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25.10.2022
wtorek  /  19:00  /  Sala Koncertowa
Tuesday  /  7 p.m.  /  Concert Hall

Koncert chóralny / Choral Music Concert

MICHAŁOWSKI 
BERNACKA 





Wykonawcy 
Performers

Chór Filharmonii Narodowej / Warsaw Philharmonic Choir 
Muzycy Orkiestry Filharmonii Narodowej / 
Musicians of the Warsaw Philharmonic Orchestra
Bartosz Michałowski – dyrygent, dyrektor chóru /  
conductor, choir director
Anna Bernacka – mezzosopran / mezzo-soprano

Soliści Chóru FN  
w Requiem Herberta Howellsa /
Soloists from the Warsaw Philharmonic Choir  
in Herbert Howellsʼ Requiem:

Ewa Wołoszkiewicz – sopran / soprano
Aleksandra Pawluczuk – alt / alto
Adam Sławiński – tenor
Wojciech Rasiak – bas / bass

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

Herbert Howells (1892–1983)

Requiem na chór mieszany a cappella /  
Requiem for mixed choir a cappella [20′]
(1932)

Salvator mundi
Psalm 23
Requiem aeternam (1)
Psalm 121
Requiem aeternam (2)
I Heard a Voice from Heaven

Jan Krenz (1926–2020)

Messa breve per coro misto e campane 
(na chór mieszany i dzwon / for mixed choir and bell) [15′]
(1982)

Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Agnus Dei

Jón Leifs (1899–1968)

Requiem na chór mieszany a cappella op. 33b / 
Requiem for mixed choir a cappella, Op. 33b [5′]
(1947)

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



Morten Lauridsen (ur./b. 1943)

O nata lux z cyklu / from the cycle Lux aeterna [5′]
(1997)

Sven-David Sandström (1942–2019)

Missa brevis 
na mezzosopran, chór mieszany i orkiestrę smyczkową /  
for mezzo-soprano, mixed choir and string orchestra [35′]
(2010)
(prawykonanie polskie / Polish premiere)

Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Gloria
Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax
Laudamus Te
Gratias agimus Tibi
Domine Deus
Qui tollis peccata mundi
Qui sedes ad dexteram Patris
Quoniam Tu solus Sanctus
Cum Sancto Spiritu

Sanctus
Osanna, Benedictus, Agnus Dei et Dona nobis pacem

Osanna in excelsis
Benedictus
Osanna repetatur
Agnus Dei
Dona nobis pacem

Chór Filharmonii Narodowej ostatni raz śpiewał Messa breve per coro 
misto e campane Jana Krenza w październiku 2006 roku pod dyrekcją 
kompozytora. Pozostałe utwory wykonuje po raz pierwszy.

The last time Warsaw Philharmonic Choir performed Jan Krenz′s  
Messa breve per coro misto e campane was in October 2006 under  
the baton of the composer himself. All the other works included  
in this programme will be performed by the Choir for the first time.
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Omówienie  
programu
Bartłomiej Gembicki

Msza jest nie tylko centralnym nabożeństwem większości kościołów chrześcijań-
skich, ale i określeniem gatunku muzycznego, który w klasycznym rozumieniu 
stanowi opracowanie tekstu liturgicznego. W przeciwieństwie do układu nabożeń-
stwa i doboru tekstów, które ulegały powolnym przemianom na przestrzeni dziejów, 
dynamika przemian dźwiękowej otuliny liturgii podążała w zawrotnym tempie 
za większością trendów kultury muzycznej Zachodu. Części stałe, czyli Ordinarium 
missae (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei) wybrzmiewały pod postacią prostych 
melodii średniowiecznego chorału, skomplikowanej renesansowej polifonii, wirtu-
ozowskich arii zaczerpniętych in crudo z XVIII-wiecznych oper czy wreszcie na tle 
perkusji i gitar elektrycznych w czasach nam współczesnych. 

Ten bogaty wachlarz muzycznych stylów zaprzęgniętych w służbę liturgii prowo-
kował niekończące się spory o miejsce i rolę muzyki w czasie świętych obrzędów. 
Pojawiające się w różnych epokach zarzuty wobec kompozytorów o nazbyt świec-
kie, „niegodne ołtarza” traktowanie religijnych tekstów dowodzić mogą (pomimo 
pełnych trudu poszukiwań niebiańskiej fonosfery) głęboko ludzkiego charakteru 
muzyki religijnej. Na liturgiczne wykonanie wielu komponowanych mszy nie 
wydano zresztą zgody, a wiele z wykonanych podczas nabożeństwa wywoływało 
protesty. Niektóre msze były wreszcie komponowane bez przeznaczenia do prezen-
tacji w kościołach! Dziś wyróżniamy różne typy mszy ze względu na ich kontekst 
liturgiczny, teksty, którymi się posługują, jak i zastosowane rozwiązania muzyczne. 
Gatunek ten w licznych przypadkach wyzwolił się od swojego początkowo ściśle 
użytkowego charakteru.

Na program koncertu składają się w większości utwory manifestujące prymat wolno-
ści twórczej nad sztywnymi przepisami liturgicznymi, dalekie są one jednak od bluź-
nierstwa. Najbardziej „ludzkim” typem mszy jest bowiem Missa pro defunctis – msza 
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w intencji zmarłych, określana często mianem Requiem (od wybrzmiewających w jej 
Introicie łacińskich słów Requiem aeternam, czyli modlitwy o wieczny odpoczynek dla 
zmarłych). Nawet w tym kontekście prowadzone były jednak dyskusje o stosowności 
muzycznych opracowań żałobnego nabożeństwa. Krytyka dotyczyła albo nadmier-
nego splendoru (na który zresztą liczyć mogli raczej tylko zamożni bądź szczególnie 
popularni zmarli), albo nazbyt ponurego charakteru muzyki (choć trudno zgodzić 
się z argumentami, które postulowały pogodny nastrój pogrzebów).

