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Koncert kameralny / Chamber Music Concert
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FRANT 



Wykonawcy 
Performers

Seweryn Zapłatyński – flet / flute
Bartosz Pacan – klarnet / clarinet
Klara Wośkowiak – harfa / harp
Nikola Frankiewicz – skrzypce / violin
Stanisław Podemski – skrzypce / violin
Agnieszka Podłucka – altówka / viola
Łukasz Frant – wiolonczela / cello

Program  
Programme

Claude Debussy (1862–1918)

Danse sacrée et danse profane 
na harfę i kwartet smyczkowy / for harp and string quartet [9′]
(1904) 

Danse sacrée (Très modéré)
Danse profane (Modéré)

Aleksander Tansman (1897–1986)

Sonata na dwoje skrzypiec / Sonata for Two Violins [9′]
(1950)

Allegro con moto
Lento cantabile
Scherzo: Vivo
Aria: Largo
Finale: Vivo



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.

Osvaldo Golijov (ur./b. 1960)

The Dreams and Prayers of Isaac the Blind
na klarnet klezmerski i kwartet smyczkowy /
for klezmer clarinet and string quartet
część II / part II [11′]
(1994, zrewid./rev. 2012)

Graceful, densely slow

∙∙∙ Przerwa (ok. 15 minut) / Intermission (ca. 15 min.) 

Claude Debussy
Syrinx
na flet solo / for flute solo [4′]
(1913)

André Jolivet (1905–1974)

Chant de Linos
na flet, harfę i trio smyczkowe / for flute, harp and string trio [12′]
(1944)

Maurice Ravel (1875–1937)

Introduction et allegro
na harfę oraz flet, klarnet i kwartet smyczkowy /
for harp, flute, clarinet and string quartet [11′]
(1905)

Introduction (Très lent)
Allegro 
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Omówienie  
programu

Dorota Żórawska-Dobrowolska

Debussy 
Danse sacrée et danse profane

Dwa tańce (obrzędowy i świecki) Claude’a Debussy’ego powstały dwa lata po pre-
mierze Peleasa i Melizandy (1902) na zamówienie firmy Pleyel. Jej ówczesny dyrektor 
Gustave Lyon, któremu utwór został dedykowany, zamierzał wprowadzić na rynek 
nowy model harfy chromatycznej (z podwójną liczbą strun i bez pedałów) – konku-
rencyjny dla jej odmiany diatonicznej z mechanizmem Érarda. Wprawdzie zabieg 
producencki okazał się ostatecznie fiaskiem, ale Danses należą dzisiaj do najbardziej 
znanych i najczęściej grywanych utworów na harfę w repertuarze koncertowym. 
Niekiedy wykonywane są jako koncert z orkiestrą smyczkową, ale często soliście 
towarzyszy jedynie kwartet smyczkowy. 

Tańce, podobnie jak kilka poprzednich kompozycji francuskiego twórcy (Danseuses 
de Delphes, Chansons de Bilitis, Tarentelle styrienne), utrzymane są w poetyckiej atmos-
ferze inspirowanej antyczną Grecją. Ulotne brzmienie smyczków tworzy niejako 
jednolite tło dźwiękowe dla instrumentu solowego, który zwraca uwagę niezli-
czonymi pasażami i efektownymi przebiegami akordowymi. Jak stwierdza fran-
cuski muzykolog François-René Tranchefort, materiał dźwiękowy w obu tańcach 
zabarwiony jest archaizmami modalnymi: doryckim (danse sacrée) i  lidyjskim 
(danse profane). 

Prawykonanie odbyło się 6 listopada 1904 roku, partię solową grała Lucille Wurmser-
-Delcourt, a orkiestrą smyczkową dyrygował jej twórca i dyrektor Édouard Colonne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Ren%C3%A9_Tranchefort
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Golijov

Osvaldo Golijov urodził się w 1960 roku w Argentynie w żydowskiej rodzinie emi-
grantów z Europy Wschodniej. Jest kompozytorem utworów kameralnych, wokal-
nych, opery Ainadamar, Pasji według św. Marka, a także ścieżek dźwiękowych do 
filmów Francisa Forda Coppoli. Nierzadko jego twórczość zdradza wpływ tradycyjnej 
muzyki żydowskiej. Tak jest w przypadku The Dreams and Prayers of Isaac the Blind 
(Sny i modlitwy Izaaka Ślepego), napisanych w 1994 roku z myślą o charyzmatycznym 
klarneciście Giori Feidmanie – mistrzu interpretacji muzyki klezmerskiej. Kilka 
lat później utwór zarejestrował Kronos Quartet, znany ze współpracy z zespo-
łami różnych kręgów kulturowych, takimi jak Taraf de Haïdouks – grający muzykę 
rumuńskich Romów czy Café Tacuba – wykorzystujący folklor meksykański. Album 
The Dreams and Prayers of Isaac the Blind, nagrany z udziałem wybitnego klarnecisty 
Davida Krakauera, otrzymał wyróżnienie Diapason d’Or w 1997 roku. 

