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Wykonawcy 
Performers

Orkiestra Filharmonii Narodowej / 
Warsaw Philharmonic Orchestra
Andris Poga – dyrygent / conductor
Władysław Kłosiewicz – klawesyn / harpsichord

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

Orkiestra Filharmonii Narodowej po raz ostatni wykonała IV Symfonię Nielsena  
w październiku 1969 roku pod dyrekcją Jana Krenza. Pozostałe utwory zagra po raz pierwszy.

The last time the Warsaw Philharmonic Orchestra performed Nielsen’s Symphony No. 4  
was in October 1969 under the baton of Jan Krenz. The other works will be presented  
by the Orchestra for the first time.

Pēteris Vasks (ur./b. 1946)

Musica serena 
na orkiestrę smyczkową / for string orchestra [11′]
(2015)

Bohuslav Martinů (1890–1959)

Koncert na klawesyn i małą orkiestrę /  
Concerto for Harpsichord and Small Orchestra [18′] 
(1935)

Poco allegro
Adagio
Allegretto

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

Carl Nielsen (1865–1931)

IV Symfonia „Nieugaszalna” op. 29 /  
Symphony No. 4 (‘The Inextinguishable’), Op. 29 [35′]
(1916)

Allegro
Poco allegretto
Poco adagio quasi andante
Allegro
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Omówienie  
programu

Krzysztof Stefański 
(„Ruch Muzyczny”)

„Muzyka to życie” – pisał Carl Nielsen. To prawda, przynajmniej w przypadku 
twórców, których utwory zabrzmią dzisiejszego wieczoru. Każdy z nich dochodził 
do kompozycji krętą drogą, lecz twórczej pasji nie sposób było ugasić. Ich dzieła 
stanowią próbę dotknięcia tego, co abstrakcyjne i niewyrażalne.

Vasks

Zdjęty bólem po śmierci swojej siostry Marty, wówczas 37-letni łotewski kompo-
zytor Pēteris Vasks napisał w 1983 roku Musica dolorosa na smyczki. W gęstych, 
dysonujących współbrzmieniach, przeciągłych glissandach, uporczywych repetycjach 
i rozdzierających, gwałtownych przebiegach zawarł prywatną żałobę, ale i ponurą 
rzeczywistość schyłkowego Związku Radzieckiego. Do koncepcji utworu oddającego 
pewien stan czy emocję (nazwanego przez kompozytora Musica) powrócił 13 lat 
później w Musica adventus. Kontemplacyjny, wyciszony utwór może kojarzyć się 
z adwentową medytacją, co wcale nie powinno zaskakiwać u syna pastora z Aizpute. 
Z kolei ekstatyczna Musica appasionata z 2002 roku uderza niezwykle intensywnym 
nasyceniem dźwięków emocjami. 

Jak dotąd ostatni utwór z serii, Musica serena z 2015 roku, został skomponowany z okazji 
70. urodzin fińskiego dyrygenta Juhy Kangasa, który wraz z Keski-Pohjanmaan 
Kamariorkesteri wykonał po raz pierwszy także dwie wcześniejsze kompozycje 
(Musica adventus i Musica appasionata). Tytułowy spokój odnajdziemy tu przede 
wszystkim w początkowym fragmencie opartym na jednym dźwięku f. Tremolo 
i flażolety nadają mu wręcz nieziemskiej poświaty. Z tej aury stopniowo wyłania się 
niespieszna melodia, która na przemian wznosi się i opada. Oplatają ją kontrapunkty, 
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dołączają kolejne instrumenty, rytm nieco się zagęszcza. Wreszcie całość kulminuje 
w dynamice fortissimo – główna linia prowadzona jest w oktawach przez skrzypce 
przy akompaniamencie powtarzanego pulsującego dźwięku g w kontra basach. 
Narracja stopniowo się uspokaja, przygotowując powrót początkowej melodii w pier-
wotnym kształcie. Utwór spina klamrą tremolowo-flażoletowe współbrzmienie, 
tym razem akordu a-moll. 

