festiwali w Polsce i poza jej 
granicami. Prowadzi zajęcia indywidualne podczas kursów muzycznych Teremiski 
Horn Camp oraz na największym w tej części Europy międzynarodowym festiwalu 
instrumentów blaszanych CORNO Brass Music Festival w Zielonej Górze.
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Born in 1986 in Wrocław, Gabriel Czopka began playing the French horn at the age 
of 16 under the tutelage of his father Czesław Czopka at the Stanisław Moniuszko 
Primary and Secondary Music School in Wałbrzych. In 2011, he completed his 
studies under Adam Wolny at the Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław. 
As a student he also honed his musicianship in Jacek Muzyk’s class in Buffalo, USA.

In 2009, he joined the Wrocław Philharmonic as a French horn player. He subsequently 
became first French hornist of the Polish Sinfonia Iuventus Orchestra and since 2010, 
has been a soloist at the Warsaw Philharmonic. In addition, in the 2015/2016 concert 
season, he was contracted to play the French horn with the Buffalo Philharmonic 
Orchestra. He is a member of the Hornet Quartet, with which he has given concerts 
and appeared in festivals in both Poland and abroad. He teaches individual music 
classes during Teremiski Horn Camp and at the CORNO Brass Music Festival 
in Zielona Góra, which is the largest festival of its kind in this part of Europe.
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Orkiestra  
Filharmonii  
Narodowej
Warsaw Philharmonic 
Orchestra

Andrzej Boreyko
Dyrektor artystyczny /
Music and Artistic Director

Piotr Wacławik
Dyrygent – asystent / 
Assistant Conductor

I Skrzypce /  
First Violins

Maria Machowska
koncertmistrz / leader
Krzysztof Bąkowski
koncertmistrz / leader
Stanisław Podemski
zastępca koncertmistrza / 
deputy leader
Justyna Bogusiewicz
Kornelia Grądzka
Joanna Jakobs
Marian Kowalski
Aleksandra Kupczyk
Agnieszka Lewandowska
Jan Lewtak
Mateusz Marczyk
Marcin Mazurek
Marzena Mazurek
Grzegorz Osiński
Krzysztof Ploch
Marek Powideł
Michał Szałach
Krystyna Wilczyńska
Agata Krystek
Marta Piórkowska

II Skrzypce / 
Second Violins

Piotr Tadzik
solista / soloist
Bogdan Śnieżawski
Dariusz Dęga
Katarzyna Dul
Grzegorz Groblewski
Kristine Harutyunyan
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
Agnieszka Podłucka
Paulina Różańska-Czopka
Krzysztof Szczepański
Radosław Jarocki

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
Wojciech Skóra

Kontrabasy /  
Double Basses

Janusz Długokęcki
solista / soloist
Karol Kowal
Jerzy Cembrzyński
Piotr Chyła
Tomasz Januchta
Michał Kotowski
Marcin Wiliński
Maciej Dobrzański
Jakub Langiewicz
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Flety / Flutes

Krzysztof Malicki
Urszula Janik-Lipińska
Joanna Gatniejewska
Seweryn Zapłatyński

Flet piccolo / 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

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

Fortepian / Piano

Grzegorz Gorczyca

Bibliotekarze Orkiestry / 
Librarians

Sławomir Bychawski
Michał Sołtysik

Stroiciele / Tuners

Szymon Jasnowski
kierownik sekcji /  
head of the tuning team
Jarosław Bednarski
Krzysztof Dymek

Obsługa techniczna  
estrady / Stagehands

Rafał Iżykiewicz
Michał Drewnik
Krzysztof Mączka
Sebastian Michałek
Tomasz Śpiewak
Zbigniew Wierzbicki



O czym gramy?
Cykl wprowadzeń 
do koncertów

Serdecznie zapraszamy melomanów przed 
piątkowymi koncertami symfonicznymi 
o godz. 18:30 na wprowadzenia omawia-
jące dzieła wykonywane danego wieczoru.

Spotkania przygotowują wybitni polscy 
muzykolodzy oraz popularni dziennikarze 
i krytycy muzyczni, którzy w przystępny 
dla każdego sposób opowiadają o utworach 
wykonywanych podczas wieczornego kon-
certu. Swoją wypowiedź ilustrują wybra-
nymi przez siebie fragmentami nagrań 
i prezentacjami na ekranie. Dzięki temu 
uczestnicy spotkań mogą w czasie kon-
certu słuchać dzieł muzycznych z większą 
wiedzą i świadomością ich przebiegu.

Wprowadzenia odbywają się w Sali Kame-
ralnej (wejście od ul. Sienkiewicza) i są 
otwarte dla posiadaczy biletów i abona-
mentów na dany koncert (lub jego sobot-
nie powtórzenie) oraz dla członków Klubu 
Przyjaciół Filharmonii.

We encourage all music lovers to attend 
our special lectures at 6.30 p.m. before each 
Friday symphony concert, in which they 
will be able to learn more about the works 
that are to be performed on that particular 
evening.

These meetings are organised by out-
stand ing Polish musicologists, popular 
journalists and music critics, who provide 
fascinating details about, and insights into, 
the works planned for the upcoming con-
certs. They illustrate their lectures with 
selected fragments of recordings. This pro-
vides audiences with more knowledge and 
awareness of the process behind the music 
they will later hear during the  perfor-
mances themselves.

