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28.10.2022
piątek  /  19:30  /  Sala Koncertowa
Friday  /  7.30 p.m.  /  Concert Hall
abonament / subscription B1, Z1

29.10.2022
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

SUŁKOWSKA- 
-MIGOŃ
KUSZLIK



Wykonawcy 
Performers

Orkiestra Filharmonii Narodowej /  
Warsaw Philharmonic Orchestra

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

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

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847)

Uwertura Hebrydy op. 26 /  
Concert overture The Hebrides, Op. 26 [10′]
(1830, zrew./rev. 1832)

Clara Schumann (1819–1896)

Koncert fortepianowy a-moll op. 7 /  
Piano Concerto in A minor, Op. 7 [23′]
(1834–1835)

Allegro maestoso
Romanze: Andante non troppo con grazia
Finale: Allegro non troppo

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

Kazimierz Serocki (1922–1981)

Freski symfoniczne / Symphonic Frescoes [13′]
(1963–1964)

część I
część II
część III

Maurice Ravel (1875–1937)

Rapsodia hiszpańska / Rapsodie espagnole [15′]
(1907–1908)

Prélude à la nuit (Preludium nocy)
Malagueña
Habanera
Feria



Orkiestra Filharmonii Narodowej ostatni raz wykonała Uwerturę  
Hebrydy Mendelssohna w maju 2018 roku pod dyrekcją Jacka Kaspszyka,  
a Freski symfoniczne Serockiego w styczniu 1970 roku pod batutą 
Stanisława Wisłockiego. Rapsodia hiszpańska Ravela zabrzmiała w kwietniu 
2016 roku – Orkiestrę poprowadził Michał Dworzyński. Koncert fortepianowy 
Clary Schumann zostanie wykonany przez Orkiestrę po raz pierwszy.

The last time the Warsaw Philharmonic Orchestra performed Mendelssohn’s 
The Hebrides was in May 2018 under the baton of Jacek Kaspszyk, Serocki’s 
Symphonic Frescoes – in January 1970 under the baton of Stanisław 
Wisłocki and Ravel’s Rapsodie espagnole conducted by Michał Dworzyński – 
in April 2016. Clara Schumann’s Piano Concerto will be performed  
by the Warsaw Philharmonic Orchestra for the first time.
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Omówienie  
programu

Ewa Bogula

Mendelssohn

Romantyczni twórcy wykazywali wyjątkowe zainteresowanie pięknem natury, 
a swoje emocje i rozmaite inspiracje przelewali na dźwięki. Pod wpływem zau-
roczenia szkockim krajobrazem, który Felix Mendelssohn podziwiał podczas 
podróży w 1829 roku, powstała nie tylko słynna Symfonia szkocka, ale także uwertura 
koncertowa Hebrydy op. 26. Idea i pierwsze takty dzieła zostały ponoć stworzone 
w przypływie wielkiego zauroczenia Mendelssohna niezamieszkałą wyspą Staffa, 
należącą do szkockiego archipelagu Hebrydów. Pierwotny tytuł brzmiał zresztą 
Samotna wyspa. Praca nad uwerturą jednak się przeciągnęła i kompozytor ukoń-
czył ją dopiero w 1832 roku. Otrzymała ona wówczas znany tytuł Hebrydy wraz 
z podtytułem Grota Fingala, upamiętniającym pobyt w jaskini na wyspie Staffa. 

Uwertura Hebrydy nie posiada ściśle określonego programu pozamuzycznego, jest 
jedynie ilustracją silnych wrażeń, jakie na Mendelssohnie wywarła szkocka przyroda 
wybrzeża Atlantyku. Kompozytor stara się zobrazować muzyką żywioł wody, jej roz-
kołysanie, falowanie i uspokajanie. Można odnieść nieodparte wrażenie, że twórca 
odmalowuje za pomocą muzycznych środków jej płynność, ruchliwość i zmienność. 
Wybraną dla dzieła tonację h-moll Mendelssohn wykorzystał do granic możliwości. 
Muzykolog Jonathan Bellman nazwał Hebrydy jednym z najlepszych przykładów 
doskonałego i absolutnego wykorzystania tonacji minorowej w dziejach muzyki. 
Niezbyt rozbudowana kompozycja ujęta została w ramy formy sonatowej – zawiera 
dwa tematy, przetworzenie oraz repryzę, która przypomina początkowe tematy; 
dzieło zamyka zaś koda. 