Howells

Msze żałobne na ogół komponowano na zamówienie, jednak zdarzało się też, 
że powstawały one w związku z osobistymi stratami artystów – odejściem ich mał-
żonków, partnerów, przyjaciół czy dzieci. Taka właśnie tragedia – utrata 9-letniego 
syna, Michaela – spotkała w 1935 roku Herberta Howellsa, kompozytora uwiel-
bianego przez brytyjskie chóry. Z tym trudnym doświadczeniem wiązano genezę 
Requiem na chór mieszany a cappella, choć kompozytor pracował nad dziełem już 
w 1932 roku. Jest to cykl kilku utworów opartych na biblijnych i liturgicznych tek-
stach po angielsku i łacinie. Subtelne, sylabiczne opracowania słów charakteryzuje 
prostota i wolne tempo. Pojawiające się w psalmach fragmenty solowe czy unisono 
przypominają proste pieśni: intonowane przez kantora, a następnie śpiewane przez 
całą kongregację, co sugerować może wspólnotowy charakter żałoby. Kompozytor 
inspirował się podobnym utworem swojego dawnego nauczyciela, sir Henry’ego 
Walforda Daviesa. Po osobistej tragedii Howells zaczął utożsamiać Requiem z trud-
nym doświadczeniem żałoby – dzieło posłużyło mu jako kanwa dla następnej 
kompozycji zatytułowanej Hymnus Paradisi, bezpośrednio dedykowanej zmarłemu 
Michaelowi. Na publikację Requiem zdecydował się jednak dopiero w 1980 roku – 
zaledwie trzy lata przed swoją śmiercią. Trudno zatem dziwić się autorom, którzy 
uznali Requiem za zwierciadło osobistej tragedii twórcy. Jest to wymowny przykład 
tego, jak znaczenie, które z biegiem lat zostaje przypisane kompozycji, rodzi się już 
po jej ukończeniu. 
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Leifs

Utworem na wskroś osobistym, jeszcze bardziej zrywającym z tradycją i kontekstem 
gatunku, jest Requiem na chór mieszany a cappella op. 33b współczesnego Howellsowi 
Jóna Leifsa. Kilkuminutowe dzieło powstało w czasie głębokiej żałoby po utonięciu 
córki kompozytora na szwedzkim wybrzeżu w 1947 roku. Miniaturowych roz-
miarów utwór wykorzystuje splot rodzimej islandzkiej poezji z elegią autorstwa 
XIX-wiecznego poety Jónasa Hallgrímssona. Tekst przedstawia wyliczankę pogrą-
żonych we śnie istot i przedmiotów, nie mających nikogo, kto ułożyłby je do snu – 
w odróżnieniu od śpiących w miękkich łóżeczkach dzieci, utulonych przez ojca. 
Utwór łączy w sobie zarówno spokój, jak i trwogę, wpisując się w tradycję znanych 
w historii muzyki kołysanek o osobistym, na wskroś bolesnym wydźwięku.

Lauridsen

Historia muzyki bogata jest też w przypadki, gdy muzyka żałobna powstawała jesz-
cze za życia związanej z nią osoby. Dokładnie ćwierć wieku temu swój odpowiednik 
Requiem – kompozycję zatytułowaną Lux aeterna (łac. „światłość wiekuista”) – ukoń-
czył Amerykanin Morten Lauridsen. Powstanie utworu związane było z ciężką cho-
robą matki autora, pianistki i jego pierwszej nauczycielki muzyki. Praca nad dziełem 
stanowiła – jak przyznał – sposób na oswojenie się z nadchodzącą stratą. Lux aeterna 
to cykl utworów opartych na łacińskich tekstach, poświęconych różnym znacze-
niom światła – w tym światła wiekuistego. Ta szczególna interpretacja gatunku 
Requiem w wydaniu Lauridsena daleka jest od tradycji tworzenia ekspresyjnej muzyki 
żałobnej, skupionej wokół nastroju przeszywającego smutku po tragedii – to kom-
pozycja wysoce kontemplacyjna. O nata lux to środkowa i najsubtelniejsza część, 
która stanowi oś całego cyklu. Jako jedyna w Lux aeterna przeznaczona jest na chór 
a cappella. Przy pomocy nieskomplikowanego języka harmonicznego, rozpiętego 
ambitusu i prostych imitacji kompozytor osiągnął sugestywną ewokację „światła 
zrodzonego ze światłości” – Chrystusa Zbawiciela.
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Krenz

Po czterdziestu latach od skomponowania Messa breve Jana Krenza Chór Filhar-
monii Narodowej – który brał udział w prawykonaniu dzieła pod batutą samego 
kompozytora w 1984 roku – ponownie zaprezentuje tę kompozycję warszawskiej 
publiczności. Tak jak w utworze Lauridsena, tak i tutaj zaobserwować można pewne 
analogie do dawnej polifonii. Analogie te jednak w większym stopniu przywołują 
surowe współbrzmienia charakterystyczne dla późnego średniowiecza, niż eufo-
niczną pełnię kontrapunktu palestrinowskiego. Te skojarzenia narzucać się mogą 
choćby w pierwszej części Kyrie, opartej na dysonujących dwugłosowych imita-
cjach, czy też w Credo, opracowanym z wykorzystaniem techniki kanonu. Bogactwo 
brzmieniowe harmoniki w utworze Krenza łączy się z jego oryginalnym podejściem 
do faktury. W krótkim Christe kompozytor tworzy polichóralny, utrzymany w fak-
turze klasterów dialog, wyodrębniając z samych tylko grup sopranów i altów dwa 
siedmiogłosowe chóry.

Jan Krenz podszedł do tradycji Missae breves w swobodny sposób, co zwiastuje 
już osobliwy włoski tytuł. Msza jest faktycznie krótka, nie wiąże się to jednak 
z liczbą opracowanych części, ale z redukcyjnym podejściem do słów liturgicznych. 
W Gloria kompozytor opracowuje tylko początkowe wersy, w Credo – wydobywa 
nowe znaczenia poprzez oryginalne zastawienie różnych fragmentów tekstu. 
W Agnus Dei, rozpoczynającym się rozbudowanym wstępem dzwonów, niekompletne 
słowa łacińskiej suplikacji pojawiają się jednym ciągiem w niekonwencjonalnym 
porządku: Miserere nobis, Agnus Dei, dona nobis pacem. 