The lectures are held in the  Chamber 
Music Hall (entrance from ul. Sienkiew-
icza) and are free for holders of tickets and 
sub scriptions for those particular concerts 
covered by the lectures (or tickets to their 
Saturday reprise), as well as for members 
of the Friends of the Warsaw Philharmo-
nic Club. Please note that the lectures are 
delivered in Polish.

What Are We  
Playing About?
Pre-Concert Talks



14.10.2022 
piątek / 18:30 / Sala Kameralna 
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall
Wprowadzenie do koncertu /  
Pre-Concert Talk
Szymon Paczkowski

Muzykolog, profesor Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Jego zainteresowania badawcze koncen-
trują się wokół zagadnień historii i  estetyki 
muzyki baroku, w  szczególności twórczości 
J.S. Bacha. Autor dwóch książek o muzyce cza-
sów baroku: Nauka o  afektach w  myśli muzycz-
nej I połowy XVII w. (1998) i Styl polski w muzyce 
Johanna Sebastiana Bacha (2011, wersja angielska 
2017), redaktor tomu studiów pt. Bach and Chopin. 
Baroque Traditions in  the  Music of the  Romantics 
(2020) oraz licznych prac naukowych z zakresu 
historii muzyki od XVII do XIX wieku. Członek 
American Bach Society oraz Neue Bach-Gesell -
schaft e.V. w Lipsku.

Musicologist, professor of the University of War-
saw. His research interests focus on the history 
and aesthetics of Baroque music, in particular 
the work of J.S. Bach. He has written two books 
on the music of Baroque times: Nauka o afektach 
w myśli muzycznej I połowy XVII wieku [The theory 
of affects in musical thought of the first half of 
the 17th century] (1998) and Polish Style in the Music 
of Johann Sebastian Bach (2017, Polish version 2011). 
He has also edited the  collective work Bach and 
Chopin. Baroque Traditions in the Music of the Roman-
tics (2020) and numerous academic works on 
music history between the 17th and 19th centuries. 
A member of the American Bach Society and Neue 
Bachgesellschaft e.V. in Leipzig.

21.10.2022 
piątek / 18:30 / Sala Kameralna 
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall
Wprowadzenie do koncertu /  
Pre-Concert Talk
Jan Popis

Muzykolog, krytyk muzyczny, producent i wy-
dawca płyt, wieloletni redaktor muzyczny Pol-
skiego Radia, popularyzator muzyki, laureat 
prestiżowych nagród i wyróżnień. Ukończył stu-
dia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Specjalizuje się w muzyce fortepianowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem sztuki interpre-
tacji dzieł Chopina. Komentator radiowy i tele-
wizyjny Konkursów Chopi now skich. Dyrektor 
artystyczny m.in. Festiwalu Pianistyki Polskiej 
w Słupsku i Między narodowego Konkursu Mło-
dych Pianistów „Arthur Rubinstein in memo riam”. 
Prowadzi działalność społeczną, pełniąc obecnie 
funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Stowa-
rzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

Musicologist, music critic, record producer and 
publisher, long-time music editor for Polish Radio, 
populariser of music, and winner of a number of 
prestigious awards and distinctions. He graduated 
in musicology from the  University of Warsaw 
and specialises in piano music, with a particular 
emphasis on the  art of interpreting Chopin’s 
works. He has commentated on both the  radio 
and television for Chopin competitions and is 
the artistic director of such festivals as the Polish 
Piano Festival in Słupsk and the  “Arthur Rubin-
stein in Memoriam” International Competition 
for Young Pianists. He also plays an active role 
in representing the music community, currently 
serving as vice-president of the General Board of 
the Association of Polish Artist Musicians.



 

premiera płyty w listopadzie
CD release in November

Penderecki
Krzysztof Penderecki 
Koncert fortepianowy „Zmartwychwstanie” /  
Piano Concerto “Resurrection”

II Symfonia „Wigilijna” / 
Symphony No. 2 “Christmas”  
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Orkiestra Filharmonii Narodowej / 
Warsaw Philharmonic Orchestra
Andrzej Boreyko – dyrygent / conductor
Barry Douglas – fortepian / piano
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Boreyko / Douglas
Orkiestra Filharmonii Narodowej
Warsaw Philharmonic Orchestra

Krzysztof 
Penderecki

 

Boreyko, Douglas



Kalendarz koncertowy  
Calendar

16.10
niedziela / Sala Koncertowa
Sunday / Concert Hall

11:00 / 11 a.m.
dzieci młodsze (3–6 lat) /  
younger children (aged 3 to 6)
abonament / subscription Dm1

14:00 / 2 p.m.
dzieci starsze (7–12 lat) /  
older children (aged 7 to 12)
abonament / subscription Ds1

Poranny i Popołudniowy Koncert  
dla Dzieci / Morning and Afternoon  
Concert for Children 

Na herbatce u wielkich  
kompozytorów 
W plecaku FeNka…  
pamiętnik z podróży / 
Tea with the Great Composers
In FeNek’s backpack…  
a travel journal

Adrianna Furmanik-Celejewska –  
prowadzenie koncertu / host

20.10
czwartek / 19:00 / Sala Koncertowa 
Thursday / 7 p.m. / Concert Hall

40-lecie istnienia Polskiej 
Filharmonii Kameralnej Sopot /  
40th Anniversary of the Polish 
Chamber Philharmonic Orchestra 
Sopot

Polska Filharmonia Kameralna Sopot / 
Polish Chamber Philharmonic  
Orchestra Sopot
Wojciech Rajski – dyrygent / conductor
Daniel Müller-Schott – wiolonczela / 
cello

Polevá, Saint-Saëns, Moszkowski, 
Bartók
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