Grota Fingala, staloryt autorstwa Charlesa H. Whympera, XIX w. 
Fingal’s Cave, engraving by Charles H. Whymper, 19th century



źr
ód

ło
 /

 s
ou

rc
e:

 W
el

lc
om

e 
C

ol
le

ct
io

n,
 L

on
dy

n



100. ROCZNICA URODZIN KAZIMIERZA SEROCKIEGO / 100TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF KAZIMIERZ SEROCKI

8

Clara Schumann

Felix Mendelssohn w programie dzisiejszego koncertu nieprzypadkowo spotyka 
się z Clarą Schumann. To właśnie on poprowadził orkiestrę lipskiego Gewand
hausu w trakcie premierowego wykonania jej Koncertu fortepianowego a-moll op. 7 – 
9 listopada 1835 roku, z kompozytorką przy fortepianie. Trudno w bogactwie dokonań 
romantyków pominąć znaczący rozwój gatunku koncertu solowego. Na początku 
XIX wieku kompozytorzy prześcigali się w tworzeniu dzieł coraz bardziej wymaga
jących technicznie, stanowiących większe wyzwanie dla wykonawców. Także w tej 
epoce następowało zwiększenie roli wykonawcy utworu, w którego ręce twórca – 
dotąd łączący te funkcje – powierzał los swojego dzieła. 

Coraz częściej triumfy w tym zakresie święciły kobiety – niezwykłą sławę w swojej 
epoce osiągały pianistki, takie jak: Clara Schumann, Natalia Janotha, Cécile Chami
nade, czy Amy Beach. Chociaż zyskiwały uznanie dla swojej działalności wykonaw
czej, mniej znana była ich twórczość kompozytorska. Tym bardziej podkreślić należy, 
że Clara Schumann, obok wybitnej kariery pianistycznej, z pasją poświęcała się 
komponowaniu, o którym pisała: „nie ma nic, co przewyższyłoby radość z tworzenia”. 

Pracę nad swoim Koncertem fortepianowym a-moll op. 7 Clara, jeszcze wówczas Wieck, 
rozpoczęła w wieku 14 lat. Jako pierwsza powstała część trzecia Koncertu, a dzieło 
miało być jednoczęściową kompozycją, rodzajem Konzertstück. Obecny finał utworu 
(Allegro non troppo) jest najbardziej rozbudowanym, najtrudniejszym pod względem 
technicznym i chyba najbardziej udanym fragmentem całego Koncertu. Kompozycja 
prezentuje niebanalny i intrygujący przykład podejścia do formy utworu. Część 
pierwsza (Allegro maestoso) jest – co nietypowe – stosunkowo mało rozbudowana. 
Clara Wieck zastosowała w niej wspólną ekspozycję solisty i orkiestry – zamiast 
dwukrotnie powtórzonego ustępu, najpierw przez orkiestrę, następnie przez orkie
strę z udziałem solisty. W części drugiej (Romanze) na uwagę z pewnością zasługuje 
rozbudowane, urokliwe solo wiolonczeli, z którym koresponduje następnie partia 
fortepianu. W zakończeniu tej spokojnej części kompozytorka – dzięki wykorzysta
niu werbli – wprowadza fanfarowy nastrój, czym osiąga efekt płynnego przejścia do 
ustępu finałowego. W ten sposób dąży do scalenia poszczególnych ogniw Koncertu 
i wykazuje – zaskakującą, gdy mowa o tak młodej artystce – dojrzałość w podejściu 
do formy trzyczęściowego dzieła. 



Clara Schumann z córką Marie, dagerotyp, 1850 
Clara Schumann with her daughter Marie, daguerreotype, 1850
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Serocki

Z  przeznaczeniem na obfity aparat orkiestrowy powstały Freski symfoniczne 
Kazimierza Serockiego, przypominane z  okazji 100. rocznicy urodzin wybit
nego polskiego kompozytora. Dzieło uznawane jest za jedno z najznakomitszych 
w dorobku Serockiego przykładów sonoryzmu – kierunku skupionego na brzmie
niu, poszukującego nowych i nietypowych efektów wydobywania dźwięków.

Utwór powstał na przełomie 1963 i 1964 roku. Został po raz pierwszy wykonany 
w Darmstadcie przez Südwestfunk Orchester z BadenBaden pod dyrekcją Ernesta 
Bourowa, któremu dzieło było dedykowane. Kompozycja otrzymała III nagrodę 
na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu w 1965 roku. 