Spokój, ale też stopniowe pięcie się w górę skali to nader adekwatne środki wyrazu 
u twórcy, którego droga do kompozycji i światowego uznania wcale nie była prosta. 
Zanim podjął studia kompozytorskie w Konserwatorium w Rydze, niemal przez 
15 lat grał w łotewskich i litewskich orkiestrach na kontrabasie (stąd tak dobra zna-
jomość smyczkowej materii!), a do czasu upadku Związku Radzieckiego pracował 
jako nauczyciel w szkołach muzycznych.

Martinů

Zarośniętą ścieżką do kompozytorskiego fachu zmierzał również Bohuslav Martinů. 
W rodzinnej Poličce koncertował na skrzypcach już jako nastolatek, a dzięki stypen-
dium rady miasta wstąpił do Konserwatorium Praskiego, by kontynuować naukę. 
Z uczelni był dwukrotnie relegowany: najpierw za występ w amatorskiej orkiestrze 
bez uprzedniej zgody, później ze względu na zaległości w nauce. Nie przeszkodziło 
mu to w zdaniu egzaminu nauczycielskiego i udzielaniu lekcji skrzypiec, a wreszcie 
dołączeniu do orkiestry Czeskiej Filharmonii w 1920 roku. W tym czasie miał już za 
sobą pierwsze próby kompozytorskie, a także konsultacje u Josefa Suka, wiodącej 
postaci ówczesnego czeskiego życia muzycznego, u którego w 1922 roku rozpoczął 
studia kompozytorskie. W niepodległej Czechosłowacji, gdzie odcinano się od kultury 
niemieckiej, grano sporo muzyki francuskiej. Skłoniło to Martinů do kontynuacji 
nauki w Paryżu u Alberta Roussela. 

W stolicy Francji szybko przesiąknął modnym wówczas neoklasycyzmem; szcze-
gólnie pociągała go twórczość Igora Strawińskiego. W latach trzydziestych kompo-
zytor eksplorował możliwości gatunku concerto grosso, czego ślady można odnaleźć 
w jego I Koncercie wiolonczelowym, Serenadzie, Koncercie na kwartet smyczkowy i orkiestrę, 
a także Koncercie na klawesyn i małą orkiestrę z 1935 roku. Już sama obsada zdradza 
inspirację muzyką dawną. Niewielki zespół smyczkowy wzbogacają tu flet, fagot 

Omówienie programu
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i fortepian, partię solową powierzono zaś klawesynowi, który na początku XX wieku 
odzyskiwał popularność za sprawą Wandy Landowskiej. Pisali dla niej najwięksi, 
jak Manuel de Falla czy Francis Poulenc. Do jej uczennic należała zaś Marcelle 
de Lacour, której zadedykowany został utwór. Nawiązania do barokowego koncertu 
usłyszymy przede wszystkim w zestawianiu rozbudowanych fragmentów solowych 
i sekcji zespołowych, jak również w repryzowej budowie poszczególnych części. 
Melodyka czy harmonika z początku mogą się zdawać aż nazbyt dosłowną imita-
cją muzyki dawnej, ale warto się wsłuchać, jak Martinů przełamuje te schematy, 
dodając lub zabierając miary, zniekształcając motywy rytmiczne i wprowadzając 
dysonanse czy polirytmię. Szczególnie ciekawym zabiegiem kolorystycznym jest 
zestawienie dwóch instrumentów klawiszowych: klawesynu i fortepianu, które 
niejednokrotnie w zaskakujący sposób wymieniają się rolami, co tylko wzmacnia 
nieco pastiszowy charakter tej muzyki.

Nielsen

Paryż okazał się ważny także w biografii Carla Nielsena, który trafił tam po raz 
pierwszy dzięki stypendium w 1891 roku. Ale to nie obcowanie z tamtejszą muzyką 
okazało się najistotniejsze, lecz spotkanie z duńską rzeźbiarką Anne Marie Brodersen. 
Poznali się 2 marca, a już 10 kwietnia świętowali wesele w gronie przyjaciół (choć 
ślub wzięli formalnie dopiero miesiąc później we Florencji). Związek był równie 
burzliwy jak jego początek – kompozytor do wiernych nie należał, a małżonkowie, 
podążając za swoimi artystycznymi karierami, często rozstawali się na długie mie-
siące. Pomimo to nawet w trudnych momentach prowadzili ze sobą korespondencję, 
w której Nielsen zwierzał się ze swoich twórczych pomysłów. W liście do Anne Marie 
z 3 października 1914 roku pisał: 

Mam pomysł na dzieło, które nie ma programu, lecz które ma oddawać to, co rozu-
miemy jako Wolę Życia czy Ekspresję Życia – wszystko, co się rusza, ma chęć do życia 
[…]. Po prostu życie i ruch […], w ciągłym przepływie, w jednym wielkim ruchu […]. 
Muszę znaleźć jedno słowo lub krótki tytuł, który to wyrazi; to mi wystarczy. 