Omówienie programu
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Sandström

Klasyczne podejście do gatunku mszy i  najbardziej tradycyjne opracowanie 
tekstu liturgicznego cechuje najnowsze z prezentowanych podczas koncertu 
dzieł: Missa brevis zmarłego zaledwie trzy lata temu kompozytora, Svena-Davida 
Sandströma. Po raz pierwszy zostało ono zaprezentowane na początku poprzedniej 
dekady. Oprócz rozbudowanej i wymagającej partii chóru utwór przeznaczony 
jest także dla solistki – mezzosopranu – oraz orkiestry smyczkowej. Partię solową 
podczas prawykonania dzieła realizowała Malena Ernman, znana szwedzka mezzo-
sopranistka, matka aktywistki klimatycznej Grety Thunberg. Tym razem suge-
rowany przez tytuł (ale tylko pozornie) krótki czas trwania kompozycji wiąże się 
z pominięciem opracowania części Credo. Układ kolejnych ustępów nawiązuje tu 
do klasycznych cykli mszalnych typu kantatowego z przełomu XVIII i XIX wieku. 
Kolejne fragmenty tekstu opracowane zostały w postaci zamkniętych części ze 
zmienną obsadą. Zróżnicowany język muzyczny utworu zwraca się często w stronę 
szeroko rozumianego neoromantyzmu. Charakterystyczne są tutaj powtarza-
jące się struktury, wprowadzane w opracowaniu tak kluczowych słów jak Kyrie 
w inicjal nym fragmencie i Osanna w części Sanctus. Występujące stosunkowo często 
komplikacje rytmiczne wymagają od wykonawców dużego skupienia i precyzji.
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Short  
programme note
Bartłomiej Gembicki

Bartosz Michałowski, together with the choir, soloists and an ensemble made of 
the instrumentalists of the Warsaw Philharmonic, will present a unique vocal and 
instrumental programme centred around one of the oldest genres of religious music, 
namely the mass. Their selection of works written in the present and previous 
centuries, by authors representing as many as five different countries (Great Britain, 
Iceland, Poland, the United States and Sweden), reflects the direct and indirect 
inspirations drawn from a genre originally associated with a utilitarian liturgical 
function.

The core of the programme is comprised of works of transience and mourning, 
which allude to the composers’ own experiences of personal loss. Herbert Howells’ 
Requiem, composed to a loose selection of religious texts, took on a special meaning 
for the composer in the wake of his son’s death, although it was written several 
years before that tragic event. Jón Leifs’ Requiem – contrary to its title – is not 
a religious work, but rather an anxiety-filled lullaby commemorating the death 
of the author’s daughter. Lux aeterna, in memory of Morten Lauridsen’s mother, 
breaks with the tradition of sorrow and suffering by turning to contemplation of 
the religious dimensions of light.

The Philharmonic’s ensembles also prepared two different examples of how the term 
missa brevis may be understood. In his Messa breve, Jan Krenz focuses on the original 
arrangement of the text of the mass. In doing so, he does not use words that are 
new and alien to the genre, but rather, by means of reduction and inversion, gives 
it new meanings, making his mass – just like many authors before him – a work 
practically impossible to use in a liturgical sense. 

The most classical approach to the genre is actually chronologically the latest work 
in the programme, namely the mass composed by Sven-David Sandström, who died 
a few years ago. His Missa brevis faithfully preserves the text prescribed in liturgical 
books. Although the compositional means he employed are geared towards the past, 
they are not lacking in surprising and sometimes provocative features.
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Teksty  
utworów

Requiem
Herbert Howells

Salvator mundi
słowa: anonimowy hymn liturgiczny
przekład: Jacek Dobrowolski

O Saviour of the world,
Who by thy Cross
and thy precious Blood hast redeemed us,
Save us and help us, 
we humbly beseech thee, 
O Lord.

O, Zbawicielu świata, 
który przez swój Krzyż 
i drogocenną Krew nas odkupiłeś, 
zbaw nas i ratuj, 
pokornie błagamy Cię, 
Panie.

Psalm 23
Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum

The Lord is my shepherd: therefore  
can I lack nothing. 
He shall feed me in a green pasture: 
and lead me forth beside the waters of comfort. 
He shall convert my soul: 
and bring me forth in the paths of righteousness, 
for his name’s sake. 
Yea, though I walk in the valley  
of the shadow of death, 
I will fear no evil: 
thy rod and thy staff 
comfort me. 
Thou shalt prepare a table 
before me against them that trouble me: 
thou hast anointed my head with oil, 
and my cup shall be full. 
But thy loving-kindness  
and mercy shall follow me 
all the days of my life: 
and I will dwell in the house of the Lord 
for ever.

Pan jest moim pasterzem,  
nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził  
ciemną doliną,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą  
w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.
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Requiem aeternam (1)
słowa liturgiczne

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

Wieczny odpoczynek racz im dać.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

Psalm 121
Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum

I will lift up mine eyes unto the hills:
from whence cometh my help. 
My help cometh even from the Lord:
who hath made heaven and earth.
He will not suffer thy foot to be moved:
and he that keepeth thee will not sleep.
Behold, he that keepeth Israel:
shall neither slumber nor sleep.
The Lord himself is thy keeper:
he is thy defence upon thy right hand.
So that the sun shall not burn thee by day:
neither the moon by night.
The Lord shall preserve thee from all evil:
yea, it is even he that shall keep thy soul.
The Lord shall preserve thy going out,  
and thy coming in:
from this time forth and for evermore.

Wznoszę swe oczy ku górom:
Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.
Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem
przy twym boku prawym.
Za dnia nie porazi cię słońce
ni księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego:
czuwa nad twoim życiem.
Pan będzie strzegł twego wyjścia  
i przyjścia
teraz i po wszystkie czasy.