Utwór, inspirowany postacią mistyka, kabalisty – Izaaka Ślepego, żyjącego na prze-
łomie XI i XII wieku, jest – jak zdradza kompozytor – opowieścią o „trwającej sześć 
tysięcy lat historii judaizmu w trzech językach: aramejskim, jidysz i hebrajskim”. 
Składa się z preludium, trzech ustępów i postludium. Druga część, prezentowana 
podczas dzisiejszego koncertu, wykorzystuje motyw tradycyjnej The Old Klezmer 
Banda, a partia „klezmerskiego” klarnetu znakomicie oddaje nastrój całej półgo-
dzinnej kompozycji. 

Tansman

W 1946 roku Aleksander Tansman wrócił do Paryża po pięcioletnim pobycie 
w Los Angeles i na nowo rozpoczął karierę w całej Europie. Jego utwory, których 
wykonania sięgały niekiedy ponad pięćset rocznie, były wykonywane przez naj-
lepszych solistów, orkiestry i dyrygentów (József Szigeti, Jascha Horenstein, Rafael 
Kubelik, André Cluytens, Paweł Klecki, Jean Périsson, Vassil Kazandjiev). Ceniono 
w jego twórczości prostotę i klarowność formy, oryginalne wykorzystanie środków 
harmonicznych przy śmiałych pomysłach rytmiczno-artykulacyjnych. W kręgu 
„francuskich przyjaciół” jego muzykę wyróżniały motywy folkloru polskiego 
i tradycyjnej muzyki żydowskiej. 

Omówienie programu



DEBUSSY, TANSMAN, GOLIJOV, JOLIVET, RAVEL

6

Estetyka neoklasycyzmu, typowa dla Maurice’a Ravela, Igora Strawińskiego, słyszalna 
jest również w Sonacie na dwoje skrzypiec z 1950 roku. Tansman miał wówczas w swoim 
kameralnym dorobku ponad dwadzieścia utworów, w tym siedem kwartetów i pisał 
właśnie jedno z najważniejszych dzieł oratoryjnych Isaïe, le prophète, wykorzystujące 
biblijne teksty. 

Nie znamy okoliczności powstania Sonaty, która przeleżała w rękopisie na półkach 
archiwum artysty przez czterdzieści lat. Prawdopodobnie nie była wykonana za 
życia Tansmana i dopiero w 1990 roku wydawnictwo Max Eschig opublikowało 
ją w Paryżu, wywołując nie lada zainteresowanie wśród wykonawców. Sonata jest 
dziełem o ogromnym potencjale artystycznym i niemałych trudnościach technicz-
nych. Jej pięcioustępowa budowa z następstwem temp szybkie–wolne–szybkie 
przywołuje na myśl układ suity barokowej. 

W 1999 roku Krzysztof Węgrzyn i Tomasz Tomaszewski zarejestrowali utwór 
w polskiej wytwórni DUX.

Debussy 
Syrinx

Od czasu Sonaty a-moll Carla Philippa Emanuela (1753) do końca XIX wieku niewiele 
powstało znaczących utworów na flet solo. Lukę tę wypełnili dopiero kompozytorzy 
dwudziestowieczni (André Jolivet, Francis Poulenc, Arthur Honegger, Edgard Varèse, 
Olivier Messiaen, Luciano Berio i inni). Listę w chronologicznym porządku otwiera 
niespełna czterominutowa kompozycja Claude’a Debussy’ego – jedna z najpięk-
niejszych kart tego repertuaru. Napisana językiem muzycznego impresjonizmu 
czaruje baśniową aurą i zmysłowością. Początkowo miała być ilustracją do kulmi-
nacyjnej sceny poematu dramatycznego Psyché Gabriela Moureya, wystawionego 
w prywatnym teatrze przy ulicy Marronniers w Paryżu. 1 grudnia 1913 roku Louis 
Fleury, zgodnie z życzeniem kompozytora, wykonał ją schowany za kulisami (dla 
wzmocnienia tajemniczego efektu). Jej eteryczne dźwięki ujęte w arabeskową kan-
tylenę przywoływały mit greckiego bożka Pana. Utwór znany dzisiaj jako Syrinx, 
do 1926 roku grywany był w paryskich salonach pod nazwą Flûte de Pan. Po śmierci 
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Omówienie programu

Louisa Fleury’ego Jean Jobert – wydawca Debussy’ego, opublikował miniaturę 
zmieniając jej tytuł na Syrinx. Kompozytor uzupełnił przy tej okazji zapis nutowy 
o kreski taktowe i zadedykował ją zmarłemu fleciście. 

Jolivet

W latach czterdziestych XX wieku André Jolivet – uczeń Edgarda Varèse’a oraz przy-
jaciel i entuzjasta twórczości Oliviera Messiaena – miał już na swoim koncie liczne 
utwory kameralne (Suite liturgique), orkiestrowe (Cinq danses rituelles), trzy balety, 
operę, a jego Cinq incantations na flet solo z intrygującym przesłaniem mistyczno-
-filozoficznym z pewnością wzbudzały sporo emocji wśród ówczesnych flecistów. 