Uwagę zwraca wykorzystanie w tytule dzieła muzycznego techniki malarskiej. I choć 
sam Serocki miał zaprzeczać bezpośrednim związkom jego utworu z malarstwem 
czy rzeźbą, to wskazywał na inspiracje samą techniką nakładania fresku. Badacz 
dorobku Serockiego Ireneusz Kaczorek zaproponował możliwość odczytywania 
tytułu w dwojaki sposób: fresk jako dzieło nowe, świeże, oznajmujące słuchaczom, 
że kompozytor rozpoczyna kolejny etap swojej twórczości. Z drugiej zaś strony, 
szukać można tu paraleli do sposobu tworzenia struktury muzycznej. Wieloetapowa 
technika wykonywania fresków – malowideł ściennych nanoszonych za pomocą 
wzoru, „patronu” – może zdaniem Kaczorka odpowiadać procesowi tworzenia 
dzieła muzycznego. 

Freski składają się z trzech części, chociaż badacze wykazują, że ostatnia z nich dzieli 
się na dwa fragmenty, co umożliwia wydzielenie czterech części, wykonywanych 
attaca. Kompozytor zastosował w nich szeroki wachlarz barw orkiestry, wykorzy
stując klastery, glissanda, ale także szmeranie czy stukanie. W celu osiągnięcia 
różnorodności brzmieniowej, skorzystał z olbrzymiej obsady, w której wprowadził 
m.in. dwa fortepiany, dwie harfy, mandolinę, gitarę i ponad sześćdziesiąt obficie 
wykorzystywanych instrumentów perkusyjnych. 
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Omówienie programu

Ravel

Powszechnie znane są inspiracje Maurice’a Ravela – syna Szwajcara i Baskijki – 
hiszpańską muzyką tradycyjną. Jego czteroczęściowa suita orkiestrowa Rapsodia 
hiszpańska (Rapsodie espagnole), powstała w latach 1907–1908, jest jednym z wielu 
dzieł autora Bolera, czerpiących z tej obfitej tradycji muzycznej. Przypomnijmy, 
że w zbliżonym okresie pracował choćby nad swoją operą Godzina hiszpańska (L’heure 
espagnole). 

Najwcześniej, jeszcze w 1895 roku, powstała późniejsza trzecia część suity Habanera, 
skomponowana pierwotnie jako utwór na dwa fortepiany. Kilka lat później Ravel 
zdecydował się na stworzenie dodatkowych trzech części i zinstrumentowanie już 
istniejącej Habanery, inspirowanej tymże tańcem. Suitę rozpoczyna spokojne i ciche 
Preludium nocy (Prélude à la nuit). Otwiera je monotonnie powtarzany, krótki, cztero
nutowy, opadający motyw główny. Echa tej figury słychać w pozostałych częściach 
kompozycji. Atmosfera spokojnej nocy zostaje przerwana w dużo bardziej ożywczej, 
tanecznej części drugiej (Malagueña). Temat po raz pierwszy wprowadza w niej 
trąbka, by przekazać go następnie sekcji instrumentów smyczkowych. W zakoń
czeniu tego ustępu Ravel oddaje głos rożkowi angielskiemu i kończy Malagueñę, 
wykorzystując motyw główny z Preludium. W zmysłowej Habanerze korzysta nato
miast z rytmiki i nastroju kubańskiego tańca. Jej temat wprowadzają instrumenty 
dęte drewniane, następnie do głosu dochodzą smyczki. Taniec stopniowo ożywia się 
w typowej dla niego synkopowanej rytmice. Dzieło wieńczy najbardziej rozbudo
wana, błyskotliwa, impresjonistyczna Feria, która zachwyca bogactwem rozwiązań 
instrumentacyjnych. 
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Short programme note
Ewa Bogula

Mendelsson
Felix Mendelssohn’s Concert overture The Hebrides, Op. 26 was inspired by the composer’s 
trip to Scotland in 1829. The work, originally titled To the Lonely Island, depicted an uninhab
ited island in the Hebrides archipelago off the Atlantic coast. The work does not possess any 
specific programme, but rather is a musical elucidation of the element of water – rocking, 
rippling and calming. We have the unmistakable impression that the composer has captured 
in his music its fluidity, effervescence and mutability.

Clara Schumann
Clara Schumann made her name in the history of music primarily as an outstanding pianist. 
Only recently has her work as a composer gained increasing recognition. She began work 
on her Piano Concerto in A minor, Op. 7 at the age of 14. The first to be written was the third 
movement of the work, the most extensive and difficult in terms of technique. The first 
movement (Allegro maestoso) is relatively unexpanded. In the second movement (Romanze), 
the cello solo, which then corresponds with the piano part, is certainly worthy of the listener’s 
attention. At the end of the calm second movement, the composer used snare drums to 
introduce a fanfarelike mood, thereby achieving the effect of a smooth transition to the final 
section. 