Tym słowem okazało się „Det Uudslukkelige”, czyli właściwie „to, co nieugaszalne”. 
Dziełem – IV Symfonia op. 29, ukończona w 1916 roku.
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Omówienie programu

Kompozytor nie po raz pierwszy w swojej twórczości symfonicznej dał wyraz abs-
trakcyjnej idei lub stanowi. Cztery części II Symfonii obrazują cztery temperamenty, 
z kolei III Symfonia nosi enigmatyczny przydomek espansiva. Ta praktyka łączy się 
z myślą estetyczną twórcy, który dystansował się od idei programowości w muzyce. 
Uważał, że muzyka nie jest w stanie wyrazić nawet prostych „tak” lub „nie”, a co 
dopiero skomplikowanych myśli czy konkretnych historii. W jego opinii potrafi za 
to ukazać i podkreślić prostą sugestię, którą może przedstawić z wielu stron i na 
wiele sposobów. Taką ideą było właśnie życie, bowiem – jak pisał w odniesieniu do 
IV Symfonii – muzyka ma tę samą istotę; dźwięk albo jest żywy, pulsujący, zmienny, 
albo martwy – wówczas słyszymy tylko ciszę.

Owa „nieugaszalna” wola życia najwyraźniej zaznacza się w formie utworu, który 
mimo podziału na cztery części wykonywany jest bez przerw (attacca). Granice 
między poszczególnymi ogniwami dodatkowo zaciera wewnętrzna zmienność 
temp i motywów. Nie sprawia ona wrażenia niespójności, wręcz przeciwnie – raczej 
niepowstrzymanej siły, pchającej muzykę wciąż do przodu i rozsadzającej klasyczne 
ramy symfonii. W ostrym, hałaśliwym wstępie szczególnie wyróżnia się dysonujący 
małosekundowy motyw. Po stopniowym wyciszeniu klarnety prezentują w tercjach 
główny, opadający temat. Powraca on w toku pierwszej części wielokrotnie w róż-
nych opracowaniach: od tryumfalnej apoteozy po wyciszoną kontemplację na tle 
kołyszącego, trójkowego akompaniamentu. Jego kolejne postacie przeplatane są 
rytmicznymi fragmentami, odwołującymi się do świdrującego, dysonansowego 
motywu z początku. Uspokojenie przynosi część druga, o niemal pastoralnym 
charakterze, stanowiąca być może dalekie echo wiejskiego dzieciństwa spędzo-
nego na wyspie Fionii. Wiodąca rola instrumentów dętych z kolei może nasuwać 
skojarzenia z czasem, gdy czternastoletni Nielsen został muzykiem w wojskowej 
orkiestrze w Odense (dopiero później, dzięki wsparciu lokalnych patronów rozpoczął 
studia muzyczne w Kopenhadze). Część trzecią otwiera powoli snuta melodia przy 
akompaniamencie kotłów i pizzicata kontrabasów. Wyprowadzony z jej zakończenia 
opadający, trzydźwiękowy motyw będzie kontrapunktował kolejne myśli muzyczne 
aż do intensywnego zagęszczenia ruchu w kulminacji. Wreszcie finał dzieła przy-
nosi bodaj najbardziej charakterystyczny jego motyw – starcia dwóch zestawów 
kotłów, na których tle nabrzmiewa coraz bardziej ekstatyczna muzyka. Powracają 
ostre motywy z pierwszej części, a całość wieńczy apoteoza głównego, tercjowego, 
opadającego tematu. 
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Short  
programme note
Krzysztof Stefański
(Ruch Muzyczny)

Pēteris Vasks’ Musica serena from 2015 is to date the last of his Musics, which are 
expressions of certain states or emotions. The eponymous serenity is found pri-
marily in the opening fragment, which acquires an unearthly glow thanks to 
the use of tremolo and harmonics. From this aura emerges an unhurried melody 
that rises and falls and finally climaxes in fortissimo dynamics accompanied by 
a repeated pulsating sound in the double basses. The narrative calms down, pre-
paring the return of the initial melody in its original form. A tremolo-harmonics 
chord works as a frame for the piece.