Gaston Crunelle – profesor klasy fletu Conservatoire de Paris – w styczniu 1944 roku 
w związku ze zbliżającymi się egzaminami studentów zamówił u Joliveta utwór 
dyplomowy na flet z  fortepianem, będący niejako sprawdzianem umiejętności 
młodych artystów. Prawykonanie Chant de Linos odbyło się w maju tego samego 
roku, a pierwsze nagrody odebrali ex aequo: Pol Mule (znany później dyrygent wielu 
francuskich orkiestr) i dwudziestodwuletni Jean-Pierre Rampal, który niebawem 
miał się stać jednym z najwybitniejszych flecistów ubiegłego stulecia. Gaston Cru-
nelle poza pracą pedagogiczną prowadził również działalność koncertową, grając 
w  założonym przez siebie kwintecie (flet, harfa i  trio smyczkowe), dla którego 
komponowali m.in. Jacques Ibert, Vincent d’Indy, Arthur Honegger i Jean Françaix. 
Jolivet został poproszony o rozpisanie świeżo skomponowanego utworu na obsadę 
zespołu i  tak zaczęła się nieprzerwana kariera estradowa Chant de Linos. Tytuł 
kompozycji, zgodnie z panującą ówcześnie modą, nawiązuje do estetyki antycznej 
Grecji i wykorzystuje mit o Linosie. Linoi, czyli treny żałobne opłakujące śmierć 
pożartego przez psy Linosa, śpiewały kobiety w antycznych Delfach, przerywając 
je wybuchami płaczu i tańcami. 

Medytacyjno-melancholijna Pieśń Linosa oscyluje między lirycznymi deklamacjami 
fletu a melodiami o charakterze tanecznym. Ze względu na klimat i stylistykę, nie-
którzy krytycy uznają utwór, za szóstą Inkantację André Joliveta.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Edgard_Var%C3%A8se
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Ravel

Harfa była ulubionym instrumentem nie tylko Claude’a  Debussy’ego, ale 
i Maurice’a Ravela, który w 1905 roku, niedługo po premierze Danse sacrée et danse 
profane, otrzymał podobne zamówienie. Złożył je Albert Blondel – dyrektor paryskiej 
firmy Érard, prowadzącej z firmą Pleyel batalię rynkową, której szczegółów bizne-
sowych pewnie już nie poznamy. Można jedynie przypuszczać, że obu fabrykan-
tów nie łączyła przyjaźń, ale – jak w przypadku Debussy'ego i Ravela – hołdowali 
świętym prawom sztuki. 

Ravelowi wykonanie zadania zajęło „tydzień i trzy nieprzespane noce” podczas 
podróży jachtem i jak pisał w liście do przyjaciół – z rezultatu był zadowolony. 
Introduction et allegro na harfę, flet, klarnet i kwartet smyczkowy z niewyjaśnionych 
powodów musiały jednak zaczekać aż dwa lata na swoje prawykonanie, które miało 
miejsce w Centre musical de la Société française de photographie w Paryżu w grud-
niu 1907 roku. Dlaczego nie w Conservatoire de Paris czy Salle Érard przy ulicy 
du Mail? Zabiegi marketingowo-dyplomatyczne? Jak wiadomo ostatecznie harfa 
diatoniczna z pedałami wygrała bitwę i wpłynęła na obecny kształt instrumentu.

Nie jest zatem dziwne, że utwór Ravela podobnie jak Danse sacrée et danse profane 
Debussy’ego jest rodzajem małego koncertu na harfę. W partyturach obu mistrzów 
jej partia pełni samodzielną rolę o rozległych możliwościach technicznych, kolo-
rystycznych i artykulacyjnych. Obie kompozycje są wyrazem francuskiego esprit 
początku ubiegłego wieku.

 
Short  
programme note

Dorota Żórawska-Dobrowolska

Claude Debussy’s Danse sacrée et danse profane, commissioned by the company 
Pleyel, was intended to promote a new model of the harp without pedals, which 
subsequently proved a failure. The two dances performed attaca are a display of 
the countless technical and colour possibilities of the instrument and constitute, so 
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to speak, a concerto for harp with string orchestra; however, sometimes the soloist 
is accompanied only by a string quartet. 

Osvaldo Golijov is a composer of chamber and vocal music, the opera Ainadamar, 
St. Mark Passion, and the soundtracks to Francis Ford Coppola’s films. It is not 
uncommon for his oeuvre to betray the influence of traditional Jewish music. 
This is the case, for example, with Dreams and Prayers of Isaac the Blind, written in 
1994 for the charismatic clarinettist Giora Feidman, a master of interpretation of 
klezmer music. A few years later, the piece was recorded by the Kronos Quartet, 
accompanied by the prominent clarinettist David Krakauer. The album was awarded 
the Diapason d’Or (1997). 

Alexander Tansman’s 1950 Sonata for Two Violins highlights the considerable 
influence that neoclassical aesthetics exerted on French composers at the time. 
For many years it lay unperformed in the archives before it was put into print by 
the Max Eschig publishing house in 1990. In Poland, it was released on CD (DUX) 
by Krzysztof Węgrzyn and Tomasz Tomaszewski in 1999. 

Claude Debussy’s Syrinx opens a long list of 20th-century works for solo flute (André 
Jolivet, Francis Poulenc, Arthur Honegger, Edgar Varèse, Olivier Messiaen, Luciano 
Berio and others). Initially, this fairy-tale-sensual composition was an illustration 
of the climactic scene in Gabriel Mourey’s dramatic poem Psyché. It was performed 
at a private theatre in Paris on 1 December 1913. 

André Jolivet’s Chant de Linos for flute and piano, composed as a graduation piece for 
students in Gaston Crunelle’s flute class, had its premiere in May 1944 at the Paris 
Conservatory. This meditative and melancholic piece soon made its way to concert 
halls in a version for quintet (flute, harp and string trio), and enjoyed considerable 
success. 