Serocki
On the occasion of the 100th anniversary of the birth of the Polish composer Kazimierz 
Serocki, we will be recalling one of his most outstanding works. Symphonic Frescoes comprises 
three movements performed attacca. The composer employed here a wide range of orchestral 
timbres, making use of clusters, glissandos, as well as rustling and tapping. In order to achieve 
timbral variety, he made use of a huge orchestral lineup, which featured, among others, two 
pianos, two harps, a mandolin, a guitar and more than sixty – extensively used – percussion 
instruments.

Ravel
Maurice Ravel’s fourmovement orchestral suite Rapsodie espagnole (Spanish Rhapsody) was 
written between 1907 and 1908 and includes Prelude à la nuit, based on a distinctive fournote 
descending main motif, which also recurs in the later movements of the work. The atmosphere 
of a peaceful night is broken in the much more invigorating and dancelike second movement 
(Malagueña). In the sensual Habanera, Ravel was inspired by the rhythm and mood of Cuban 
dance. The crowning section in this work is the highly elaborate, brilliant and impressionistic 
Feria, which impresses the listener with the diversity of instrumentation solutions.



Wykonawcy / Performers
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Anna  
Sułkowska-Migoń 
dyrygent / conductor

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Stu
diowała dyrygenturę symfoniczną w klasie Łukasza Borowicza oraz dyrygenturę 
chóralną w klasie Lidii Matynian i Andrzeja Korzeniowskiego. Naukę dyrygentury 
rozpoczęła w klasie swojego ojca, Piotra Sułkowskiego w Akademii Muzycznej 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a następnie doskonaliła się jako asy
stentka u takich dyrygentów, jak: Klaus Mäkelä, Jerzy Maksymiuk, Marek Pijarowski, 
Paweł Przytocki i Antoni Wit. 

Anna SułkowskaMigoń była uczestniczką kursów mistrzowskich, które prowa
dzili wybitni dyrygenci, m.in.: Marin Alsop, David Reiland, FrançoisXavier Roth, 
Josep Vila i Casañas, Michalis Economu. Zwyciężyła w prestiżowym konkursie 
La Maestra w Paryżu (2022), otrzymała Taki Alsop Conducting Fellowship Award 
(na lata 2022–2024), jak również nagrody „Młody Promotor Polski” w kategorii 
kultura (2022). Była stypendystką Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w pro
gramie Dyrygentrezydent, który realizowała z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii 
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Dolno śląskiej (sezon artystyczny 2020/2021), Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus 
im. Jerzego Semkowa (sezon 2021/2022) oraz European Choral Association – Noel 
Minet Fund Scholarship dla chórmistrzów (2021). Dyrygowała orkiestrami w Polsce 
i za granicą, współpracując z Orchestre de Paris, Paris Mozart Orchestra, Athens 
Philharmonia Orchestra, Filharmonią WarmińskoMazurską im. Feliksa Nowowiej
skiego w Olsztynie, Filharmonią Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. 

W bieżącym sezonie artystycznym artystka odbędzie trasę koncertową m.in. z Paris 
Mozart Orchestra (Francja, Belgia), z Orquestra de La Comunitat Valenciana (Hiszpa
nia), poprowadzi koncerty z Southbank Sinfonia w Londynie, Dresdner Philharmonie, 
Orchestre de Chambre de Paris, Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie, 
w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, w Filharmonii im. Karola Szyma
nowskiego w Krakowie, a także podczas Oregon Bach Festival (Stany Zjednoczone). 

A  graduate of the  Krzysztof Penderecki Academy of Music in Krakow, Anna 
SułkowskaMigoń studied symphonic conducting with Łukasz Borowicz and choral 
conducting with Lidia Matynian and Andrzej Korzeniowski. She began learning 
conducting with her father, Piotr Sułkowski, at the Feliks Nowowiejski Academy 
of Music in Bydgoszcz, before honing her skills as assistant to Klaus Mäkelä, Jerzy 
Maksymiuk, Marek Pijarowski, Paweł Przytocki and Antoni Wit. 