Requiem aeternam (2)
słowa liturgiczne

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

Wieczny odpoczynek racz im dać.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

I Heard a Voice from Heaven
słowa: Apokalipsa Świętego Jana (Ap 14,13)
Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum

I heard a voice from heaven saying unto me: 
Write, 
From henceforth blessed are the dead 
which die in the Lord:
even so saith the Spirit; 
for they rest from their labours.

I usłyszałem głos, który z nieba mówił:
„Napisz:
Błogosławieni, którzy w Panu umierają 
– już teraz.
Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną 
od swoich mozołów”.

Teksty utworów
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Messa breve per coro misto e campane
Jan Krenz
słowa liturgiczne

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Gloria in excelsis Deo,
Et in terra pax
Hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te.
Benedicimus Te.
Adoramus Te.
Gloria!

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem Caeli et terrae,
visibilium omnium 
et invisibilium.
Credo in unum Dominum,
Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum 
ante omnia saecula.
Deum de Deo,
lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, 
et propter nostrum
salute descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spirito Sancto
ex Maria Virgine
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis.
Et ressurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum;
sedet ad dexteram Patris.

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Chwała na wysokości Bogu,
A na ziemi pokój
ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię.
Błogosławimy Cię.
Wielbimy Cię.
Chwała! 

Wierzę w jednego Boga,
Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela Nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych 
i niewidzialnych.
Wierzę w jednego Pana,
Jezusa Chrystusa,
Syna Jego jednorodzonego.
Który z Ojca jest zrodzony 
przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga,
światłość ze światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony a nie stworzony,
współistotny Ojcu:
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi,
i dla naszego zbawienia
zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało z Maryi dziewicy
i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas.
I zmartwychwstał trzeciego dnia,
jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba;
siedzi po prawicy Ojca.
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Teksty utworów

Requiem 
Jón Leifs
słowa: Jónas Hallgrímsson, Magnúsarkviða (Elegia Magnusa)  
oraz anonimowa ludowa poezja islandzka
przekład: Agnes Ársól Bikowska

Et iterum venturus est cum gloria
judicare vivos, et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem.
Credo in unum Dominum,
Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Amen.

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria Tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Miserere nobis,
Agnus Dei, 
dona nobis pacem.

I powtórnie przyjdzie w chwale
sądzić żywych i umarłych,
a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w jednego Boga
Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela. 
Wierzę w jednego Pana,
Jezusa Chrystusa,
Syna Jego jednorodzonego.
Amen.

Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów.
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Hosanna na wysokości.
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Hosanna na wysokości.

Zmiłuj się nad nami,
Baranku Boży,
obdarz nas pokojem. 

Sofinn er fífill
fagr í haga,
mús undir mosa,
már á báru,
lauf á limi,
ljós í lofti,
hjörtr á heiði
en í hafi fiskar.

Sefr selr í sjó,
svanr á báru,
már í hólmi,
manngi þau svæfir.

Piękny jest mniszek
śpiący na łące,
mysz pod mchem,
mewa na morskiej fali,
liść na gałęzi,
światło w powietrzu,
jeleń na wzniesieniu
i ryby w oceanie.

Śpi foka w morzu,
łabędź na morskiej fali,
mewa na małej wyspie,
ich nikt nie usypia.
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Śpią dzieci
w miękkim łóżku,
nucąc kołysanki,
ojciec je usypia.

Śpij teraz spokojna  
i zadowolona.
Śpij, kocham cię.

Piękny jest mniszek
śpiący na łące,
mysz pod mchem,
mewa na morskiej fali.

Żałobny welon nad zagrodą
zmęczonego gospodarza
mroczne mary
z morza noc wydobywają.
Darujmy duszy
boleść i płacz;
dobrze jest powrócić do domu.
Śnij
o świetlanym mieście,
stworzonym dla tych, co wierzą.

Piękny jest mniszek
śpiący na łące,
mysz pod mchem,
mewa na morskiej fali.
Śpij teraz spokojna
i zadowolona.
Śpij, kocham cię.

Sofa manna börn
í mjúku rúmi,
bía og kveða,
en babbi þau svæfir.

Sof þú nú sæl og
sigrgefin.
Sofðu, eg unni þér.

Sofinn er fífill
fagr í haga,
mús undir mosa
már á báru.

Blæju yfir bæ
búanda lúins
dimera drauma
dró nótt úr sjó.
Við skulum gleyma
gráti’ og sorg;
gott er heim að snúa.
Láttu þig dreyma
bjarta borg,
búna þeim, er trúa.

Sofinn er fífill
fagr í haga,
mús undir mosa
már á báru.
Sof þú nú sæl og
sigrgefin.
Sofðu, eg unni þér.
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Teksty utworów

O nata lux
Morten Lauridsen
słowa: anonimowy hymn liturgiczny
przekład: Inga Grześczak

O nata lux de lumine,
Iesu redemptor saeculi,
dignare clemens supplicum
laudes precesque sumere.

Qui carne quondam contegi
dignatus es pro perditis.
Nos membra confer effici
tui beati corporis.

Światło zrodzone ze światłości,
odkupicielu świata, Jezu,
w dobroci swej zechciałeś przyjąć
słowa pochwalne, korne prośby.

Zechciałeś niegdyś dla zgubionych
oblec się w ciało z krwi i kości.
Spraw teraz, byśmy mogli stać się
członkami twego ciała w chwale.

Missa brevis 
Sven-David Sandström
słowa liturgiczne

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Gloria in excelsis De0
Et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te.
Benedicimus Te.
Adoramus Te.
Glorificamus Te.
Gratias agimus Tibi,
Propter magnam gloriam Tuam.
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite,
Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Chwała na wysokości Bogu.
A na ziemi pokój
ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię.
Błogosławimy Cię.
Wielbimy Cię.
Wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy,
bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Boże, królu Nieba,
Boże Ojcze wszechmogący.
Panie Synu jednorodzony,
Jezu Chryste.
Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca,
który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
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Qui tollis peccata mundi,
Suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus,
Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria Tua.
Osanna in excelsis.
Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Który gładzisz grzechy świata,
przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca,
zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko Tyś jest Święty.
Tylko Tyś jest Panem.
Tylko Tyś najwyższy,
Jesu Chryste.
Z Duchem Świętym
w chwale Boga Ojca.
Amen.

Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów.
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Hosanna na wysokości.
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Hosanna na wysokości.

Baranku Boży, 
który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
obdarz nas pokojem.



Matthias Grünewald (ok. 1480–1528), Ołtarz z Isenheim, prawe skrzydło – Zmartwychwstanie / 
Matthias Grünewald (ca. 1480–1528), Isenheim Altarpiece, right wing – Resurrection (1512–1515)
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Bartosz  
Michałowski
dyrygent, dyrektor chóru / conductor, choir director

Od 2017 roku dyrektor Chóru Filharmonii Narodowej.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej 
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. W latach 1998–2005 był asysten-
tem Stefana Stuligrosza i dyrygentem „Poznańskich Słowików” – Chóru Chłopię-
cego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej, z którym koncertował wielokrotnie, 
m.in. w Niemczech, 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 Filharmonii Narodowej opery Hagith Karola 
Szymanowskiego. Otrzymał także dwie nominacje do International Classical Music 
Awards 2022.
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Założyciel, dyrektor artystyczny i dyrygent Poznańskiego Chóru Kameralnego. Pomy-
słodawca i dyrektor Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego „Opus 966” oraz 
twórca warsztatów kompozytorskich dla dzieci i młodzieży „Pisz muzykę – to pro-
ste!”, a także współautor projektu „Obrazogranie” (Muzeum Narodowe w Poznaniu).

W czasie swojej dotychczasowej pracy z Chórem Filharmonii Narodowej popro-
wadził w siedzibie Filharmonii i poza nią kilkadziesiąt koncertów, m.in. Pieśni 
kurpiowskie Szymanowskiego, Msze Zoltána Kodálya i Aleksandra Grieczaninowa, 
Małą mszę uroczystą Gioacchino Rossiniego, Mszę „Koronacyjną” i Requiem Wolfganga 
Amadeusa Mozarta, oratoria Paulus Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego, Mesjasz 
Georga Friedricha Händla, Chrystus na Górze Oliwnej Ludwiga van Beethovena oraz 
Litanie ostrobramskie Stanisława Moniuszki. Przygotował zespół do prawykonania 
opery sakralnej Mojżesz Antona Rubinsteina (dyr. Michaił Jurowski), wykonania 
i premierowego nagrania opery Paria Moniuszki we włoskiej wersji językowej 
oraz do kilkudziesięciu koncertów wokalno- instrumentalnych Chóru i Orkie-
stry 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 Schleswig-  
-Holstein Musik Festival czy Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Regu-
larnie współpracuje z renomowanymi instytucjami i orkiestrami. Ma w swym 
dorobku liczne prawykonania.

Równolegle z aktywną działalnością dyrygencką przez wiele lat doskonalił umie-
jętności i wiedzę z zakresu emisji głosu – ukończył kursy mistrzowskie prowa-
dzone przez Poppy Holden (Wielka Brytania), Christiana Elsnera (Niemcy) i Józefa 
Fraksteina (Polska). Jest wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie (posiada stopień doktora).

Director of the Warsaw Philharmonic Choir since 2017.

Bartosz Michałowski graduated with distinction in choral conducting from 
the Academy of Music in Poznań. In 1998–2005, he was assistant to Stefan Stuligrosz 
and conductor of the “Poznań Nightingales” Boys’ and Men’s Choir of the Poznań 
Philharmonic, with which he has performed extensively in Germany, France, Spain, 
Belgium, Sweden, Austria, Russia and Japan.
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He won first prize in the 9th Polish National Choral Conductors Competition in 
Poznań, as well as a special prize for his diligent work on voice production with choirs. 
In 2015, he won the Orphée d‘Or of the Académie du Disque Lyrique in Paris, and was 
nominated for a Fryderyk Award. In 2020, he received a Fryderyk Award for a record-
ing of Karol Szymanowski’s opera Hagith (with the 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 – one of the best Polish ensembles of its kind. He is likewise 
the founder and Director of the “Opus 966” Polish Composition Competition, and 
devised the “Pisz Muzykę – to proste!” (“Write music – it’s easy!”) composing work-
shops for children and youngsters. He also co-produced the “Obrazogranie” project 
at the National Museum in Poznań.

As the Director of the Warsaw Philharmonic Choir, he has conducted – both in 
the Warsaw Philharmonic concert hall itself and in external venues – Szymanowski’s 
Kurpian Songs, masses by Zoltán Kodály and Alexandr Gretchaninov, Gioacchino 
Rossini’s Petite messe solennelle, Wolfgang Amadeus Mozart’s Coronation Mass and 
Requiem, and oratorios: Paulus by Felix Mendelssohn-Bartholdy, Messiah by George 
Frideric Handel, Christ on the Mount of Olives by Ludwig van Beethoven and Litanies 
of Ostra Brama by Stanisław Moniuszko. He prepared the ensemble for the first 
ever performance of Anton Rubinstein’s sacred opera Moses (conducted by Michail 
Jurowski), for a performance and the first ever recording of Stanisław Moniuszko’s 
opera Paria in Italian, and has also helped prepare a dozen vocal-instrumental 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.

He has been invited to participate in renowned festivals including the Schleswig-
-Holstein 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, completing masterclasses with Poppy Holden (Great Britain), Christian 
Elsner (Germany) and Józef Frakstein (Poland). He holds a PhD and is a lecturer at 
the Fryderyk Chopin University of Music.



Wykonawcy / Performers

23

Anna  
Bernacka 
mezzosopran / mezzo-soprano

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie 
śpiewu Ewy Czermak oraz Hochschule für Musik und Theater w Hanowerze w klasie 
Carol Richardson-Smith. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Accademia Rossiniana w Pesaro i Richard Wagner Stipendium Bayreuth.