Maurice Ravel’s Introduction et allegro, like Claude Debussy’s Danse sacrée et danse pro-
fane, was commissioned by a harp company. In Ravel’s case, it was Pleyel’s competitor, 
the Érard company. Both compositions showcase the new and vast technical, colour 
and articulatory potential of the instrument, being an expression of the French esprit 
of the beginning of the last century.
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Seweryn 
Zapłatyński
flet / flute

Flecista Orkiestry Filharmonii Narodowej urodzony w Oławie na Dolnym Śląsku. 
Kształcił się między innymi pod kierunkiem Urszuli Janik-Lipińskiej w Akademii 
Muzycznej w Łodzi i Andrei Lieberknecht w Hochschule für Musik, Theater und 
Medien Hannover. Jest zdobywcą I nagrody (i in. wyróżnień pozaregulaminowych) 
w III Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Michała Spisaka w Dąbrowie 
Górniczej (2009) oraz laureatem III nagrody w 15. Internationale Flötenwettbewerb 
Friedrich Kuhlau w Uelzen (Niemcy, 2013) w kategorii zespoły kameralne, II nagrody 
(I nie przyznano) i nagród pozaregulaminowych w 8. Concours international 
de quintette à vent Henri-Tomasi w Marsylii (2015).

Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (trzykrotnie), a także 
Fundacji Edukacji Międzynarodowej i Prezydenta Miasta Wrocławia. Koncertuje 
jako solista m.in. z  Orkiestrą Filharmonii Narodowej oraz z  wieloma zespo-
łami kameralnymi w  różnym składzie. W  2019 roku wykonał po raz pierwszy 
Cykl dziewięciu etiud koncertowych na flet solo Tomasza Bielskiego, a  także partię 
solową w Concert à quatre Oliviera Messiaena (polskie prawykonanie) z Orkiestrą 
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Filharmonii Narodowej pod batutą Eiji Oue. W  październiku 2020 roku wraz 
z muzykami Hashtag Ensemble uczestniczył w prawykonaniu na polskiej estradzie 
Aspern Suite Salvatora Sciarrina. 

Artysta zasiada w jury konkursów fletowych. Prowadzi działalność pedagogiczną na 
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (ma stopień doktora), 
a także podczas kursów i warsztatów.

Born in Oława, Lower Silesia, Seweryn Zapłatyński is a flautist with the Warsaw 
Philharmonic Orchestra. He studied under Urszula Janik-Lipińska at the Music 
Academy in Łódź and Andrea Lieberknecht at the Hochschule für Musik, Theater und 
Medien Hannover, among others. He won First Prize (as well as other special prizes) 
in the 3rd Michał Spisak International Music Competition in Dąbrowa Górnicza 
(2009), Third Prize in the 15th Internationale Flötenwettbewerb Friedrich Kuhlau in 
Uelzen (Germany, 2013) in the chamber ensemble category, as well as Second Prize 
(no First Prize was awarded) and special prizes in the 8th Concours international 
de quintette à vent Henri-Tomasi in Marseille (2015).

He has held scholarships from the Minister of Culture and National Heritage (three 
times), the Foundation of International Education, and the Mayor of Wrocław. 
He performs as a soloist with, inter alia, the Warsaw Philharmonic Orchestra and 
many chamber ensembles in various line-ups. In 2019, he premiered Tomasz Bielski’s 
Cycle of Nine Concert Etudes for solo flute and the solo part in Olivier Messiaen’s Concert 
à quatre (Polish premiere performance) with the Warsaw Philharmonic Orchestra 
conducted by Eiji Oue. In October 2020, together with the musicians of the Hashtag 
Ensemble, he performed the Polish premiere of Salvatore Sciarrino’s Aspern Suite. 

Seweryn Zapłatyński sits on the juries of several flute competitions. He is a faculty 
member of the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw (he holds a doctorate) 
and teaches master classes and workshops.



DEBUSSY, TANSMAN, GOLIJOV, JOLIVET, RAVEL

12

Bartosz  
Pacan 
klarnet / clarinet
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Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach w klasie klarnetu Andrzeja Janickiego. Swoje umiejętności doskonalił 
podczas licznych kursów mistrzowskich, prowadzonych przez takich artystów, 
jak Piotr Szymyślik, Arnaud Leroy, Valter Vítek, Jiří Hlaváč, Nicholas Cox, David 
Krakauer. Jest zdobywcą I nagrody w XIV Akademickim Konkursie Klarnetowym 
we Włoszakowicach i VIII Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim, 
a także laureatem IV Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego w Szczecinie 
i XV Concurso Internacional de Clarinete Ciudad de Dos Hermanas (Hiszpania, 2008). 
Brał udział w wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych, takich jak Ars 
Cameralis w Katowicach, Warszawska Jesień, Wratislavia Cantans, Praska Wiosna, 
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern (Niemcy). W 2009 roku reprezentował Polskę 
na międzynarodowym ClarinetFest w Porto, grając Koncert klarnetowy B-dur Karola 
Kurpińskiego. Uczestniczył również w XX oraz XXI Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”.