She has attended master classes given by such conductors as Marin Alsop, David 
Reiland, FrançoisXavier Roth, Josep Vila i Casañas and Michalis Economu. She is 
the winner of the prestigious La Maestra competition in Paris (2022), a recipient 
of the Taki Alsop Conducting Fellowship Award (for 2022–2024) and the ‘Young 
Promotor of Poland’ award in the culture category (2022). She previously held 
a scholarship from the National Institute of Music and Dance, on the Resident 
Conductor programme, which she realised with the Lower Silesia Philharmonic 
Symphony Orchestra (2020/2021) and Jerzy Semkow Polish Sinfonia Iuventus 
Orchestra (2021/2022), and also a European Choral Association – Noel Minet Fund 
Scholarship for choral conductors (2021). She has conducted orchestras in Poland 
and abroad, working with the Orchestre de Paris, Paris Mozart Orchestra, Athens 
Philharmonia Orchestra, Feliks Nowowiejski WarmiaMasuria Philharmonic 
in Olsztyn and Artur Malawski Podkarpacka Philharmonic in Rzeszów. 
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In the current season (2022/2023), she will be touring with the Paris Mozart Orchestra 
(France, Belgium) and Orquestra de La Comunitat Valenciana (Spain), among others, 
as well as leading concerts with the Southbank Sinfonia in London, Dresdner 
Philharmonie, Orchestre de Chambre de Paris and Warsaw Philharmonic Orchestra, 
at the National Forum of Music in Wrocław and Karol Szymanowski Philharmonic 
in Kraków, and also during the Oregon Bach Festival (USA).
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Jakub  
Kuszlik 
fortepian / piano

Absolwent klasy fortepianu Katarzyny PopowejZydroń w  Akademii Muzycznej 
im.  Feliksa Nowowiejskiego w  Bydgoszczy. Laureat IV nagrody, a  także nagrody 
Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków podczas XVIII Między narodowego 
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest ponadto laureatem 
II nagrody X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Bydgoszczy (2016) i półfinalistą International Telekom Beethoven 
Competition w  Bonn  (2017). Zdobył II nagrodę w  Hilton Head International Piano 
Competition w Nowym Jorku (2019) oraz III nagrodę w Top of the World – International 
Piano Competition w Tromsø w Norwegii (2019).

Koncertował w Polsce i za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Wietnamie, 
Niemczech, Włoszech, Grecji, Norwegii, Armenii, Kanadzie, Francji i Islandii. W listo
padzie 2018 roku pianista zagrał entuzjastycznie przyjęty koncert w Lincoln Center 
w Nowym Jorku. W lutym 2022 roku ukazał się jego pierwszy solowy album Brahms, 
Chopin, zawierający nagrania z recitalu pianisty w Studiu Koncertowym Polskiego 
Radia im. Witolda Lutosławskiego. Choć specjalizuje się w wykonywaniu dzieł okresu 
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klasycyzmu i  romantyzmu, prezentowany przez artystę repertuar nie zamyka się 
w ramach literatury muzycznej tych epok.

W recenzji z występu pianisty podczas XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie w „The Gramophone” Jed Distler napisał:

Zwykle skupiam się na pianistach, których cechy charakteru, talenty i dziwactwa (lub ich 
brak) łatwo się ujawniają. W związku z tym kilka „czarnych koni” niemal umknęło mojej 
uwadze, jak choćby Jakub Kuszlik. Obejrzałem ponownie występ Kuszlika w drugim etapie 
i szybko zdałem sobie sprawę, jak bardzo go nie doceniałem. […] Kuszlik jest tak muzykalny, 
że jego niezwykłą wirtuozerię zauważa się dopiero po fakcie. On urodził się, by grać Chopina. 

Winner of 4th Prize and the Polish Radio Prize for the best performance of a mazurka 
in the 18th Fryderyk Chopin International Competition in Warsaw. He won second 
prize in the 10th International Paderewski Piano Competition in Bydgoszcz (2016) and 
was a semifinalist in the International Telekom Beethoven Competition in Bonn (2017). 
In March 2019, he won second prize in the Hilton Head International Piano Competition 
in New York and in June 2019, third prize in the Top of the World International Piano 
Competition in Tromsø.

He has given concerts in both Poland and abroad, including in the United States, 
Japan, Vietnam, Germany, Italy, Greece, Norway, Armenia, Canada, France and Iceland. 
In November 2018, he performed at the Lincoln Center in New York to great acclaim. 
In  February 2022, his first solo album Brahms, Chopin was released, and included 
recordings from his recital in the Polish Radio Concert Studio. The artist has a very 
broad and diverse piano repertoire, although he specializes in interpreting works from 
the classical and romantic periods.