Bohuslav Martinů’s neoclassical Concerto for Harpsichord and Small Orchestra, 
written in 1935, betrays in its very line-up the inspiration the composer took from early 
music. References to the Baroque concerto can be heard above all in the juxtaposition 
of extended solo passages and ensemble sections. It’s worth listening to how Martinů 
breaks classical patterns by adding or taking away measures, distorting rhythmic 
motifs, and introducing dissonances or polyrhythm. An interesting trick involves 
the juxtaposition of two keyboard instruments, the harpsichord and the piano, 
which are surprisingly able to exchange roles and hence enhance the somewhat 
pastiche character of the music.

The subtitle ‘Inextinguishable’ of Carl Nielsen’s Symphony No. 4, Op. 29 from 1916 
refers to the idea of life as an unstoppable force. This concept is most clearly marked 
in the form of the piece, which is performed in a single sequence. Following a sharp, 
boisterous introduction, the clarinets present the main descending theme. It returns 
repeatedly in various guises: from a triumphant apotheosis to a hushed contempla-
tion. The second movement, almost pastoral in character, may echo the composer’s 
rural childhood on the island of Funen. The third movement opens with a slow 
spun melody accompanied by timpani and pizzicato double basses, which leads to 
a movement of intense density in the climax. The finale is composed of distinctive 
clashes between two sets of timpani, against which the increasingly ecstatic music 
swells. The whole is crowned by the apotheosis of the main descending theme from 
the first movement.
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Andris  
Poga
dyrygent / conductor

Główny dyrygent Stavanger Symphony Orchestra. W latach 2013–2021 sprawował 
funkcję dyrektora muzycznego Łotewskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej, 
z którą obecnie współpracuje jako doradca artystyczny.

Do najważniejszych wydarzeń dyrygenta z ostatnich lat należą koncerty z czołowymi 
orkiestrami niemieckimi, francuskimi, włoskimi, japońskimi i skandynawskimi. 
Udaną współpracę potwierdzają ponowne zaproszenia od takich zespołów, jak 
m.in. NDR Elbphilharmonie Orchester Hamburg, WDR Sinfonieorchester Köln, 
Tonhalle-Orchester Zürich, Gewandhausorchester Leipzig czy NHK Symphony 
Orchestra Tokyo. Artysta poprowadził także Wiener Symphoniker, Orkiestrę 
Filharmonii w Sankt Petersburgu, rzymską Orchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, londyńską Royal Philharmonic Orchestra, Hong Kong Philharmonic 
Orchestra i Sydney Symphony Orchestra.

Zaplanowane na sezon 2022/2023 zobowiązania artysty obejmują serie koncer-
tów abonamentowych ze Stavanger Symphony Orchestra i Łotewską Narodową 
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Orkiestrą Symfoniczną (z którą wyruszy też w tournée po Francji), ponowne 
występy w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Chinach oraz z Oslo Philharmonic, 
Royal Liverpool Philharmonic, WDR Sinfonieorchester Köln, NDR Elbphilhar monie 
Orchester, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, SWR Symphonieorchester, 
hr-Sinfonieorchester Frankfurt i Orchestre National de France. Wśród debiutów 
bieżącego sezonu należy wymienić koncerty m.in. z Göteborgs Symfoniker, Brussels 
Philharmonic, Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie, Mozarteumorchester 
Salzburg i Konzerthausorchester Berlin.

W 2010 roku Andris Poga zdobył pierwszą nagrodę podczas Evgeny Svetlanov Inter-
national Conducting Competition, co otworzyło mu drzwi do międzynarodowej 
kariery. W latach 2011–2014 był asystentem Paava Järviego w Orchestre de Paris, a w latach 
2012–2014 sprawował funkcję dyrygenta – asystenta Boston Symphony Orchestra.

