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Wykonawcy 
Performers

Zespół Instrumentów Dawnych Polskiej Opery Królewskiej / 
Period Instruments Ensemble of the Polish Royal Opera 
Capella Regia Polona

Krzysztof Garstka
dyrygent, pozytyw / conductor, positive organ

Olga Pasiecznik / Olga Pasichnyk 
sopran / soprano

Ewelina Siedlecka-Kosińska 
sopran / soprano

Aneta Łukaszewicz 
mezzosopran / mezzo-soprano

Maciej Gocman
tenor

Jarosław Bręk
bas-baryton / bass-baritone

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 elektro nicznych.

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

Adam Jarzębski (zm. ok./d. ca. 1649)

Concerto primo à 2 
na skrzypce, violę da gambę i basso continuo /  
for violin, viola da gamba and basso continuo [2′]

Marco Scacchi (1602–1662)

Tota pulchra es 
na dwa soprany i basso continuo /  
for two sopranos and basso continuo [4′]

Marcin Mielczewski (zm./d. 1651)

Canzona prima à 2
na dwoje skrzypiec i basso continuo /
for two violins and basso continuo [6′]

Deus in nomine tuo 
na bas, dwoje skrzypiec, fagot i basso continuo /  
for bass, two violins, bassoon and basso continuo [5′]

Mikołaj Zieleński (zm. ok./d. ca. 1615)

In splendoribus sanctorum 
na tenor i pozytyw / for tenor and positive organ [3′]



Marcin Mielczewski
Sub tuum praesidium 
na alt, tenor, bas i basso continuo /  
for alto, tenor, bass and basso continuo [4′]

Canzona terza à 3 
na dwoje skrzypiec, fagot i basso continuo /  
for two violins, bassoon and basso continuo [3′]

Kaspar Förster młodszy / the younger (1616–1673)

Dulcis amor Jesu 
na dwa soprany, dwoje skrzypiec i basso continuo /  
for two sopranos, two violins and basso continuo [9′]

Sonata à 7
na dwa kornety, fagot, dwoje skrzypiec, violę, violone  
i basso continuo / for two cornettos, bassoon, two violins,  
viol, violone and basso continuo [5′]

Bartłomiej Pękiel (zm. ok./d. ca. 1670)

Dulcis amor Jesu 
na dwa soprany, alt, tenor, bas i basso continuo / 
for two sopranos, alto, tenor, bass and basso continuo [6′]
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Omówienie  
programu

Sonia Rzepka

W drugiej połowie XVI i w XVII wieku polskie dwory, zarówno królewski, jak i liczne 
ośrodki magnackie, rozbrzmiewały muzyką. Władcy obierali sobie za punkt honoru 
utrzymywanie własnej kapeli i nie szczędzili środków na oprawę muzyczną uroczy-
stości. Wysoki poziom artystyczny muzyki towarzyszącej oficjalnym ceremoniom 
świadczył bowiem o szczególnym statusie monarchy, a także o splendorze całego 
państwa. Kolebkę nowych muzycznych trendów ówczesnej Europy stanowiła Italia, 
gdzie kształcili się znakomici śpiewacy, instrumentaliści i kompozytorzy. Nowe 
gatunki i style muzyczne rozprzestrzeniały się po Starym Kontynencie m.in. dzięki 
migrującym muzykom, którzy znajdowali zatrudnienie także na polskich dworach.

Jarzębski 

Na kompozycje instrumentalne Adama Jarzębskiego – polskiego kompozytora 
pierwszej połowy XVII wieku – wywarła wpływ jego edukacja wiolinistyczna. Jako 
skrzypek wykształcony we Włoszech i pracujący wcześniej na dworze brandenbur-
skim w Berlinie, Jarzębski od 1617 roku związany był z kapelą królewską Wazów 
w Warszawie. Wśród jego znanych kompozycji zachował się zbiór Canzoni e concerti, 
zawierający 27 utworów przeznaczonych na 2–4 głosów instrumentalnych i basso 
continuo. Jedyny znany przekaz tego dzieła nie zawiera dokładnych wskazań doty-
czących obsady, tylko rejestry głosów (np. Canto, Soprano) czy też ich kolejne numery 
(Prima Vox, Seconda Vox itd.). Przebieg linii melodycznych i rodzaje figuracji w głosach 
najwyższych, m.in. w Concerto primo à 2, wskazują jednak na możliwość wykonania 
utworów na skrzypcach. Kompozycje dowodzą dobrego rozeznania kompozytora 
w ówczesnych trendach włoskiej muzyki instrumentalnej, stawiając go w jednym 
rzędzie z takimi twórcami muzyki skrzypcowej, jak Salomone Rossi, Biagio Marini 
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czy Carlo Farina. W drugiej i trzeciej dekadzie XVII wieku dostosowali oni królującą 
wcześniej ornamentykę wokalną i organową do możliwości instrumentów melo-
dycznych, czym przyczynili się do wykształcenia idiomu skrzypcowego.