In a review of his performance at the 18th International Chopin Competition, Jed Distler 
wrote in The Gramophone: 

I’ve tended to focus on pianists whose particular character traits, talents and quirks 
(or lack thereof) readily manifest themselves. Consequently, several ‘dark horses’ have 
nearly escaped my attention, such as Jakub Kuszlik. I rewatched Kuszlik’s second-stage 
performance and quickly realised just how seriously I had underestimated him. [….] 
Indeed, Kuszlik is so musical that you only notice his remarkable virtuosity after the fact. 
He was born to play Chopin. 
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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
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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
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28.10.2022
piątek / 18:30 / Sala Kameralna 
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall
Wprowadzenie do koncertu /  
Pre-Concert Talk
Iwona Lindstedt

Iwona Lindstedt, profesor w Instytucie 
Muzykologii Uniwersytetu Warszaw
skiego, w  kadencji 2020–2024 dyrek
tor tego Instytutu. Jej zainteresowania 
naukowe dotyczą przede wszystkim 
historii, teorii i  estetyki muzyki XX 
i XXI wieku, ze szczególnym uwzględ
nieniem polskiej twórczości kom
pozytorskiej. Specjalizuje się także 
w zakresie metodologii i analizy dzieła 
muzycznego. Autorka czterech książek 
(ostatnio opublikowała monografię 
Kazimierza Serockiego) oraz licznych 
artykułów naukowych i tekstów popu
larnonaukowych publikowanych m.in. 
w „Glissandzie” i „Ruchu Muzycznym”. 
Współtwórczyni szeregu portali inter
netowych poświęconych kompozytorom 
XX wieku (na polmic.pl, kolekcji muzycz
nych na ninateka.pl, mapofcomposers.
pl, musicinmovement.eu). W 2014 roku 
otrzymała Nagrodę Honorową ZKP „za 
upowszechnianie wiedzy o  muzyce 
współczesnej – zwłaszcza polskiej”.

A professor at the University of Warsaw, 
and director of the  Institute of Musico
logy during the  term 2020–2024. Her 
academic interests are primarily the his
tory, theory and aesthetics of 20th and 
21stcentury music, with a  particular 
focus on the works of Polish composers. 
She also specialises in the methodology 
and analysis of musical works. She is 
the  author of  four books (most recently 
she published a mo  no graph on Kazimierz 
Serocki) and nume rous scholarly articles 
and popular science texts published in, 
among other places, Glissando and Ruch 
Muzyczny. She is the cofounder of a num
ber of websites dedicated to 20thcentury 
composers (polmic.pl, music collections on 
ninateka.pl, mapofcomposers.pl, musicin
movement.eu). In  2014, she received 
the Honorary Award of the Polish Compo
sers’ Union “for disseminating knowledge 
about contemporary music – in particular 
Polish music”.



4.11.2022 
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 zagad
nień historii i estetyki muzyki baroku, 
w szczególności twórczości J.S. Bacha. 
Autor dwóch książek o muzyce czasów 
baroku: Nauka o afektach w myśli muzycznej 
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 
BachGesell  schaft e.V. w Lipsku.

Musicologist, professor of the University 
of Warsaw. 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.



Kalendarz koncertowy  
Calendar

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 
Maciej Falkiewicz – baryton /  
baritone
Łukasz Kocur – bas / bass
Bartosz Michałowski – dyrektor  
chóru / choir director

Händel

6.11
niedziela / Sala Koncertowa
Sunday / Concert Hall

11:00 / 11 a.m.
dzieci młodsze (3–6 lat) /  
younger children (aged 3 to 6)
abonament / subscription Dm2

14:00 / 2 p.m.
dzieci starsze (7–12 lat) /  
older children (aged 7 to 12)
abonament / subscription Ds2

Poranny i Popołudniowy Koncert  
dla Dzieci / Morning and Afternoon  

Concert for Children 

Bajkowe zagadki
W plecaku FeNka… sekretne pudełko / 
Fairy Tale Puzzles 
In FeNek’s backpack… a secret box 

Agata Kawełczyk-Starosta –  
prowadzenie / host
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Redaktor prowadzący / Managing Editor
Anna Torebko

Redakcja / Editing
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4/5.11
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
Maciej Falkiewicz – baryton / baritone
Łukasz Kocur – bas / bass
Bartosz Michałowski – dyrektor chóru / choir director

Händel 

 

za tydzień…
next week…
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