Jest laureatką i finalistką wielu międzynarodowych konkursów, takich jak Między-
narodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, International 
Antonín Dvořák Singing Competition w Karlowych Warach, Międzynarodowego 
Konkursu Wokalnego im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu. Śpiewaczka 
brała udział w kursach mistrzowskich Teresy Berganzy Vargas, Christy Ludwig, 
Teresy Żylis-Gary, Heleny Łazarskiej i Ryszarda Karczykowskiego.

Debiutowała w  2006 roku w  Oldenburgisches Staatstheater jako Driada  
w Ariadnie na Naxos Richarda Straussa; na tej scenie śpiewała także partię matki 
Marii w Dialogach karmelitanek Francisa Poulenca. W latach 2007–2017 związana 
była z Operą Wrocławską. Regularnie współpracuje z Komische Oper Berlin, 
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Teatrem  Wielkim  – Operą Narodową w  Warszawie, Staatsoper Stuttgart, 
Warszawską Operą Kameralną oraz operami w Łodzi, Białymstoku, Gdańsku, 
Krakowie, Poznaniu i Szczecinie. 

Anna Bernacka ma w swoim bogatym repertuarze liczne partie z oper Wolfganga 
Amadeusa Mozarta (m.in. Donna Elvira w Don Giovannim, Dorabella w Cosí fan tutte), 
Gioacchina Rossiniego (m.in. Rozyna w Cyruliku sewilskim, Angelika w Kopciuszku), 
jak również Georga Friedricha Händla, Giuseppe Verdiego, Georges’a Bizeta, Modesta 
Musorgskiego, Stanisława Moniuszki, Jacques’a Offenbacha, Johanna Straussa 
(ojca), Richarda Straussa, Karola Szymanowskiego, Sergieja Prokofiewa, Leoša 
Janáčka, Krzysztofa Pendereckiego, Ariberta Reimanna, Arthura Honeggera, Paula 
Hindemitha i innych. Artystka jest także cenionym wykonawcą muzyki oratoryjno-
-kantatowej, począwszy od dzieł Johanna Sebastiana Bacha po kompozycje Dmitrija 
Szostakowicza.

Występowała pod batutą takich dyrygentów, jak Jacek Kaspszyk, Tadeusz Kozłowski, 
Stefan Soltesz, Konrad Junghänel, Łukasz Borowicz, Friedrich Heider, Benjamin Bayl, 
Stefano Montanari, Gerd Schaller, Andriy Yurkevych, José Maria Florêncio, Carlo 
Montanaro, Bassem Akiki, Steven Sloane. Współpracowała ze znakomitymi reży-
serami, m.in. z Mariuszem Trelińskim, Keithem Warnerem, Ivonem van Hoevem, 
Davidem Pountneyem, Christopherem Aldenem, Willym Deckerem, Moshe Leise-
rem i Patricem Caurierem, Michałem Znanieckim, Hansem-Peterem Lehmannem, 
Christophem Marthalerem, Brunem Klimkiem, Jurijem Aleksandrowem. 

W 2015 roku Anna Bernacka została laureatką Teatralnej Nagrody Muzycznej 
im. Jana Kiepury w kategorii „Najlepsza śpiewaczka”. Artystka wzięła udział w wysta-
wieniu opery Władysława Żeleńskiego Goplana w reżyserii Janusza Wiśniewskiego, 
które otrzymało w 2017 roku prestiżową International Opera Award. W 2021 roku 
Anna Bernacka została laureatką programu Scena dla Muzyki Polskiej.

Graduated from the Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław in the vocal class 
of Ewa Czermak, Anna Bernacka honed her skills at the Hochschule für Musik und 
Theater Hannover in the class of Carol Richardson-Smith. The recipient of scholar-
ships from the Minister of Culture and National Heritage, Accademia Rossiniana 
in Pesaro, as well as the Richard-Wagner-Stipendienstiftung in Bayreuth. 
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She has also been a  finalist and prize-winner at many international vocal 
competitions, including International Stanisław Moniuszko Vocal Competition in 
Warsaw, International Antonín Dvořák Singing Competition in Karlovy Vary, and 
the Halina Halska-Fijałkowska International Vocal Competition in Wrocław. Anna 
Bernacka has attended master classes led by Teresa Berganza Vargas, Christa Ludwig, 
Teresa Żylis-Gara, Helena Łazarska, and Ryszard Karczykowski.

She made her debut in 2006 as Driada in Ariadne auf Naxos by Richard Strauss at 
the Oldenburgisches Staatstheater where she returned to sing Mere Marie in Francis 
Poulenc’s Dialogues des Carmelites. In the years 2007–2017 she regularly appeared 
at the Wrocław Opera. The artist cooperates with Komische Oper Berlin, Teatr 
Wielki – Polish National Opera in Warsaw, Staatsoper Stuttgart, Warsaw Chamber 
Opera, and opera houses in Łódź, Białystok, Gdańsk, Krakow, Poznań and Szczecin.

Anna Bernacka has in her repertoire parts in operas by Wolfgang Amadeus Mozart 
(Donna Elvira in Don Giovanni, Dorabella in Cosí fan tutte), Gioacchino Rossini (Rosina 
in Il barbiere di Siviglia, Angelina in La Cenerentola), George Frideric Handel, Giuseppe 
Verdi, Georges Bizet, Modest Mussorgsky, Stanisław Moniuszko, Jacques Offenbach, 
Johann Strauss (father), Richard Strauss, Karol Szymanowski, Sergei Prokofiev, 
Leoš Janaček, Krzysztof Penderecki, Arthur Honegger, Paul Hindemith and Aribert 
Reimann, among others. She is also a valued performer of oratorio-cantata music, 
from Johann Sebastian Bach to Dmitri Shostakovich.

She has performed under the baton of such conductors as Jacek Kaspszyk, Tadeusz 
Kozłowski, Stefan Soltesz, Konrad Junghänel, Łukasz Borowicz, Friedrich Haider, 
Benjamin Bayl, Stefano Montanari, Gerd Schaller, Andriy Yurkevych, José Maria 
Florêncio, Carlo Montanaro, Bassem Akiki, Steven Sloane, and cooperated with 
directors: Mariusz Treliński, Keith Warner, Ivo van Hove, David Pountney, Chris-
topher Alden, Willy Decker, Moshe Leiser and Patrice Caurier, Michał Znaniecki, 
Hans-Peter Lehmann, Christoph Marthaler, Bruno Klimek, and Yuri Alexandrov. 