Zieleński

Innym przedstawicielem wczesnego baroku w Polsce, najpewniej kształconym 
w Rzymie, był Mikołaj Zieleński – kapelmistrz i organista na dworze prymasa 
Polski, arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Baranowskiego. Hierarcha, miłośnik 
i znawca muzyki, kilkukrotnie odbył także podróż do Italii. Zieleński mógł wtedy 
towarzyszyć swojemu pracodawcy, co dawałoby mu możliwość zetknięcia się z tam-
tejszą twórczością. W 1611 roku opublikował on dwuczęściowy zbiór 113 kompozycji 
Offertoria et Communiones, przeznaczonych na uroczystości kościelne całego roku 
liturgicznego. Wydanie zbioru zawierającego m.in. utwory w stylu polichóralności 
weneckiej w jednej z tamtejszych oficyn stanowiło dla twórców z terenów położo-
nych na północ od Alp probierz przynależności do muzycznej elity Europy. Utwór 
Zieleńskiego In splendoribus sanctorum pochodzi ze zbioru Communiones, który zawiera 
części mszy przeznaczone do wykonywania w trakcie ważniejszych świąt roku 
liturgicznego. Kompozycje zostały uporządkowane według obsady wykonawczej, 
od tzw. pseudomonodii na pojedynczy głos wokalny z towarzyszeniem organów po 
sześciogłosowe motety. Utwór In splendoribus sanctorum zachowany został w dwóch 
wersjach – na głos tenorowy i organy lub na tenor, skrzypce, puzon i organy. W licz-
nych utworach z grupy Communiones Zieleński zastosował giorgie, czyli rozbudowane 
ornamentacje głosu wokalnego, zwykle improwizowane przez śpiewaka – tu jednak 
dokładnie rozpisane przez kompozytora. 

Scacchi

Urodzony w Rzymie, a działający na dworze polskich Wazów Marco Scacchi – 
skrzypek, kapelmistrz, kompozytor i teoretyk muzyki, odegrał ważną rolę w życiu 
XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. W Tota pulchra es – koncercie religijnym na trzy 
głosy wokalne i basso continuo – Scacchi sięgnął do tekstu maryjnego opartego na 
wyimkach z Canticum canticorum. Głównym pomysłem fakturalnym zastosowanym 

Omówienie programu
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w kompozycji są dialogi dwóch sopranów z basem. To właśnie przemyślana kon-
strukcja formalna, a także stonowana ekspresja, wymagająca zarówno od słuchacza, 
jak i wykonawcy skupienia i uwagi, stanowi o wartości tego dzieła.

Mielczewski

Najszerzej znanym polskim kompozytorem w XVII-wiecznej Europie był Marcin 
Mielczewski. Wśród jego zachowanych kompozycji zdecydowaną większość stano-
wią religijne utwory wokalne z tekstem łacińskim przeznaczone na chóry wokalne 
lub zespoły śpiewaków i instrumentalistów, takie jak Sub tuum praesidium na trzy 
głosy wokalne (alt, tenor, bas) i basso continuo. Szczególne miejsce w dorobku kom-
pozytorskim Mielczewskiego zajmuje błagalny psalm Deus in nomine tuo. Ukazał 
się on drukiem już osiem lat po śmierci kompozytora w antologii – jak głosi karta 
tytułowa – „najbardziej znanych włoskich i innych kompozytorów” Erster Theil 
Geistlicher Concerten skompilowanej przez Johannesa Havemanna i opublikowanej 
w 1659 roku w Berlinie i Jenie. Ten jedyny zachowany wokalny koncert solowy na bas, 
dwoje skrzypiec, fagot i basso continuo Mielczewski skomponował prawdopodobnie 
w latach czterdziestych XVII wieku, gdy był zatrudniony jako kapelmistrz zespołu 
biskupa Karola Ferdynanda Wazy, przyrodniego brata króla Polski Władysława IV. 
Osobną grupę kompozycji Mielczewskiego stanowią utwory na małe składy instru-
mentalne, w tym niedatowane, pochodzące najpewniej z czwartej lub piątej dekady 
XVII wieku canzony. Są to najwcześniejsze obecnie znane kompozycje polskiego 
twórcy o wyraźnym przeznaczeniu na skrzypce. Canzona terza à 3 na dwoje skrzypiec, 
fagot i basso continuo posiada charakterystyczną dla gatunku budowę odcinkową 
opartą na kontraście metrum i tempa. 

