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14.01.2023
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Saturday  /  6 p.m.  /  Concert Hall
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Koncert symfoniczny / Symphonic Concert

NICOLAS 
ALTSTAEDT

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



Wykonawcy 
Performers

Orkiestra Filharmonii Narodowej /  
Warsaw Philharmonic Orchestra

Nicolas Altstaedt 
dyrygent, wiolonczela / conductor, cello

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

Joseph Haydn (1732–1809) 

Koncert wiolonczelowy C-dur / 
Cello Concerto in C major, Hob. VIIb:1 [22′] 
(1761–1765)

Moderato
Adagio
Finale: Allegro molto

Sándor Veress (1907–1992)

Cztery tańce transylwańskie / Four Transylvanian Dances [14′]
(1943, 1949)

Lassu
Ugrós
Lejtős
Dobbantós

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

Robert Schumann (1810–1856)

II Symfonia C-dur op. 61 / Symphony No. 2 in C major, Op. 61 [38′]
(1845–1846)

Sostenuto assai. Allegro ma non troppo
Scherzo: Allegro vivace
Adagio espressivo
Allegro molto vivace

Orkiestra Filharmonii Narodowej po raz ostatni wykonała Koncert wiolonczelowy C-dur  
Haydna w listopadzie 2017 roku pod dyrekcją Johna Storgårdsa z udziałem solisty  
Marcina Zdunika, II Symfonię Schumanna zaś w kwietniu 2021 roku pod batutą  
Jacka Kaspszyka. Cztery tańce transylwańskie Veressa zagra po raz pierwszy.

The last time the Warsaw Philharmonic Orchestra performed Haydn’s Cello Concerto in C major 
was in November 2017 under the baton of John Storgårds with Marcin Zdunik as soloist,  
and Schumann’s Symphony No. 2 – in April 2021 under the baton of Jacek Kaspszyk.  
Four Transylvanian Dances by Veress will be presented by the Orchestra for the first time.
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Omówienie  
programu

Paweł Markuszewski

Haydn

Koncerty instrumentalne Josepha Haydna pozostają w cieniu jego dokonań symfo-
nicznych. Skomponował ich mnóstwo, do dziś zachowało się niewiele: kilkanaście 
koncertów na instrument klawiszowy, trzy koncerty skrzypcowe, dwa wiolonczelowe 
i kilka na instrumenty dęte. O innych pozostały tylko wzmianki, nieliczne istnieją 
we fragmentach bądź szkicach.

Koncert wiolonczelowy C-dur również uchodził przez lata za utracony. Haydn umieścił 
go w katalogu swych dzieł, jednak partytura zaginęła. Dopiero w roku 1961 w zbiorach 
praskiej Biblioteki Narodowej odnaleziono kopię rękopisu; od tego czasu Koncert 
zajmuje poczesne miejsce w repertuarze wiolonczelistów. 

Haydn nie przywiązywał zbyt wielkiej wagi do chronologii swych dzieł, zwłaszcza 
w początkowym okresie twórczości, gdy uważał się przede wszystkim za „urzędnika 
od muzyki” na dworze Esterházych. Nie da się więc ustalić dokładnej daty powsta-
nia Koncertu – przyjmuje się, że powstał w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych 
XVIII wieku. Kompozytor, będący wówczas wicekapelmistrzem orkiestry dworskiej, 
napisał go dla Josepha Weigla, wiolonczelisty książęcej kapeli i swego bliskiego 
przyjaciela. Prawykonanie miało zapewne miejsce podczas jednego z licznych kon-
certów na dworze Esterházych w Eisenstadt. Pierwsza prezentacja odnalezionego 
po niemal dwustu latach dzieła odbyła się w Pradze 19 maja 1962 roku, partię solową 
wykonał Miloš Sádlo.