In 2015, she received the Jan Kiepura Theatre Music Award in the “best singer” 
category. The production of the opera Goplana by Władysław Żeleński at the Teatr 
Wielki – Polish National Opera (dir. Janusz Wiśniewski), with Anna Bernacka in one 
of the roles, was awarded the prestigious International Opera Award in 2017. In 2021, 
Anna Bernacka was among artists of the “Polish Music Scene” programme.
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Chór  
Filharmonii  
Narodowej 
Warsaw Philharmonic 
Choir

Bartosz Michałowski 
Dyrektor chóru, dyrygent / 
Choir Director, Conductor

Justyna Pakulak
Dyrygent / Conductor

Henryk Wojnarowski 
Honorowy dyrektor chóru / 
Honorary Choir Director

Soprany / Sopranos

Katarzyna Bienias
Urszula Bozik
Ewa Cupryjak
Marta Czarkowska
Magdalena Dobrowolska
Monika  

Dobrzyńska-Krysiak
Joanna Dudzińska
Alicja Gala
Bożena Grabowska
Anna Jasińska
Kinga Jaskowska
Justyna 

Jedynak-Obłoza
Katarzyna 

Kalisz-Kędziorek
Aneta Kapla-Marszałek
Michalina Kraska
Małgorzata  

Miłkowska-Cieśla
Marta Mularczyk
Dorota Mularzuk
Maria Muszyńska 
Danuta Opacka
Inga Poškutė-Królak

Magdalena Schabowska
Ewelina Siedlecka- 

-Kosińska
Eliza Sikora
Sylwia Sikorska
Alina Smorga
Samitra Suwannarit
Barbara  

Szczerbaczewicz
Ewa Wołoszkiewicz
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
Anna Krawczuk
Diana Kuls-Ferreira
Ewa Matuszewska
Ewa Mieczkowska
Aleksandra Pawluczuk
Urszula Rodowicz
Małgorzata  

Spodniewska-Szyndler
Anna Stawarz- 

-Moszczyńska
Małgorzata Stupnicka
Marta Wiktorzak

Tenory / Tenors 

Mariusz Cyciura
Marcin Jaskowski
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
Maciej Falkiewicz
Dariusz Golec
Mirosław Grabski
Sebastian Gunerka
Adam Kaczyński
Łukasz Kocur
Miłosz Kondraciuk
Andrzej Kozłowski
Bogumił Kozłowski
Krzysztof Matuszak
Marian Parczała
Wojciech Rasiak
Piotr Stawarski
Roman Wawreczko
Piotr Widlarz
Marek Wota
Przemysław Żywczok

Korepetytorzy pianiści / 
Répétiteurs 

Ariadna Pustoła
Ewa Wilczyńska

Inspektor Chóru /  
Choir Presonnel Manager 

Dariusz Golec

Menedżer Chóru /  
Choir Manager

Marek Gudowski

Bibliotekarz / Librarian 

Roman Wawreczko
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Wykonawcy / Performers

27

Muzycy  
Orkiestry 
Filharmonii  
Narodowej
Musicians  
of the Warsaw  
Philharmonic Orchestra

Andrzej Boreyko
Dyrektor artystyczny /
Music and Artistic Director

Piotr Wacławik
Dyrygent – asystent / 
Assistant Conductor

I Skrzypce /  
First Violins

Krzysztof Bąkowski
koncertmistrz / leader
Stanisław Podemski
zastępca koncertmistrza / 
deputy leader
Justyna Bogusiewicz
Kornelia Grądzka
Marian Kowalski
Aleksandra Kupczyk
Jan Lewtak
Grzegorz Osiński
Krzysztof Ploch
Marek Powideł

II Skrzypce / 
Second Violins

Piotr Tadzik
solista / soloist
Bogdan Śnieżawski
Grzegorz Groblewski
Kristine Harutyunyan
Ada Kozyra-Dobrowolska
Zuzanna Panas
Paweł Rybkowski
Piotr Sękowski

Altówki / Violas

Marzena Hodyr
solistka / soloist
Wiesława Duszak
Jakub Kowalik
Agnieszka Podłucka
Krzysztof Szczepański
Radosław Jarocki

Wiolonczele / Cellos

Robert Putowski
solista / soloist
Piotr Sapilak
Bogusław Tomków
Mariusz Tondera
Angelica Wais
Jerzy Wołochowicz

Kontrabasy /  
Double Basses

Karol Kowal
Marcin Wiliński
Maciej Dobrzański
Jakub Langiewicz

Dzwony / Bells

Paweł Pruszkowski
inspektor orkiestry / 
orchestra personnel manager

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
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Klub Przyjaciół Filharmonii Narodowej 
tworzą melomani-darczyńcy, których łączy 
troska o los Filharmonii Narodowej. Dzięki 
zgromadzonym środkom finansowym 
Klubu w ubiegłych sezonach zakupione 
zostały m.in. wysokiej klasy instrumenty 
dla Orkiestry Filharmonii Narodowej.

Przywileje członków Klubu
Członkowie Klubu, w zależności od posia-
danej karty, korzystają z wielu przywilejów, 
do których należą m.in. możliwość uczest-
niczenia w czwartkowych próbach Orkie-
stry Filharmonii Narodowej, otrzymywanie 
bezpłatnej książki programowej, progra-
mów koncertowych i innych wydawnictw 
Filharmonii.

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

 do dnia poprzedzającego koncert 
 (karty Złota i Platynowa), 

 do 15 dni przed koncertem
 (Karta Srebrna),

 do 30 dni przed koncertem 
 (Karta Brązowa).

Każdy członek Klubu uprawniony jest do 
zakupu dwóch biletów z wymienionej puli, 
a posiadacze Karty Platynowej – sześciu 
biletów. Pełną listę przywilejów zawiera 
regulamin Klubu (filharmonia.pl).