Jako solista koncertował m.in. z: Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia 
w Katowicach, Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus, Śląską Orkiestrą 



Wykonawcy / Performers

13

Kameralną, orkiestrami filharmonicznymi w Katowicach, Częstochowie i Rybniku, 
pod batutą takich dyrygentów, jak Krzysztof Penderecki, José Maria Florêncio, 
Massimiliano Caldi i Michał Klauza.

Od 2010 roku jest klarnecistą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
w Katowicach. Współpracuje również z AUKSO. Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy 
i Sinfoniettą Cracovią. W latach 2010–2014 był asystentem w Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Artysta jest współzałożycielem Etnos 
Ensemble.

Bartosz Pacan graduated with honours from the Karol Szymanowski Academy 
of Music in Katowice, where he studied in the clarinet class of Andrzej Janicki. 
He has honed his skills in numerous master classes taught by such artists as 
Piotr Szymyślik, Arnaud Leroy, Valter Vítek, Jiří Hlaváč, Nicholas Cox, and David 
Krakauer. He won First Prize in both the 14th Academic Clarinet Competition in 
Włoszakowice and the 8th Clarinet Festival in Piotrków Trybunalski, and was 
also a prize-winner in the 4th West Pomeranian Clarinet Festival in Szczecin and 
15th Concurso Internacional de Clarinete Ciudad de Dos Hermanas (Spain, 2008). He 
has taken part in numerous international music festivals, such as the Ars Cameralis 
in Katowice, the Warsaw Autumn, the Wratislavia Cantans, the Prague Spring, and 
the Festspiele Mecklenburg-Vorpommern (Germany). In 2009, he represented Poland 
at the international ClarinetFest in Porto, playing Karol Kurpiński’s Clarinet Concerto 
in B flat major. He also appeared at the 20th and 21st International Chamber Music 
Festival “Silesian Quartet and its Guests”.

As a soloist, he has given concerts accompanied by, among others, the Polish National 
Radio Symphony Orchestra in Katowice, the Amadeus Chamber Orchestra of Polish 
Radio, the Silesian Chamber Orchestra, as well as the philharmonic orchestras of 
Katowice, Częstochowa and Rybnik under the baton of such conductors as Krzysztof 
Penderecki, José Maria Florêncio, Massimiliano Caldi, and Michał Klauza.

Since 2010, he has been a clarinettist with the Polish National Radio Symphony 
Orchestra in Katowice. He also collaborates with the AUKSO Chamber Orchestra of 
the City of Tychy and Sinfonietta Cracovia. From 2010 until 2014, he was an assistant 
at the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice. The artist is a co-founder 
of the Etnos Ensemble.
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Klara  
Wośkowiak 
harfa / harp

Od 2017 roku pracuje w Orkiestrze Filharmonii Narodowej w Warszawie (pierwsza 
harfa). Występowała również z Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestre de la 
Suisse Romande, Tonhalle-Orchester Zürich i orkiestrą Opernhaus Zürich. 

Naukę gry na harfie rozpoczęła pod kierunkiem Ewy Jaślar-Walickiej w Zespole 
Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej 
(wyróżnienie, 2010). W 2014 roku ukończyła studia licencjackie w Royal Academy 
of Music w Londynie u Karen Vaughan (I nagroda i nagroda specjalna im. Renaty 
Scheffl-Stein). Kształciła się również w Conservatoire national supérieur de musique 
et de danse de Paris w klasie harfy Isabelle Moretti i Geneviève Létang. W 2016 roku 
w Haute École de Musique (HEMU) w Lozannie otrzymała dyplom magistra (klasa 
Letizii Belmondo), a w roku 2019 na tej samej uczelni ukończyła studia pedagogiczne. 

W ramach akademii orkiestrowej przy Bayerische Staatsoper w Monachium w latach 
2015–2017 grała pod batutą takich dyrygentów, jak Kirill Petrenko, Zubin Mehta, 
Daniele Callegari, Vladimir Jurowski. 
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Jest laureatką wielu międzynarodowych konkursów, m.in. Camac Harp Competition 
w  Londynie (I  nagroda, 2014) i  III Międzynarodowego Konkursu Harfowego 
w Słowenii (III miejsce, 2013). 

W lipcu 2014 roku wystąpiła podczas World Harp Congress w Sydney, gdzie wzięła 
udział w jednym z koncertów programu „Focus on Youth”. Artystka prowadzi dzia-
łalność pedagogiczną podczas kursów, warsztatów w kraju i za granicą. 

A member of the Warsaw Philharmonic Orchestra since 2017 (primary harp), Klara 
Wośkowiak has also performed with the Orchestre de Chambre de Lausanne, Orches-
tre de la Suisse Romande, Tonhalle-Orchester Zürich and the Opernhaus Zürich 
orchestra. 

She began learning the harp under Ewa Jaślar-Walicka at the Stanisław Moniuszko 
State Music School Complex in Bielsko-Biała (where she received an honourable 
mention in 2010). In 2014, she obtained her bachelor’s degree from the Royal Academy 
of Music in London under the supervision of Karen Vaughan (First Prize and 
Renata Scheffl-Stein Special Prize). She also trained at the Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris in the harp class of Isabelle Moretti and 
Geneviève Létang. In 2016, she earned her master’s degree (Letizia Belmondo’s class) 
at the Haute École de Musique (HEMU) in Lausanne, and in 2019 she completed 
a teaching course at the same university. 