Inaczej niż w większości pozostałych koncertów Haydna, przeznaczonych zazwyczaj 
na instrument solowy i orkiestrę smyczkową, w Koncercie C-dur obsada obejmuje 
także dwa oboje i dwie waltornie. W orkiestrze nie ma natomiast wiolonczel, zaś 
w partii solowej są adnotacje „solo” i „tutti” – prawdopodobnie jest to konsekwencją 
faktu, że Weigl był wówczas jedynym wiolonczelistą w dworskiej kapeli.
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Podobnie jak w wielu innych kompozycjach Haydna z tego okresu, każda z trzech 
części Koncertu ma budowę dwuodcinkową z repetycjami, wykazującą już pewne 
cechy kształtującej się wówczas formy sonatowej. Części skrajne, Moderato i Allegro 
molto, pełne są efektownych, wirtuozowskich popisów solisty. W środkowym Adagio 
do głosu dochodzi liryczna ekspresja; wiolonczeli towarzyszą tu tylko instrumenty 
smyczkowe. 

Veress

Określany powszechnie jako duchowy spadkobierca Zoltána Kodálya i Béli Bartóka, 
Sándor Veress urodził się w 1907 roku w transylwańskim Kolozsvár (dziś Cluj-Napoca 
w Rumunii). Studiował w Budapeszcie kompozycję (u Kodálya) i fortepian (u Bartóka); 
zajmował się również etnografią muzyczną i studiowaniem folkloru, przez pewien 
czas pełnił nawet funkcję asystenta Bartóka w Węgierskiej Akademii Nauk. Później 
sam wykładał w budapeszteńskim konserwatorium, a wśród jego studentów znaleźli 
się m.in. György Ligeti i György Kurtág. Po rewolucji komunistycznej w 1949 roku 
opuścił Węgry i resztę życia spędził w szwajcarskim Bernie, gdzie wykładał w kon-
serwatorium i na uniwersytecie (jego studentem był m.in. Heinz Holliger). Zmarł 
w Bernie w 1992 roku. 

Twórczość Veressa pozostaje stosunkowo mało znana – działający na emigracji 
kompozytor został niemalże skazany na zapomnienie przez komunistyczne władze. 
Dopiero w ostatnich latach jego utwory częściej pojawiają się zarówno na rodzimych, 
jak i światowych estradach. Dzieła z okresu węgierskiego oparte są przede wszyst-
kim na inspiracjach muzyką ludową; w utworach stworzonych na emigracji Veress 
łączył elementy tradycyjne z nowszymi technikami kompozytorskimi (szczególnie 
dodekafonią, którą zainteresował się już w młodości). Jego twórczość obejmuje 
rozmaite gatunki: utwory orkiestrowe (w tym dwie symfonie), liczne koncerty 
instrumentalne, dzieła kameralne, chóralne, oratoryjne, a także dwa balety i operę. 

Cztery tańce transylwańskie na orkiestrę smyczkową powstały w latach 1943 (jako 
Trzy tańce transylwańskie) i 1949 (Veress uzupełnił wtedy cykl o czwarty taniec – Lejtős). 
W pełnej wersji zabrzmiały po raz pierwszy 27 stycznia 1950 roku w Bazylei pod 
batutą Paula Sachera, który został także adresatem dedykacji utworu. Tańce stanowią 
muzyczny portret Transylwanii, „małej ojczyzny” Veressa, którą od wieków – choć 

Omówienie programu
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nie zawsze pokojowo – zamieszkiwały różne narody i gdzie współistniały różne 
tradycje kulturowe. Choć nie ma tu bezpośrednich cytatów z folkloru, to wyraź-
nie słychać wpływy muzyki ludowej – przede wszystkim węgierskiej, ale także 
rumuńskiej i cygańskiej. Otwierający cykl wolny taniec Lassú to jeden z najbardziej 
typowych tańców węgierskich; po nim następuje szybszy Ugrós, nawiązujący do 
muzyki cygańskiej. Kolejne tańce, Lejtős i Dobbantós, również skontrastowane są pod 
względem tempa i charakteru. W całym cyklu wyraźnie pobrzmiewają inspiracje 
Bartókowskimi sposobami twórczego wykorzystania folkloru. 