Förster młodszy

W tym samym czasie co Mielczewski w zespole królewskim działał pochodzący 
z Gdańska Kaspar Förster młodszy, kompozytor i alcista słynący z imponującej skali 
głosu. Zachowany dorobek kompozytorski Förstera to ponad 40 utworów wokalno-
-instrumentalnych i siedem instrumentalnych sonat, a wśród nich przeznaczona 
na rozbudowaną obsadę Sonata à 7 na dwa kornety, fagot, instrumenty smyczkowe 



7

Omówienie programu

i basso continuo. Sonaty Förstera składają się z kilku części i zawierają energiczne fugi, 
wirtuozowskie pasaże solowe i części o charakterze tanecznym. W Sonacie à 7, utrzy-
manej co do zasady w fakturze homofonicznej, znajdziemy jednak liczne fragmenty 
imitacyjne, obejmujące krótkie motywy oraz odcinki kontrapunktyczne, w których 
wyróżnić można nawet sześć samodzielnych głosów. W znanym dorobku Förstera 
znajdują się również koncerty wokalne, w tym duet sopranowy Dulcis amor Jesu – 
emocjonalne opracowanie tekstu, który obecnie może wydawać się zbyt afektowany, 
jednak doskonale wpisywał się w barokową religijność, dostarczając jednocześnie 
kompozytorowi materiału do zastosowania barokowej retoryki muzycznej.

Pękiel

Po ten sam tekst sięgnął Bartłomiej Pękiel – twórca związany z kapelą królewską 
w Warszawie i kapelą katedralną na Wawelu – w swoim jedynym znanym dziś 
koncercie kościelnym Dulcis amor Jesu na 2 soprany, alt, tenor, bas i basso continuo. 
Kompozycja utrzymana jest w nowoczesnym stylu seconda prattica i podobnie jak 
inne utwory tego gatunku, ma budowę wieloodcinkową, w której zmieniające się 
w poszczególnych częściach faktura, harmonia i motywy ilustrują kolejne frag-
menty tekstu. Pękiel w śmiały sposób wykorzystał tu dysonansowe współbrzmienia 
i wyraziste motywy melodyczne, a także cały wachlarz środków barokowej retoryki 
muzycznej, służącej wyrażaniu pojęć, uczuć i emocji. Niektóre zastosowane figury 
retoryczne, na przykład początkowe imaginatio crucis – symbol krzyża tworzony 
przez czterodźwiękowy motyw, który był często wykorzystywany w opracowa-
niach tekstów opowiadających o cierpieniu Chrystusa – widoczne są dopiero przy 
analizie zapisu nutowego. Z kolei konsonansowe, łagodne współbrzmienia na sło-
wach Dulcissime Jesu (Najsłodszy Jezu), kontrastujące z poprzedzającymi je interwa-
łami zmniejszonymi są łatwe do uchwycenia i czytelne nawet dla niewprawionego 
słuchacza.
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Short programme note
Sonia Rzepka

The early modern Commonwealth of Poland–Lithuania shared the prevailing view 
across Europe that every self-respecting ruler should have a suitable music ensem-
ble at his disposal, the principal duties of which would include embellishing court 
solemnities. No expense was spared to maintain professional music ensembles that 
provided the musical setting for life at courts and ecclesiastic centres.

Extant repertoire indicates that the musicians, chapel-masters and composers active 
at courts in the Commonwealth were aware of the latest musical trends emanating 
from Italy – the cradle of musical developments at that time. Italy provided a host of 
singers and instrumentalists for Polish courts and also trained the chapel-masters 
entrusted with directing ensembles in Poland. 