Andris Poga ukończył dyrygenturę na Łotewskiej Akademii Muzycznej im. Jāzepsa 
Vītolsa. Studiował również filozofię na Uniwersytecie Łotewskim oraz dyrygenturę 
na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Chief Conductor of the Stavanger Symphony Orchestra, Andris Poga was the Music 
Director of the Latvian National Symphony Orchestra from 2013 till 2021 and 
continues to collaborate with the LNSO as its Artistic Advisor.

Highlights of recent years have included concerts with the leading orchestras 
of  Germany, France, Italy, Japan, and Scandinavia. After the  first successful 
collaborations, he has been invited back to the NDR Elbphilharmonie Orchester 
Hamburg, WDR Sinfonieorchester Köln, Tonhalle-Orchester Zürich, Gewand-
hausorchester Leipzig, NHK Symphony Orchestra Tokyo and many others. 
He has also conducted the Wiener Symphoniker, Saint Petersburg Philharmonic 
Orchestra, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rome, Royal 
Philharmonic Orchestra in London, Hong Kong Philharmonic Orchestra and Sydney 
Symphony Orchestra.

The season of 2022/2023 includes the  subscription concert series with both 
the Stavanger Symphony Orchestra and Latvian National Symphony Orchestra, 
tour of France with the latter, as well as returns to the US, Japan and China and 
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to the Oslo Philharmonic, Royal Liverpool Philharmonic, WDR Sinfonieorchester 
Köln, NDR Elbphilharmonie Orchester, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, 
SWR Symphonieorchester, hr-Sinfonieorchester Frankfurt, Orchestre National 
de France. This season, the conductor also debuts with the Göteborgs Symfoniker, 
Brussels Philharmonic, Warsaw Philharmonic Orchestra, Mozarteumorchester 
Salzburg and Konzerthausorchester Berlin, among others.

In 2010, he was the First Prize winner of the Evgeny Svetlanov International Con-
ducting Competition, which thrust him into the international scene. In the years 
2011–2014 he was an assistant to Paavo Järvi at the Orchestre de Paris, and from 2012 
to 2014 he served as an assistant conductor for the Boston Symphony Orchestra.

Andris Poga has graduated the conducting department of the Jāzeps Vītols Latvian 
Academy of Music. He also studied philosophy at the University of Latvia and con-
ducting at the Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. 

Studiował w Akademii Muzycznej w Warszawie i Accademia Musicale Chigiana 
w Sienie. Jest ostatnim uczniem Ruggera Gerlina (1899–1983) – najbliższego współ-
pracownika Wandy Landowskiej. Zwycięzca międzynarodowych konkursów klawe-
synowych w Paryżu (1981), Dijon (1983) i w Monachium (ARD, 1984).

Koncertował w Belgii, Brazylii, Chinach, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, 
Holandii, Libanie, Niemczech, Portugalii, Rosji, Ukrainie, Wielkiej Brytanii, Stanach 
Zjednoczonych, na Węgrzech i we Włoszech. Występował m.in. podczas Flanders 
Festival, Festival Oude Muziek Utrecht, Festival de Paris, Cheltenham Music Festival 
i Al Bustan Festival w Bejrucie. Współpracował z takimi artystami, jak Frans Brüggen, 
Roger Norrington, Nikolaus Harnoncourt, René Jacobs, Thomas Hengelbrock, 
Yehudi Menuhin, Henryk Szeryng oraz z zespołami: Freiburger Barockorchester, 
Armonico Tributo Austria i Orchestra of the Age of Enlightenment. Jest pierwszym 
klawesynistą, który podczas jednego recitalu w Carnegie Hall (2018) wykonał Sześć 
partit Johanna Sebastiana Bacha.

Władysław  
Kłosiewicz
klawesyn / harpsichord



VASKS, MARTINŮ, NIELSEN

12

fo
t.

 /
 p

ho
to

: H
on

or
at

a 
Ka

ra
pu

da

Jego dorobek fonograficzny obejmuje m.in. Partity, Suity angielskie, Suity fran cuskie 
i Wariacje Goldbergowskie Bacha, utwory Johanna Jacoba Frobergera i Domenica 
Scarlattiego, wszystkie dzieła klawesynowe Louisa Couperina i Jeana-Philippe’a 
Rameau oraz wszystkie utwory Françoisa Couperina (13 CD). 