In the years 2015–2017, as a member of the Orchestra Academy of the Bayerische 
Staatsoper in Munich, she performed under such conductors as Kirill Petrenko, 
Zubin Mehta, Daniele Callegari, and Vladimir Jurowski. 

She is a prize-winner in numerous international competitions, including the Camac 
Harp Competition in London (1st prize, 2014) and the 3rd International Harp 
Competition in Slovenia (3rd place, 2013). 

In July 2014, she performed at the World Harp Congress in Sydney, where she per-
formed in one of the concerts in the “Focus on Youth” programme. The artist teaches 
master classes and workshops at home and abroad. 
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Nikola  
Frankiewicz 
skrzypce / violin

Od 2016 roku pracuje w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia 
w Katowicach (sekcja II skrzypiec). W 2015 roku ukończyła Akademię Muzyczną 
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie Wiesława Kwaśnego (dyplom 
z wyróżnieniem). 

Jest laureatką licznych konkursów, m.in.: Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego 
„Młody Paganini” w Legnicy (II miejsce, 2008; wyróżnienie, 2009) i V Między-
narodowego Konkursu Skrzypcowego im. Georga Philippa Telemanna w Poznaniu 
(II  miejsce, 2008). Jako członkini kwartetu smyczkowego Cracofonia zdobyła 
I miejsce podczas I Turnieju Kameralnego w Bydgoszczy (2014) oraz tytuł wice-
mistrzów podczas Turnieju Mistrzów (2015). Skrzypaczka została uhonorowana 
Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny, stypendium 
Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

fo
t.

 /
 p

ho
to

: D
om

in
ik

 F
ra

nk
ie

w
ic

z



Wykonawcy / Performers

17

Swoje umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich pod kierunkiem takich 
pedagogów, jak Zakhar Bron, Herwig Zack, Augustin Léon Ara, Wanda Wiłkomirska, 
Robert Szreder, Grigori Zhislin i Krzysztof Węgrzyn.

Since 2016, Nikola Frankiewicz has been a member of the Polish National Radio 
Symphony Orchestra in Katowice (second violin section). In 2015, she graduated from 
the Krzysztof Penderecki Academy of Music in Kraków, where she was a student 
in Wiesław Kwaśny’s class (graduating with distinction). 

She is the winner of numerous competitions, including the “Young Paganini” Polish 
National Violin Competition in Legnica (Second Prize, 2008; honourable mention, 
2009) and the 5th Georg Philipp Telemann International Violin Competition in 
Poznań (Second Prize, 2008). As a member of the Cracofonia string quartet, she 
won First Prize in the 1st Chamber Music Tournament in Bydgoszcz (2014) and was 
runner-up in the Tournament of Champions (2015). The violinist is a recipient of 
the Prymus Opolszczyzny Award from the Marshal of Opole Region, and scholar-
ships from the Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej and the Minister of Culture 
and National Heritage.

She has honed her skills in master classes with such teachers as Zakhar Bron, Herwig 
Zack, Augustin Léon Ara, Wanda Wiłkomirska, Robert Szreder, Grigori Zhislin, and 
Krzysztof Węgrzyn.
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Stanisław  
Podemski
skrzypce / violin

Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku siedmiu lat pod kierunkiem Andrzeja 
Woźnicy. W Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 
studiował w klasie skrzypiec Marcina Baranowskiego (dyplom z wyróżnieniem). 
Swoje umiejętności doskonalił pod okiem wybitnych pedagogów, takich jak Alena 
Baeva, Evgeny Levin, Tomasz Tomaszewski, Monika Urbaniak-Lisik i Zakhar Bron.

Jest zdobywcą licznych nagród: Ogólnopolskiego Konkursu im. Stanisława Serwa-
czyńskiego w Lublinie (II miejsce), Międzynarodowego Konkursu im. Karola 
Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego w Lublinie (V miejsce oraz nagroda specjalna), 
Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka w Dąbrowie 
Górniczej (II miejsce). Był stypendystą Marszałka Województwa Dolnośląskiego, 
Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego, Prezydenta Miasta Poznania oraz 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Jako solista koncertował z orkiestrami Filharmonii: Dolnośląskiej, Zabrzańskiej, 
Świętokrzyskiej, Opolskiej, a także z orkiestrą symfoniczną Europera. W latach 
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2015–2021 współpracował z Sinfonią Varsovią, z którą wystąpił w ponad trzystu 
koncertach w Europie, Azji, a także uczestniczył w rejestracji wielu płyt z udziałem 
wybitnych artystów, takich jak Anne-Sophie Mutter, Lorin Maazel, Seong-Jin Cho, 
Martha Argerich, Marek Janowski, Alexander Sladkovsky, Mikhail Pletnev, Julian 
Rachlin, Jerzy Maksymiuk i Krzysztof Penderecki. Jako muzyk gościnny występował 
z Hiroshima Symphony Orchestra. Od września 2021 roku pełni funkcję zastępcy 
koncertmistrza Filharmonii Narodowej.

Stanisław Podemski began playing the violin at the age of seven under the direction 
of Andrzej Woźnica. He studied in the violin class of Marcin Baranowski at the Ignacy 
Jan Paderewski Academy of Music in Poznań, (graduating with honours) and per-
fected his craft under the tutelage of such outstanding teachers as Alena Baeva, 
Evgeny Levin, Tomasz Tomaszewski, Monika Urbaniak-Lisik, and Zakhar Bron.