The leading representatives of the early Polish Baroque included the Italian-trained 
Mikołaj Zieleński, Marcin Mielczewski, Adam Jarzębski, Kaspar Förster the younger, 
Marco Scacchi and Bartłomiej Pękiel. These composers and musicians were asso-
ciated mainly with the royal chapel of the Vasas in Warsaw, but they also worked 
at the courts of church dignitaries, such as Wojciech Baranowski, primate of Poland 
and archbishop of Gniezno, and King Ladislaus IV’s brother, bishop Charles Ferdinand 
Vasa. In those centres, they wrote and performed compositions that displayed 
their familiarity with the latest trends: instrumental sonatas and canzonas, as well 
as vocal-instrumental concertos for various forces written in the modern seconda 
prattica. Their output was widely appreciated, including beyond the Common wealth, 
as evidenced by extant copies of their compositions, as well as editions published 
in such European centres as Venice, Berlin and Jena.
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Capella Regia Polona
Zespół Instrumentów Dawnych 
Polskiej Opery Królewskiej

Dbałość o stylowość wykonań kompozycji 
barokowych przez Polską Operę Królew-
ską zaowo cowała we wrześniu 2018 roku 
powo łaniem do życia Zespołu Instrumentów 
Dawnych Polskiej Opery Królewskiej Capella 
Regia Polona. Oprócz bogatego reper tuaru 
koncertowego, prezento wanego głównie 
w cyklu „Muzyka dawna na Zamku Królew-
skim”, Capella jest głównym filarem jesien-
nego Festiwalu Barokowego Polskiej Opery 
Królewskiej. Repertuar zespołu obejmuje 
muzykę polskiego i europejskiego baroku – 
dzieła oratoryjno-kantatowe, opery i muzykę 
instrumentalną. W skład zespołu wchodzą 
młodzi i utalentowani instrumentaliści spe-
cjalizujący się w wykonawstwie muzyki 
dawnej, grający na instrumentach z epoki 
lub ich replikach, współpracujący z najlep-
szymi polskimi i zagranicznymi zespołami. 
Funkcję kierownika muzycznego zespołu 
pełni klawesynista, Krzysztof Garstka.
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In September 2018, the Polish Royal Opera’s 
attention to style in its performances of 
Baroque compositions led to the  forming 
of its own period instruments ensemble: 
Capella Regia Polona. Besides its rich concert 
repertoire, presented mainly in the  cycle 
‘Early Music at the Royal Castle’, the Capella 
is the main stay of the Polish Royal Opera’s 
Baroque Festival, held in the  autumn. 
The ensemble’s repertoire comprises music 
of the Polish and European Baroque: orato-
rios, cantatas, operas and instrumental 
music. It is made up of talented young in-
strumentalists specialising in the  perfor-
mance of early music who play on original 
period instruments or their replicas and 
who have worked with the  finest Polish 
and foreign ensembles. Music director of 
Capella Regia Polona is the harpsichordist 
Krzysztof Garstka.

Period Instruments Ensemble  
of the Polish Royal Opera
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Krzysztof  
Garstka
dyrygent, pozytyw /  
conductor, positive organ

W 2010 roku z wyróżnieniem ukończył 
studia na Uniwersytecie Muzycznym 
Fry deryka Chopina w klasie klawesynu 
Leszka Kędrackiego i Aliny Ratkowskiej. 
Konty nuował edukację w Schola Cantorum 
Basiliensis u Andrei Marcona. W 2009 roku 
odbył półroczne studia w Universität für 
Musik und darstellende Kunst w Grazu, 
w klasie Evy Marii Pollerus i Michaela 
Hella. Umiejętności doskonalił na kur-
sach muzyki dawnej, m.in. u  Jespera 
Christensena, Marieke Spaansi i Lilianny 
Stawarz. W  2018  roku uzyskał stopień 
doktora sztuk muzycznych. Współpracu-
je z zespołami Diletto, La Tempesta, Royal 
Barock Ensamble, Sinfonia Varsovia oraz 
jest kierownikiem artystycznym Zespołu 
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Muzyki Dawnej Gradus ad Parnassum. 
W gru dniu 2009 roku otrzymał I nagrodę 
podczas I Ogólnopolskiego Akademickie-
go Konkursu Klawesynowego w Poznaniu, 
a w roku 2017 zdobył wyróżnienie w Kon-
kursie Klawesynowym Pražské jaro oraz 
zajął III miejsce w XVII Konkursie Kla we -
sy nowym im. Paoli Bernardi w Bolonii. 
Od września 2018 roku pełni funkcję kie-
rownika muzycznego Zespołu Instrumen-
tów Dawnych Capella Regia Polona przy 
Polskiej Operze Królewskiej.