W latach 1993–2017 był związany z Warszawską Operą Kameralną, w której spra-
wował kierownictwo artystyczne orkiestry barokowej Musicae Antiquae Collegium 
Varsoviense. Z zespołem tym dokonał pierwszej polskiej realizacji wszystkich 
zachowanych oper Claudia Monteverdiego: Orfeusz, Powrót Ulissesa do ojczyzny 
i Koronacja Poppei, a także jego nieszporów Vespro della Beata Vergine. Prowadził 
także od klawesynu m.in. opery Imeneo, Rinaldo, Juliusz Cezar i Ariodante Georga 
Friedricha Händla. 

W latach 1987–2004 pracował jako profesor zwyczajny w Univerität für Musik und 
darstellende Kunst Graz, gdzie prowadził klasę klawesynu; wykładał też na Uni-
wersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Odznaczony Srebrnym 
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Orderem Świętego Stanisława I klasy.
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After studies at the Academy of Music in Warsaw and the Accademia Musicale 
Chigiana in Siena, Władysław Kłosiewicz was the last student of Ruggero Gerlin 
(1899–1983), the closest collaborator of Wanda Landowska. Winner of international 
harpsichord competitions in Paris (1981), Dijon (1983), and Munich (ARD, 1984).

He has performed in Belgium, Brazil, China, Czech Republic, Finland, France, Spain, 
The Netherlands, Lebanon, Germany, Portugal, Russia, Ukraine, Great Britain, Italy, 
Hungary, and the USA and performed at the Flanders Festival, Festival Oude Muziek 
Utrecht, Festival de Paris, Cheltenham Music Festival and Al Bustan Festival in Beirut, 
among others. He collaborated with such prominent artists as Frans Brüggen, 
Roger Norrington, Nikolaus Harnoncourt, René Jacobs, Thomas Hengelbrock, 
Yehudi Menuhin, Henryk Szeryng and ensembles: Freiburger Barockorchester, 
Armonico Tributo Austria and Orchestra of the Age of Enlightenment. He is the first 
harpsichordist who performed the Six Partitas by Johann Sebastian Bach during 
one recital at Carnegie Hall (2018).

His phonographic work includes Bach’s Partitas, French Suites and Goldberg Varia-
tions, pieces of Johann Jacob Froberger and Domenico Scarlatti, all the harpsichord 
works of Louis Couperin and Jean-Philippe Rameau, and the entirety of François 
Couperin’s oeuvre (13 CDs).

In the years 1993–2017 the artist was attached to the Warsaw Chamber Opera, 
during which time he was the artistic director of the Musicae Antiquae Collegium 
Varsoviense Baroque music orchestra. He is the author of the first Polish stage 
performances of all preserved Claudio Monteverdi’s operas: L’Orfeo, Il ritorno d’Ulisse 
in patria, and L’incoronazione di Poppea, as well as his Vespro della Beata Vergine. He also 
directed from the harpsichord George Frideric Handel’s operas Imeneo, Rinaldo, Giulio 
Cesare and Ariodante.

In the years 1987–2004, he was Professor at the Universität für Musik und dar-
stellende Kunst Graz, where he taught the harpsichord class, he also lectured 
at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw. Awarded with the Silver 
Medal for Merit to Culture Gloria Artis and the Order of Saint Stanislaus (1st class).
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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
Julia Iwanciw
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

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
Kamil Watkowski

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

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. Sienkiewicza) 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.



Recenzent i prezenter muzyczny, pracownik 
naukowy UMCS, dziennikarz Radia Lublin 
i Akademickiego Radia Centrum, występuje 
na scenie Teatru Muzycznego w Lublinie. 
Współpracuje z najważniejszymi festiwa-
lami i instytucjami muzycznymi w Polsce. 
Autor książek Metamorfozy Don Juana. Studia 
z historii opery XVIII i XIX wieku (Polihymnia, 
Lublin 2010), Uśmiech anioła. Pogranicza mu-
zyki, malarstwa i literatury (Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2012) oraz Opera i polityka. 
Historyczne i polityczne konteksty grand opéra 
w czasach monarchii lipcowej (Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2015).