Schumann

Choć II Symfonia C-dur Roberta Schumanna ustępuje popularnością III Symfonii  Es-dur 
„Reńskiej” czy IV Symfonii d-moll, to należy ona również do najznakomitszych doko-
nań kompozytora na gruncie muzyki orkiestrowej. Jest trzecim chronologicznie 
dziełem tego gatunku w twórczości Schumanna – wcześniej powstała wspomniana 
Symfonia d-moll, która jednak została później poddana daleko idącej rewizji. 

Kompozytor tak wspominał pracę nad utworem w liście do przyjaciela, Georga 
Friedricha Ottena: 

Napisałem symfonię w grudniu 1845 roku, kiedy wciąż byłem chory; czuję, że ludzie 
z pewnością to zauważą, kiedy ją usłyszą… W ostatniej części zacząłem znowu czuć 
się starym sobą, ale dopiero po ukończeniu całości poczułem się naprawdę lepiej. 

Wspomniana choroba, która położyła się cieniem na jego pracy twórczej w tym 
okresie, była silnym atakiem nawracającej cyklicznie depresji – jednego z objawów 
rozwijającej się schizofrenii kompozytora. Choć już latem 1845 roku w liście do 
Mendelssohna Schumann pisał: „Bębny i trąby w C-dur ryczą w mojej głowie od 
jakiegoś czasu; nie wiem, co z tego wyjdzie”, to dopiero w grudniu udało mu się 
przezwyciężyć kryzys twórczy. Pierwszy szkic Symfonii C-dur powstał w ciągu zale-
dwie trzech tygodni, instrumentacja zajęła jednak kompozytorowi kilka kolejnych 
miesięcy. Cała partytura została ukończona dopiero w październiku, a dedykowane 
szwedzkiemu królowi Oskarowi I dzieło zabrzmiało po raz pierwszy 5 listopada 
1846 roku w lipskim Gewandhausie pod batutą Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego. 
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Nikt nie zaprzeczy wielkim darom Schumanna: natchnionemu liryzmowi, który 
promieniuje z jego najlepszych dzieł, niesamowitemu strumieniowi nowości, które 
następują po sobie w wielkiej obfitości, ciepłu, śpiewnym przypływom, pomysłowości 
rytmicznej i śmiałości w eksperymentowaniu 

– mówił o II Symfonii Leonard Bernstein. Sam Schumann określił zaś Symfonię C-dur 
jako „muzykę światła i cienia, słońca i półmroku”. 

Spośród czterech Schumannowskich symfonii to właśnie Druga utrzymana jest 
w formie najbardziej zbliżonej do klasycznego cyklu symfonicznego – cztero-
częściowej, jedynie z zamienionymi kolejnością częściami środkowymi. Część 
pierwsza (Sostenuto assai. Allegro ma non troppo) rozpoczyna się wolnym wstępem – 
majestatyczną fanfarą instrumentów dętych blaszanych, stanowiącą wyraźne 
nawiązanie do Bachowskich chorałów. Zaczerpnięty ze wstępu motyw pojawia się 
później jeszcze kilkakrotnie w kolejnych częściach symfonii, stając się elementem 
spajającym formę – podobne rozwiązanie Schumann zastosował w innych dziełach 
tego gatunku. O niespokojnym, pełnym dramatyzmu Allegrze, utrzymanym w formie 
sonatowej, kompozytor pisał: „jest w swoim charakterze kapryśne i krnąbrne… 
Ma bardzo zgryźliwy i przewrotny charakter”. 