In 2010 graduated with distinction from 
the harpsichord class of Leszek Kędracki 
and Alina Ratkowska at the Fryderyk Chopin 
University of Music in Warsaw. He then 
held an artistic placement at his alma mater 
and continued his education on a two-year 
postgraduate course at the Schola Canto-
rum Basiliensis, in the harpsichord class of 
Andrea Marcon. In 2009 he spent a semes-
ter studying harpsichord with Eva Maria 
Pollerus and Michael Hell at the Universität 
für Musik und darstellende Kunst in Graz, 
and he has also honed his skills on early 
music courses under such artists as Jesper 
Christensen, Marieke Spaans, Lilianna 
Stawarz and others. In 2018 he gained his 
doctorate in music. He has worked with 
Diletto, La Tempesta, the Royal Baroque 
Ensemble and Sinfonia Varsovia and is arti-
stic director of the Gradus ad Parnassum 
Early Music Ensemble. n December 2009 
he won first prize in the 1st National Harp-
sichord Competition for Academic Students 
in Poznań, and in 2017 earned a distinction 
in the Prague Harpsichord Competition 
and came third in the 17th Paola Bernardi 
Harpsichord Competition in Bologna. Since 
September 2018 he has been music director 
of the Capella Regia Polona Period Instru-
ments Ensemble of the Polish Royal Opera.
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Olga Pasiecznik /
Olga Pasichnyk
sopran / soprano
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Ukończyła studia wokalne w Kijowskim Kon-
serwatorium, następnie kontynuowała edu-
kację na studiach podyplomowych w Aka-
demii Muzycznej im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Na warszawskiej scenie zade-
biutowała w 1992 roku, a cztery lata później 
wystąpiła w Théâtre des Champs-Élysées 
w Paryżu jako Pamina w Czaro dziejskim flecie 
Wolfganga Amadeusa Mozarta. Występowa-
ła w przedstawieniach operowych na naj-
bardziej znanych i prestiżowych scenach 
świata. Wykonuje także repertuar kameral-
ny, oratoryjny oraz symfoniczny w słynnych 
salach koncertowych w niemal wszystkich 
krajach Europy, Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Chinach, Japonii i  Australii. 
W  swoim dorobku fonograficznym ma 
ponad 50 albumów, które nagrała m.in. dla 
firm CD Accord, Harmonia Mundi, Naxos 

i Opus 111. Jest laureatką między narodowych 
konkursów wokalnych: w Hertogenbosch 
w Holandii, Mirjam Helin w Helsinkach oraz 
im. Królo wej Elżbiety w Brukseli. Została 
wyróżniona m.in. Paszportem „Polityki”, 
nagrodami Fryderyk za najlepsze nagrania 
solowe, Nagrodą Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Krzyżem Oficerskim 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Nagrodą im. Andrzeja Hiolskiego za 
najlepszą kobiecą rolę operową. Jest solistką 
Polskiej Opery Królewskiej.

The artist completed vocal studies at Kyiv 
Conser vatory, then pursued postgraduate 
studies at the  Fryderyk Chopin Academy 
of Music in Warsaw. She made her debut 
in Warsaw in 1992, then four years later 
performed at the  Théâtre des Champs- 
-Élysées in Paris as Pamina in Wolfgang 
Amadeus Mozart’s Die Zauberflöte. Olga 
Pasichnyk has sung in operas on the world’s 
leading stages. She has also performed in 
chamber, oratorio and symphonic reper-
toire at major concert venues in nearly 
all the  countries of Europe, as well as in 
the  United States, Canada, China, Japan 
and Australia. Her  phono graphic output 
comprises more than 50  albums, on such 
labels as CD Accord, Harmonia Mundi, 
Naxos and Opus 111. She is a  laureate of 
international vocal competitions: in s’Her-
togenbosch (Netherlands), the Mirjam Helin 
Competition in Helsinki and the  Queen  
Elisabeth Competition in Brussels. The artist 
has been awarded, among others, a  ‘Pass-
port’ by the  Polish weekly Polityka (1997), 
Fryderyk awards for best solo recordings 
(1997, 2004), the  Minister of Culture and 
National Heritage Prize, the Officer’s Cross 
of the Polish Republic’s Order of Merit and 
the Andrzej Hiolski Prize for the best female 
operatic role. Olga Pasichnyk is a soloist with 
the Polish Royal Opera.
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Ewelina
Siedlecka-Kłosińska
sopran / soprano