A music critic and presenter, an academic at 
the Maria Curie-Skłodowska University, and 
a journalist with Lublin Radio and Akademickie 
Radio Centrum. He also works as an MC at Lu-
blin Music Theatre. He has collaborated with 
the most prominent music festivals and institu-
tions in Poland. He is the author of the following 
books: Metamorfozy Don Juana. Studia z historii 
opery XVIII i XIX wieku (Polihymnia, Lublin, 2010), 
Uśmiech anioła. Pogranicza muzyki, malarstwa i lite-
ratury and Opera i polityka. Historyczne i polityczne 
konteksty grand opéra w czasach monarchii lipcowej 
(both published by the Maria Curie-Skłodowska 
University Publishing House in 2012 and 2015, 
respectively).

3.02.2023
piątek / 18:30 / Sala Kameralna 
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall
Wprowadzenie do koncertu /  
Pre-Concert Talk
Stefan Münch

Rzecznik prasowy Narodowego Instytutu 
Fryderyka Chopina, współpracownik Pro-
gramu 2 Polskiego Radia, na którego antenie 
prowadzi autorską audycję „Tematy ope-
rowe”. Od 2013 do 2019 roku prezentował 
comiesięczne audycje poświęcone muzyce 
polskiej na antenie rosyjskiego Radia Orfiej. 
Autor kilku książek o tematyce muzycznej 
oraz wielu przekładów. Juror International 
Opera Awards.

A  spokesperson of the  Fryderyk Chopin 
Institute and a collaborator of Polish Radio 
Channel 2, where he hosts his original pro-
gramme entitled “Tematy operowe” (Opera 
Themes). From 2013 until 2019, he presented 
his own monthly Polish music show on 
Russia’s Radio Orfey. He is the author of sev-
eral books on music and numerous transla-
tions. He sits on the jury of the International 
Opera Awards.

10.02.2023
piątek / 18:30 / Sala Kameralna 
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall

Gość specjalny / Special guest
Martín García García

Wprowadzenie do koncertu /  
Pre-Concert Talk
Aleksander Laskowski
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premiera płyty 10 lutego 
CD release on 10 February  

Boreyko, Zdunik

Boreyko / Zdunik
Orkiestra Filharmonii Narodowej
Warsaw Philharmonic Orchestra

Polish Music 
for Cello 
and Orchestra



Kalendarz koncertowy  
Concert Calendar

5.02
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 

Karnawałowe strojenie  
W plecaku FeNka… stroik  
i smyczek / Carnival Time 
In FeNek’s backpack… a reed  
and a bow

Agata Kawełczyk-Starosta – 
prowadzenie / host

7.02
wtorek / 19:00 / Sala Kameralna  
Tuesday / 7 p.m. / Chamber Music Hall
abonament / subscription PPF3

Po prostu… Filharmonia! /  
Simply… Philharmonic!
Projekt 3 / Project 3

Tomasz Ritter – fortepian  
historyczny / historical piano

Chopin

8.02
środa / 19:00 / Sala Kameralna  
Wednesday / 7 p.m. / Chamber Music Hall
abonament / subscription PPF3

Po prostu… Filharmonia! / 
Simply… Philharmonic!
Projekt 3 / Project 3

Jakub Kuszlik – fortepian / piano

Haydn, Debussy, Brahms

9.02
czwartek / 19:00 / Sala Kameralna  
Thursday / 7 p.m. / Chamber Music Hall
abonament / subscription PPF3

Po prostu… Filharmonia! / 
Simply… Philharmonic!
Projekt 3 / Project3

Karol Szymanowski Quartet i goście / 
Karol Szymanowski Quartet & Guests

Szymanowski, Ravel, Schumann

10.02
piątek / 19:30 / Sala Koncertowa  
Friday / 7.30 p.m. / Concert Hall

Martín García García – fortepian / 
piano

Schumann, Brahms
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Music and Artistic Director
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Wersja cyfrowa programu koncertowego /
Digital version of the concert programme
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10.02
Recital fortepianowy / Piano Recital

Schumann, Brahms 

 
Na koncert zaprasza Strategiczny Mecenas Roku 
Filharmonii Narodowej / The Warsaw Philharmonic 
Strategic Patron of the Year welcomes you 
to join us in this concert

 

w przyszłym tygodniu…
next week…