Część druga (Scherzo: Allegro vivace) to muzyka pełna energii i radości. Utrzymana jest 
w nietypowej, pięcioodcinkowej formie z dwoma triami; w drugim, nieco spokoj-
niejszym triu pojawia się motyw złożony z dźwięków B-A-C-H – kolejne nawiązanie 
do barokowego mistrza, którego twórczością Schumann był w tym okresie silnie 
zafascynowany. Pod koniec Scherza powraca fanfarowy motyw ze wstępu. 

Część trzecia (Adagio espressivo) to jeden z najwspanialszych przejawów Schuman-
nowskiego liryzmu, zabarwionego nutą melancholii. Główny temat nawiązuje 
do sonaty triowej z Bachowskiego cyklu Musikalisches Opfer; polifoniczny epizod 
środkowy stanowi pokaz kontrapunktycznego kunsztu kompozytora. 

Efektowny finał (Allegro molto vivace) utrzymany jest w swobodnej formie sonatowej, 
której jeden z tematów nawiązuje do poprzedzającego go Adagia. Pojawiają się tu 
cytaty z twórczości kolejnego z wielbionych przez Schumanna wielkich poprzed-
ników, Beethovena: ostatniej pieśni cyklu Do dalekiej ukochanej oraz Ody do radości 
z IX Symfonii. W monumentalnej kodzie powraca motyw ze wstępu do części pierwszej. 
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Short programme note
Paweł Markuszewski

Joseph Haydn’s Cello Concerto in C major was for years considered lost. It was not 
until 1961 that a copy of the manuscript was found in the collection of the National 
Library in Prague. The work was penned in the first half of the 1760s for Joseph 
Weigl – a cellist with the Esterházy Court ensemble and a close friend of the com-
poser. Each of the concerto’s three movements comprises two sections with repeti-
tions, which already include some features of the sonata form that was beginning 
to emerge at that time. The outer movements, Moderato and Allegro molto, are full 
of impressive displays of the soloist’s virtuoso skills. In the central Adagio, lyrical 
expression comes to the fore; here the cello is accompanied only by strings. 

Sándor Veress has been described as the spiritual heir to Kodály and Bartók. Following 
the Communist Revolution in 1949, he left Hungary and spent the rest of his life in 
Switzerland. His works from his Hungarian period were primarily inspired by folk 
music, while his oeuvre from his years of exile combined traditional elements with 
newer compositional techniques. Four Transylvanian Dances for string orchestra were 
composed between 1943 and 1949, and constitute a musical portrait of Transylvania, 
Veress’ “little homeland”, a region inhabited for centuries – albeit not always 
peacefully – by different peoples and in which different cultural traditions have 
coexisted. Although there are no direct quotations from folklore here, the influence of 
folk music – primarily Hungarian, but also Romanian and Romani – is clearly audible. 

Robert Schumann wrote his Symphony No. 2 in C major in the years 1845–1846, 
when he was recovering from a bout of severe depression. The composer described 
the work as “music of light and shade, sunshine and shadow”. It is maintained in 
a traditional four-movement form with the middle movements swapped in order. 
The Allegro ma non troppo is preceded by a slow introduction, the motif from which 
recurs several times in subsequent movements. The Scherzo is energetic and joyful, 
while the Adagio espressivo is one of the finest displays of Schumann’s lyricism, tinged 
with overtones of melancholy. The striking finale is maintained in a free sonata form, 
and the motif from the introduction to the first part returns in a monumental coda.
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Nicolas 
Altstaedt
dyrygent, wiolonczela / conductor, cello

Wiolonczelista niemiecko-francuskiego pochodzenia jest obecnie jednym z naj-
bardziej rozchwytywanych i wszechstronnych artystów na świecie. Jako solista, dyry-
gent oraz dyrektor artystyczny Haydn Philharmonie i Kammermusikfest Locken haus 
wykonuje rozległy repertuar od muzyki dawnej po współczesną, zarówno na instru-
mentach historycznych, jak i współczesnych.