Absolwentka Uniwersytetu Muzyczne-
go Fryderyka Chopina w klasie skrzypiec 
Tadeusza Gadziny oraz w klasie śpiewu 
Bożeny Betley. W 2011 roku otrzymała sty-
pendium Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Jest laureatką m.in. I nagro dy 
w Inter nationaler Giulio Perotti Gesangs-
wettbewerb w Ueckermünde (2011) oraz 
III nagrody w II Między narodowym Kon-
kursie Wokalnym Muzyki Dawnej Canticum 
Gaudium w Poznaniu (2013). Od 2011 roku jest 
członkiem zespołu muzyki dawnej Sabio-
netta, z którym w 2013 roku nagrała płytę 
Podobieństwo Żywota Krześci jańskiego, rok póź-
niej nominowaną do nagrody Fryderyk. Wy-
stępowała w spektaklach operowych Loterya 
i Dziady-Widma Stanisława Moniuszki, a tak-
że Dydona i Eneasz Henry’ego Purcella. Od 
grudnia 2010 roku współtworzy spektakle 

muzyczne z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd, 
orga nizowane przez Program 3 Polskiego 
Radia w Studiu Koncertowym im. Witolda 
Lutosławskiego w Warszawie. Współpracu-
je z zespołami Il Tempo, Ars Nova i Canor 
Anticus. Od października 2015 roku jest 
członkiem Chóru Filharmonii Narodowej 
w Warszawie. Od 2017 roku koncertuje jako 
solistka z Orkiestrą Kameralną Filharmonii 
Narodowej pod dyrekcją Jana Lewtaka.

A graduate of Tadeusz Gadzina’s violin 
class and Bożena Betley’s singing class at 
the Fryderyk Chopin University of Music. 
In 2011 she received a scholarship from 
the  Ministry of Culture and National 
Heri tage. She has won prizes in numer-
ous competitions, including first prize in 
the 1st International Giulio Perotti Competi-
tion in Ueckermünde (2011) and third prize 
in the 2nd Canticum Gaudium Internation-
al Early Music Vocal Competition in Poznań 
(2013). Since 2011 she has been a member 
of the Sabionetta early music ensemble, 
with which, in 2013, she recorded a disc of 
sixteenth-century Polish music, Podobieńst-
wo Żywota Krześcijańskiego, which a year 
later was nominated for one of the Polish 
record industry’s Fryderyk awards. She 
has performed in the  operatic shows 
Loterya and Dziady-Widma by Stanisław 
Moniuszko, and also Dido and Aeneas by 
Henry Purcell. Since 2010 she has been 
co-creating musical shows in the series 
Zorka, dziewczynka z  gwiazd, organised 
by Polish Radio Channel 3 at the Witold 
Lutosławski Concert Studio in Warsaw. She 
also works with the Il Tempo, Ars Nova 
and Canor Anticus ensembles. A member 
of the Warsaw Philharmonic Choir for 
the last eight years, since 2017 she has been 
performing as a soloist with the Warsaw 
Philharmonic Chamber Orchestra under 
the baton of Jan Lewtak.
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Aneta  
Łukaszewicz
mezzosopran / mezzo-soprano
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Z  wyróżnieniem ukończyła Akademię 
Muzyczną im. Fryderyka Chopina w War-
szawie w  klasie śpiewu Jerzego Artysza 
(2004). Debiutowała na Scenie Kameral-
nej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 
w Warszawie partią Filipiewny w studen-
ckiej realizacji Eugeniusza Oniegina Piotra 
Czajkowskiego. W latach 2004–2017 była 
solistką Warszawskiej Opery Kameralnej. 
W 2015 roku brała udział w prapremierze 
opery Leszka Możdżera Immanuel Kant. 
Występowała u  boku znakomitych arty-
stów, takich jak Michael Chance i Emma 
Kirkby. Współpracowała m.in. z orkiestrami 
Opery i Filharmonii Podlaskiej, Filharmo-
nii Koszalińskiej, Święto krzyskiej, Dolno-
śląskiej, Orkiestrą Kameralną Polskiego 
Radia Amadeus, Polską Orkiestrą Radiową, 

orkiestrą Sinfonia Varsovia, Concerto 
Avenna, Concerto Polacco, Sin fonia Viva, 
a  także z zespołami: Prima Vista, I Solisti 
di Varsavia, Koncertową Orkiestrą Wojska 
Polskiego i  Filharmonią im. Romualda 
Traugutta. Wielokrotnie brała udział w na-  
gra niach dzieł Stanisława Moryty, wyko-
nując m.in. Rapsod w 2001 roku. Jej solowa 
płyta zawierająca cztery cykle pieśni Moryty 
otrzymała nominację do Fryderyka. Od 2017 
roku jest solistką Polskiej Opery Królewskiej.