He has won numerous awards, including the Stanisław Serwaczyński Polish National 
Competition in Lublin (Second Prize), the Karol Lipiński and Henryk Wieniawski 
International Competition in Lublin (Fifth Prize and a special award), and the Michał 
Spisak International Music Competition in Dąbrowa Górnicza (Second Prize). 
He has been awarded scholarships from the Marshal of the Lower Silesia Region, 
the Lower Silesian Music Society, the Mayor of Poznań, and the Minister of Science 
and Higher Education. 

As a soloist, he has performed with the Lower Silesia, Zabrze, Świętokrzyska, and 
Opole philharmonic orchestras, as well as with the Europera symphony orchestra. 
In 2015–2021, he collaborated with Sinfonia Varsovia, alongside which he performed 
more than three hundred concerts in Europe and Asia. He has recorded numerous 
albums with such outstanding artists as Anne-Sophie Mutter, Lorin Maazel, Seong-
-Jin Cho, Martha Argerich, Marek Janowski, Alexander Sladkovsky, Mikhail Pletnev, 
Julian Rachlin, Jerzy Maksymiuk, and Krzysztof Penderecki. As a guest musician, 
he has performed with the Hiroshima Symphony Orchestra. Since September 2021, 
he has been deputy leader of the Warsaw Philharmonic Orchestra. 
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Agnieszka  
Podłucka
altówka / viola

Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie skrzypiec Jana 
Staniendy oraz w klasie altówki Piotra Reicherta i Katarzyny Budnik. Obecnie kształci 
się w zakresie historycznych praktyk wykonawczych pod kierunkiem Martyny 
Pastuszki w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

W latach 2019–2021 była muzykiem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia w Katowicach (sekcja altówek), a od grudnia 2021 roku pracuje w Orkiestrze 
Filharmonii Narodowej w Warszawie. Prowadzi również działalność pedagogiczną 
(jako asystent) w klasie altówki i kameralistyki na macierzystej uczelni. 

Jest laureatką licznych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in. zdo-
była I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Michała Spisaka 
w Dąbrowie Górniczej (2017). W roku 2018 otrzymała stypendium programu Młoda 
Polska. Uczestniczyła w wielu kursach skrzypcowych, altówkowych, kameralnych 
i orkiestrowych, prowadzonych przez takich artystów, jak Jan Stanienda, Tabea 
Zimmermann, Yuri Bashmet, Gilad Karni, Jakub Jakowicz, Monika Urbaniak- 
-Lisik, Edward Zienkowski, Konstanty Andrzej Kulka, Szymon Krzeszowiec, 
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Marcin Baranowski i Stefan Kamasa. Brała udział w Internationale Sommer-
akademie der mdw w Wiedniu, Musethica Festival (Hiszpania, Szwecja, Niemcy), 
Festiwalu Muzyki Kameralnej Q’uarto Mondi w Poznaniu, Festiwalu Kultury 
Żydowskiej – Warszawa Singera, iPalpiti Festival w Los Angeles i wielu innych 
wydarzeniach. Koncertowała również w Niemczech (Filharmonia Berlińska), 
Holandii, Austrii, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Korei Południowej. Uczestniczyła 
w projektach orkiestrowych, takich jak Akademia Sinfonia Varsovia (2016/2017), 
Baltic Sea Philharmonic (2019/2020), The European Union Youth Orchestra (2018), 
Santander Orchestra (2016/2017). 

Graduated from the Fryderyk Chopin University of Music, where she studied 
the violin in Jan Stanienda’s class and the viola in classes taught by Piotr Reichert and 
Katarzyna Budnik, Agnieszka Podłucka is currently studying historically informed 
performance under Martyna Pastuszka at the Karol Szymanowski Academy of 
Music in Katowice.

From 2019 until 2021, she was a musician with the Polish National Radio Symphony 
Orchestra in Katowice (viola section), and since December 2021 she has been a mem-
ber of the Warsaw Philharmonic Orchestra. She also teaches (as an assistant) viola 
and chamber music classes at her alma mater. 

She is the winner of numerous national and international competitions, including 
First Prize in the Michał Spisak International Music Competition in Dąbrowa 
Górnicza (2017). In 2018, she was awarded a scholarship from the Young Poland 
programme. She has attended numerous violin, viola, chamber and orchestra classes 
taught by such artists as Jan Stanienda, Tabea Zimmermann, Yuri Bashmet, Gilad 
Karni, Jakub Jakowicz, Monika Urbaniak-Lisik, Edward Zienkowski, Konstanty 
Andrzej Kulka, Szymon Krzeszowiec, Marcin Baranowski, and Stefan Kamasa. 
She has been a guest performer at the Internationale Sommerakademie der mdw 
in Vienna, the Musethica Festival (Spain, Sweden, Germany), the Q’uarto Mondi 
Chamber Music Festival in Poznań, the Singer’s Warsaw Jewish Culture Festival, 
the iPalpiti Festival in Los Angeles, and many other events. She has also given 
concerts in Germany (Berlin Philharmonic), the Netherlands, Austria, the United 
States, Japan, and South Korea. She has participated in various orchestra projects such 
as the Sinfonia Varsovia Academy (2016/2017), the Baltic Sea Philharmonic (2019/2020), 
The European Union Youth Orchestra (2018), and the Santander Orchestra (2016/2017).
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Łukasz  
Frant
wiolonczela / cello

Solista i kameralista oraz koncertmistrz sekcji wiolonczel Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Był stypendystą Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (czterokrotnie), jak również Prezydenta Miasta Katowic, 
Fundacji Hugo Kołłątaja, Yamaha Music Foundation of Europe, Lions Club oraz 
programu Młoda Polska. Laureat wielu konkursów wiolonczelowych, m.in.: 
I nagrody I Konkursu na wiolonczelę solo im. Józefa Drohomireckiego w Katowicach 
(2004), II nagrody Konkursu im.  Dezyderiusza Danczowskiego w  Poznaniu 
(2003), Międzynarodowego Konkursu im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie 
(wyróżnienia, 2005). 