W sezonie 2022/2023 Nicolas Altstaedt zadebiutował z Budapest Festival Orchestra 
pod dyrekcją Ivána Fischera, a także z Seoul Philharmonic Orchestra podczas tour-
née po Europie (dyr. Osmo Vänskä). Zaplanowane na ten czas zobowiązania artysty 
obejmują ponadto koncerty z Sydney Symphony Orchestra, Seattle Symphony, Staats-
kapelle Berlin, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Belgian National Orches-
tra, Kioi Hall Chamber Orchestra Tokyo, a także ponowne występy z Il Giardino 
Armonico, New Zealand Symphony Orchestra, Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin, Orquesta Sinfónica de Galicia oraz Münchener Kammerorchester. W roli 
dyrygenta Nicolas Altstaedt zadebiutuje z Budapest Festival Orchestra, Orkiestrą 
Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz Kyoto Symphony Orchestra.
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Od czasu swego wysoce uznanego debiutu z Wiener Philharmoniker pod dyrekcją 
Gustava Dudamela podczas Lucerne Festival, Nicolas Altstaedt regularnie występuje 
z najsłynniejszymi orkiestrami świata, m.in. Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, Tonhalle-Orchester Zürich, London Philharmonic Orchestra, Münchner 
Philharmoniker, tokijskimi NHK Symphony Orchestra i Yomiuri Nippon Symphony 
Orchestra, waszyngtońską National Symphony Orchestra, Detroit Symphony 
Orchestra, wszystkimi orkiestrami BBC, Orchestre Philharmonique de Radio France 
i Orchestre National de France, a także Rotterdam Philharmonic Orchestra pod 
batutą takich dyrygentów, jak Esa-Pekka Salonen, Christoph Eschenbach, sir Roger 
Norrington, Andrew Manze, François-Xavier Roth, Lahav Shani i Robin Ticciati. 
W repertuarze wykonywanym na instrumentach historycznych występuje z takimi 
zespołami, jak Il Giardino Armonico, Orchestre des Champs-Elysées, Arcangelo, 
Academy of Ancient Music pod dyrekcją René Jacobsa, Phillippe’a Herreweghe, 
Andrei Marcona, Giovanniego Antoniniego i Jonathana Cohena.

German-French cellist Nicolas Altstaedt is one of the most sought after and versatile 
artists today. As a soloist, conductor, and artistic director of Haydn Philharmonie 
and Kammermusikfest Lockenhaus, he performs repertoire spanning from early 
music to the contemporary, playing on period and modern instruments.

Season 2022/2023 includes debuts with Budapest Festival Orchestra and Iván Fischer, 
as well as on European tour with the Seoul Philharmonic Orchestra with Osmo 
Vänskä, Sydney Symphony Orchestra and Seattle Symphony, Staatskapelle Berlin, 
Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Belgian National Orchestra, Kioi Hall 
Chamber Orchestra Tokyo as well as returns to Il Giardino Armonico, New Zealand 
Symphony Orchestra, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Orquesta Sinfónica 
de Galicia and Münchener Kammerorchester amongst others. As a conductor, he 
will debut with Budapest Festival Orchestra, Warsaw Philharmonic Orchestra and 
Kyoto Symphony Orchestra.

Since his highly acclaimed debut with the Wiener Philharmoniker and Gustavo 
Dudamel at the Lucerne Festival, he regularly performs with the most renowned 
orchestras around the world including the Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, Tonhalle-Orchester Zürich, London Philharmonic Orchestra, Münchner 
Philharmoniker, NHK Symphony Orchestra and Yomiuri Nippon Symphony 



Wykonawcy / Performers

11

Orchestra, Washington National Symphony Orchestra, Detroit Symphony Orchestra, 
all BBC orchestras, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre National 
de France and Rotterdam Philharmonic Orchestra with conductors such as Esa-Pekka 
Salonen, Christoph Eschenbach, Sir Roger Norrington, Andrew Manze, François- 
-Xavier Roth, Lahav Shani and Robin Ticciati. He also regularly performs on period 
instruments with ensembles such as Il Giardino Armonico, Orchestre des Champs- 
-Elysées, Arcangelo, Academy of Ancient Music and conductors such as René Jacobs, 
Phillippe Herreweghe, Andrea Marcon, Giovanni Antonini and Jonathan Cohen.
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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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Wykonawcy / Performers
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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