The artist graduated with distinction from 
Jerzy Artysz’s singing class at the Fryderyk 
Chopin Academy of Music in Warsaw 
(2004). She made her debut on the Chamber 
Stage of the Teatr Wielki – Polish National 
Opera in Warsaw as Filippevna in Pyotr 
Tchaikovsky’s Eugene Onegin. From 2004 
to 2017 she was a soloist with the Warsaw 
Chamber Opera. In 2015 she took part in 
the world premiere of Leszek Możdżer’s 
opera Immanuel Kant. Aneta Łukaszewicz 
has performed alongside such outstand-
ing artists as Michael Chance and Emma 
Kirkby. Among others she has worked 
with the Podlasie Opera and Philharmonic 
Orchestra, the Koszalin, Świętokrzyska and 
Lower Silesian Philharmonics, the Amadeus 
Chamber Orchestra of Polish Radio, Polish 
Radio Orchestra, Sinfonia Varsovia, Concer-
to Avenna, Concerto Polacco, Sinfonia Viva, 
ensembles: Prima Vista, I Solisti di Varsavia, 
the Concert Orchestra of the Polish Army 
and the Romuald Traugutt Philharmonic 
Orchestra. She has taken part in recordings 
of numerous works by Stanisław Moryto, in-
cluding his Rhapsody for mezzo-soprano and 
orchestra (2001). Her solo album contain ing 
four song cycles by Moryto was nominated 
for the Fryderyk awards (2008). Since 2017 
she has been a soloist with the Polish Royal 
Opera.
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Maciej  
Gocman
tenor
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Ukończył Akademię Muzyczną im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu. Umiejętności 
wokalne doskonalił również na Kursach 
Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantato-
wej przy Międzynarodowym Festiwalu Ora-
toryjno-Kantatowym Wratislavia Cantans 
oraz pod kierunkiem Andrew Kinga. Laureat 
wielu nagród, m.in. wraz z Collegium 1704 
otrzymał Diapason d'Or za płytę z utworami 
Jana Dismasa Zelenki, a  za płytę nagraną 
w  2018 z  Gli Angeli Geneve, Concerto Pa-
latino i  Wrocławską Orkiestrą Barokową 
otrzymał International Classical Music 
Award w 2019 roku. Dwu krotnie otrzymał 
nagrodę Fryderyk za płyty Mielczewski II oraz 
z utworami Mikołaja Zieleńskiego, obie we 
współpracy z Wroclaw Baroque Ensemble. 
Na stałe związany jest także z Ars Cantus 

i Cantores Minores Wrati slavienses. Współ-
pracuje również z  takimi zespołami, jak: 
Wrocławska Orkiestra Barokowa, Harmonia 
Sacra, Capella Cracoviensis, Concerto Po-
lacco, Il Tempo, Arte dei Suonatori, Cappella 
Augustana, Collegium 1704 i innymi. Wystę-
pował pod batutami Andrew Parrotta, Paula 
Esswooda, Kurta Masura, Paula McCreesha, 
Vincenta Dumestre’y czy Martina Gestera. 
Koncertował w Europie, Stanach Zjednoczo-
nych, Kanadzie i Meksyku.

Graduated from the Karol Lipiński Acad-
emy of Music in Wrocław and honed his 
vocal skills on the Courses in the  Inter-
pretation of Oratorio and Cantata Music 
attached to the  Wratislavia Cantans 
Inter national Oratorio-Cantata Festival 
and under the guid   ance of Andrew King. 
He has won numerous awards, includ-
ing a Diapa son d’Or with Collegium 1704 
for a disc featur ing works by Jan Dismas 
Zelenka and an  Inter national Classical 
Music Award (2019) for a disc recorded in 
2018 with Gli Angeli Geneve, Concerto Pala-
tino and Wrocław Baroque Orchestra. He 
has won a Fryderyk award twice: in 2019 
for the album Mielczewski II and in 2021 
for a disc of works by Mikołaj Zieleński – 
both record ed with Wroclaw Baroque En-
semble. He also colla  borates re gu larly with 
Ars Cantus and Cantores Minores Wrati-
slavienses. Maciej Gocman also worked 
with such ensembles as Wrocław Baroque 
Orchestra, Harmonia Sacra, Capella 
Cracoviensis, Concerto Polacco, Il Tempo, 
Arte dei Suonatori, Cappella Augustana 
and Collegium 1704. He has appeared under 
the baton of Andrew Parrott, Paul Esswood, 
Kurt Masur, Paul McCreesh, Vincent 
Dumestre and Martin Gester. He has per-
formed in concert in Europe, the United 
States, Canada and Mexico.
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Jarosław  
Bręk 
bas-baryton / bass-baritone
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W latach 1984–1996 śpiewał w Poznańskich 
Słowikach prowadzonych przez Stefana 
Stuli grosza. Ukończył Wydział Wokalny 
Akademii Muzycznej w Warszawie, w kla-
sie śpiewu Jerzego Artysza. Jest laureatem 
nagród na konkursach wokalnych w Barce-
lonie, Vercelli i  Lizbonie. Dwukrotnie 
nominowany do Paszportu „Polityki”. 
Śpiewał m.in. w Phil harmonie Berlin, Palau 
de  la Musica de Valencia, Tokyo Bunka 
Kaikan, George Enescu National Museum 
w  Bukareszcie, Tonhalle w  Zurychu, 
Laeisz halle w Hamburgu, Wielka Gildia 
w Rydze, Filhar monia Narodowa w Sofii. 
Jest też cenionym interpretatorem pie-
śni. W 2001 roku wykonał recital pieśni 
Wolfganga Amadeusa Mozarta w Gran 
Teatre del Liceu w Barcelonie, zaś w roku 
2019 kilkukrotnie wykonał Winter reise 