Jako kameralista wielokrotnie koncertował na festiwalach muzyki współczesnej 
(Śląskie Dni Muzyki Współczesnej i Festiwal Prawykonań w Katowicach, Poznań-
ska Wiosna Muzyczna, Intersonanzen w Poczdamie, Unerhörte Musik w Berlinie, 
Emanacje w Lusławicach, Nowe Fale w Gdańsku), biorąc udział w prawykonaniach 
utworów kompozytorów polskich i zagranicznych. Jako solista grał koncerty wiolon-
czelowe Antonína Dvořáka, Edwarda Elgara, Josepha Haydna, Roberta Schumanna, 
Piotra Czajkowskiego, a także Koncert potrójny na skrzypce, wiolonczelę i fortepian C-dur 
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Ludwiga van Beethovena oraz I Concerto grosso na trzy wiolonczele Krzysztofa 
Pendereckiego, z wieloma orkiestrami symfonicznymi w Polsce.

Łukasz Frant z pianistką Joanną Galon-Frant tworzy duet Frant Duo. Jest też człon-
kiem Metropolis Piano Quartet i AdAstra Piano Trio, z którymi regularnie koncertuje 
w Polsce i Europie. Z AdAstra Piano Trio artysta wziął udział w nagraniach dwóch 
płyt: Episodi (2017) i Stille Musik (2021). Jako kameralista jest laureatem I nagrody 
Beethoven’s Hradec International Music Competition (2004), a także innych kon-
kursów w Trieście i Florencji. 

A soloist and chamber musician as well as leader of the cello section of the Polish 
National Radio Symphony Orchestra in Katowice, Łukasz Frant has held scholar-
ships from the Minister of Culture and National Heritage (four times), the Mayor of 
Katowice, the Hugo Kołłątaj Foundation, the Yamaha Music Foundation of Europe, 
the Lions Club and the Young Poland programme. He is a prize-winner of numerous 
cello competitions, including First Prize in the Józef Drohomirecki Competition for 
Solo Cello in Katowice (2004), Second Prize in the Dezyderiusz Danczowski Com-
petition in Poznań (2003), and the Witold Lutosławski International Competition 
in Warsaw (honourable mentions, 2005). 

As a chamber musician, he has given concerts at several contemporary music 
festivals (Silesian Days of Contemporary Music and Festival of First Performances 
in Katowice, Poznań Musical Spring, Intersonanzen in Potsdam, Unerhörte Musik 
in Berlin, Emanacje in Lusławice, and Nowe Fale in Gdańsk), where he took part in 
premieres of works by Polish and foreign composers. As a soloist, he has performed 
cello concertos by Antonín Dvořák, Edward Elgar, Joseph Haydn, Robert Schumann, 
Pyotr Tchaikovsky, as well as Ludwig van Beethoven’s Triple Concerto for Violin, 
Cello and Piano in C major and Krzysztof Penderecki’s Concerto grosso No. 1 for 
three cellos with many symphony orchestras in Poland.

Łukasz Frant performs as part of the Frant Duo together with the pianist Joanna 
Galon-Frant. He is also a member of the Metropolis Piano Quartet and the AdAstra 
Piano Trio, with whom he regularly performs in Poland and Europe. The artist has 
recorded two albums with the AdAstra Piano Trio – Episodi (2017) and Stille Musik (2021). 
As a chamber musician, he won First Prize in the Beethoven’s Hradec International 
Music Competition (2004), as well as other competitions in Trieste and Florence.
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Strategiczny Mecenas Roku /
Strategic Patron of the Year

 

Mecenas Roku / Patron of the Year

 

Organizator / Organiser
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Patroni medialni / Media Partners

 

Partnerzy / Partners



2022/2023 21.03

Filharmonia
Narodowa

KONCERT 
KAMERALISTÓW 
FILHARMONII 
NARODOWEJ 
I NOSPR
CONCERT OF 
THE WARSAW PHILHARMONIC 
AND POLISH NATIONAL RADIO 
SYMPHONY ORCHESTRA 
CHAMBER MUSICIANS

80. URODZINY
MARTY 
PTASZYŃSKIEJ
MARTA PTASZYŃSKA’S 
80TH BIRTHDAY 

 

24/25.03
Orkiestra Filharmonii Narodowej / 
Warsaw Philharmonic Orchestra
Bassem Akiki – dyrygent / conductor 
Evelyn Glennie – perkusja / percussion

Gluck / Taube, Ptaszyńska, R. Strauss

 
Partner koncertów / 
Partner of the concerts

 

za kilka dni…
in a few days…

filharmonia.pl