The Club brings together music lovers 
and benefactors, united by a common inter-
est: the  present and future welfare of 
the  Warsaw Philharmonic. Thanks to 
the funds raised by the Club, in recent 
seasons we have purchased high quality 
instruments for the Orchestra.

Club Member Privileges
Depending on the type of card they hold, 
Club Members enjoy a number of privi-
leges: they are entitled to attend Thursday 
rehearsals of the Warsaw Philharmonic 
Orchestra, they receive the Programme 
Book, concert programme notes and other 
publications of the Warsaw Philharmonic 
free of charge.

In addition, Club Members have access 
to a special pool of tickets that can be pur-
chased:

 not later than one day before a concert 
 (Gold and Platinum Cards) 

 not later than 15 days before a concert 
 (Silver Card)

 not later than 30 days before a concert 
 (Bronze Card)

Every Club Member is entitled to purchase 
two tickets from this pool, and Platinum 
Card holders – six tickets. For a complete 
list of privileges, see Club terms and con-
ditions on our website: filharmonia.pl.



Rodzaje wpłat członkowskich:
 Złota Karta Firmowa 

 (dla osób prawnych) – od 5000 zł
 Platynowa Karta – od 3000 zł
 Złota Karta – od 1000 zł
 Srebrna Karta – od 500 zł
 Brązowa Karta – od 100 zł

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

Types of donations / cards:
 Gold Corporate Card 

 (for companies) – from PLN 5000 
 Platinum Card – from PLN 3000
 Gold Card – from PLN 1000
 Silver Card – from PLN 500
 Bronze Card – from PLN 100

Join the Club! 
If you are interested in being a member of 
the Friends of the Warsaw Philharmonic 
Club, please contact our PR Department: 
klub@filharmonia.pl

Platynowa Karta / Platinum Card 

Ewa i Dominik Falkowscy
Kazimierz Kłosiński
Jerzy Kolanowski
Anna Lemańska
Krzysztof Dariusz Mikołajczyk
Beata Dronzikowska-Zając  
i Dariusz Zając

Złota Karta / Gold Card

Marek Czecharowski
Barbara Furtak
Krystyna i Jerzy Górczyńscy
Anna i Krzysztof Hagemejerowie
Łukasz Hejmej
Jacek Krankowski
Piotr Kuczyński
Małgorzata Łozińska
Małgorzata i Paweł Scheinerowie
Barbara Seumel-Janecka
Krystyna Sokołowska
Maciej Marian Sokołowski
Elżbieta Sokół-Kobielska
Małgorzata Szutkowska

Srebrna Karta / Silver Card

Gracjana Cichowska
Radosław Guzanowski
Marek L. Kasprzyk
Jolanta Last
Barbara Pająk
Dorota i Przemysław Plecińscy

Brązowa Karta / Bronze Card

Bożena Bahdaj
Elżbieta Kapuścińska-Krupka
Krzysztof Lechnicki
Halina Pilecka
Danuta Solak
Eugeniusz Szustow

Członkowie Klubu w sezonie artystycznym 2021/2022:
Club Members in the 2021/2022 Concert Season:
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Orkiestra Filharmonii Narodowej / 
Warsaw Philharmonic Orchestra
Andrzej Boreyko – dyrygent / conductor
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Boreyko / Douglas
Orkiestra Filharmonii Narodowej
Warsaw Philharmonic Orchestra

Krzysztof 
Penderecki

 

Boreyko, Douglas



Kalendarz koncertowy  
Calendar

28.10
piątek / 18:30 / Sala Kameralna  
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall

O czym gramy?
Wprowadzenie do koncertu / 
Pre-Concert Talk /
Iwona Lindstedt

28.10
piątek / 19:30 / Sala Koncertowa  
Friday / 7.30 p.m. / Concert Hall
abonament / subscription B1, Z1

29.10
sobota / 18:00 / Sala Koncertowa  
Saturday / 6 p.m. / Concert Hall
abonament / subscription B2, Z2

100. rocznica urodzin  
Kazimierza Serockiego /
100th Anniversary of the Birth  
of Kazimierz Serocki

Orkiestra Filharmonii Narodowej
Anna Sułkowska-Migoń – dyrygent / 
conductor
Jakub Kuszlik – fortepian / piano

Mendelssohn-Bartholdy,  
C. Schumann, Serocki, Ravel

4.11
piątek / 18:30 / Sala Kameralna  
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall

O czym gramy?
Wprowadzenie do koncertu / 
Pre-Concert Talk /
Szymon Paczkowski

4.11
piątek / 19:30 / Sala Koncertowa  
Friday / 7.30 p.m. / Concert Hall
abonament / subscription C1, Z1

5.11
sobota / 18:00 / Sala Koncertowa  
Saturday / 6 p.m. / Concert Hall
abonament / subscription C2, Z2

Orkiestra i Chór Filharmonii  
Narodowej / Warsaw Philharmonic 
Orchestra and Choir
Jan Willem de Vriend – dyrygent / 
conductor
Ingrida Gápová – sopran / soprano
Aneta Kapla-Marszałek – sopran / 
soprano
Rafał Tomkiewicz – kontratenor /  
countertenor
Michał Prószyński – tenor 
Łukasz Kocur – bas / bass
Bartosz Michałowski – dyrektor  
chóru / choir director

Händel
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Filharmonia
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100. 
ROCZNICA 
URODZIN 
KAZIMIERZA 
SEROCKIEGO

 

28/29.10
Orkiestra Filharmonii Narodowej / 
Warsaw Philharmonic Orchestra
Anna Sułkowska-Migoń – dyrygent / conductor
Jakub Kuszlik – fortepian / piano

Mendelssohn-Bartholdy, C. Schumann, Serocki, Ravel 

 

za kilka dni…
in a few days…

FN_2022-10-25_okladka.indd   1-2FN_2022-10-25_okladka.indd   1-2 20/10/2022   15:3620/10/2022   15:36