Franza Schuberta. Nagrał około 30 płyt, 
wielo krotnie nagradzanych Fryderykami 
oraz nagrodą Orphée d’Or de l’Academie 
du Disque Lyrique. W 2021 roku uzyskał 
tytuł profesora sztuki. Prowadzi klasę śpie wu 
w Aka demii Muzycz nej w Poznaniu. Pełni 
funkcję Dy rektora Artystycznego Fe  sti  -
wali Muzycznych w Drezdenku i Krzyżu 
Wielkopolskim. Odznaczony m.in. Złotym 
Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Odznaką 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

From 1984 to 1996 he sung with the Poznań 
Nightingales, led by Stefan Stuligrosz. 
He  graduated from Jerzy Artysz’s singing 
class in the Vocal Department of Warsaw 
Academy of Music. He has won prizes in 
singing competitions in Barcelona, Vercelli 
and Lisbon. He has also twice been nomi-
nated for one of Polityka magazine’s ‘Pass-
port’ awards. He has sung at such venues as 
the Berliner Philharmonie, Palau de la Musi-
ca de Valencia, Tokyo Bunka Kaikan, George 
Enescu National Museum in Bucharest, 
Tonhalle in Zurich, Laeisz halle in Ham-
burg, Large Guild in Riga and Bulgarian 
Philharmonic in Sofia. He is also a highly 
regarded interpreter of song reper toire. In 
2001 he gave a  recital of songs by Wolf-
gang Amadeus Mozart at the Gran Teatre 
del  Liceu in Barcelona, and in 2019 gave 
several performances of Franz Schubert’s 
Winterreise. He has recorded around 30 CDs 
repeatedly winning Fryderyk awards and 
the  Orphée d’Or de  l’Academie du Disque 
Lyrique. In 2021 he gained the title of profes-
sor. He teaches singing at Poznań Academy 
of Music. Jarosław Bręk is artistic director 
of music festivals in Drezdenek and Krzyż 
Wielkopolski and a  recipient of the  Gold 
Cross of Merit, ‘Gloria Artis’ Bronze Medal, 
Badge of Merit for Services to Polish Culture 
and others.
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20.01
piątek / 18:30 / Sala Kameralna  
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall

O czym gramy?
Wprowadzenie do koncertu / 
Pre-Concert Talk 
Róża Światczyńska

20.01
piątek / 19:30 / Sala Koncertowa  
Friday / 7.30 p.m. / Concert Hall
abonament / subscription D1, Z1

21.01
sobota / 18:00 / Sala Koncertowa  
Saturday / 6 p.m. / Concert Hall
abonament / subscription D2, Z2

Orkiestra Filharmonii Narodowej /
Warsaw Philharmonic Orchestra 
Christoph König – dyrygent /  
conductor
Lucas Debargue – fortepian / piano

Weber, Szymanowski, Schmidt

Kalendarz koncertowy  
Calendar

19.01
czwartek / 19:00 / Sala Koncertowa  
Thursday / 7 p.m. / Concert Hall

Koncert nadzwyczajny /  
Special Concert

Orkiestra i Chór /  
Orchestra and Choir 
Il Giardino d’Amore 
Stefan Plewniak – dyrygent /  
conductor
Jakub Józef Orliński – kontratenor / 
countertenor 
Natalia Kawałek – mezzosopran / 
mezzo-soprano
Sylwia Stępień – sopran / soprano 

Gluck