What Are We  
Playing About?
Pre-Concert Talks

Publicysta i  krytyk muzyczny dzien-
nika „Rzeczpospolita”, współpracujący 
z „Ruchem Muzycznym” i miesięczni-
kiem „Teatr”, wydawca fonograficzny, 
współorganizator imprez muzycznych, 
m.in. Międzynarodowych Konkursów 
Wokalnych im. Stanisława Moniuszki. 
Autor wydanego w 2011 roku Przewodnika 
operowego, a także książek Wieczny ideali-
sta, Dziesięciu tańczących facetów, Dziesięć 
tańczących kobiet, Prywatny alfabet śpiewa-
ków oraz Gawędy o operze.

A columnist and music critic of the Rzecz-
pospolita daily, collaborating also with 
the Ruch Muzyczny magazine and the Teatr 
monthly. He is a phonographic publisher 
and co-organiser of music events, includ-
ing the Stanisław Moniuszko International 
Vocal Competitions. Jacek Marczyński is 
the author of Przewodnik operowy (Opera 
Guide), published in 2011, and the following 
books: Wieczny idealista, Dziesięciu tańczących 
facetów, Dziesięć tańczących kobiet, Prywatny 
alfabet śpiewaków, and Gawędy o operze. 

13.01.2023 
piątek / 18:30 / Sala Kameralna 
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall
Wprowadzenie do koncertu /  
Pre-Concert Talk
Jacek Marczyński

Serdecznie zapraszamy melomanów 
przed piątkowymi koncertami symfo-
nicznymi o godz. 18:30 na wprowadze-
nia omawiające dzieła wykonywane 
danego wieczoru.

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.

Następne wprowadzenie 20.01.2023 
poprowadzi Róża Światczyńska,  
dziennikarka muzyczna związana  
z Programem 2 Polskiego Radia.   

The next Pre-Concert Talk,  
on 20.01.2023, will be hosted by  
Róża Światczyńska, music journalist 
associated with Polish Radio Channel 2.



Kalendarz koncertowy  
Calendar

15.01
niedziela / Sala Kameralna
Sunday / Chamber Music Hall

11:00 / 11 a.m.
dzieci młodsze (3–6 lat) /  
younger children (aged 3 to 6)
abonament / subscription Pm1

14:00 / 2 p.m.
dzieci starsze (7–12 lat) /  
older children (aged 7 to 12)
abonament / subscription Ps1

Poranek i Popołudnie  
dla Małych Melomanów /  
Morning and Afternoon  
for Young Music Lovers 

Kraina tanga / The Land of Tango

Jarosław Praszczałek – 
prowadzenie / host

17.01
wtorek / 19:00 / Sala Kameralna  
Tuesday / 7 p.m. / Chamber Music Hall
abonament / subscription K1

Koncert muzyki dawnej /  
Early Music Concert

Zespół Instrumentów Dawnych  
Polskiej Opery Królewskiej  
Capella Regia Polona /  
Capella Regia Polona  
Period Instruments Ensemble  
of the Polish Royal Opera 
Krzysztof Garstka – dyrygent, 
pozytyw / conductor, positive organ 
Marta Boberska – sopran / soprano
Olga Pasiecznik / Olga Pasichnyk – 
sopran / soprano
Aneta Łukaszewicz – mezzosopran / 
mezzo-soprano
Maciej Gocman – tenor
Jarosław Bręk – bas-baryton /  
bass-baritone

Jarzębski, Zieleński, Scacchi,  
Mielczewski, Förster (młodszy /  
the younger), Pękiel
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