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dr Wojciech M. MARCHWICA – słowo / lecture
Gwiazda wieczoru – obój! 
The Star of The Evening – Oboe!
 
                             *   *   *

Carl Philipp STAMITZ (1745–1801)
Kwartet D-dur op. 8 nr 1 (1773) 
Quartet in D major, Op. 8 No. 1

Allegro moderato 
Andante amoroso 
Poco presto 

Wolfgang Amadeus MOZART (1756–1791)
Kwartet F-dur KV 370/368b (1781) 
Quartet in F major K. 370/368b  

Allegro
Adagio
Rondeau. Allegro

                          

WYKONAWCY
PERFORMERS

PROGRAM
PROGRAMME

Paweł NYKLEWICZ obój / oboe

Paweł STAWARSKI skrzypce / violin

Błażej MICHNA altówka / viola

Franciszek PALL wiolonczela / cello

dr Wojciech M. MARCHWICA słowo / lecture
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Paweł NYKLEWICZ Paweł STAWARSKI

Absolwent Akademii Muzycznej w Kra-
kowie w klasie Jerzego Kotyczki (dyplom 
z wyróżnieniem w 2000). W 1998 roku 
wygrał stypendium Yamaha Music Foun-
dation dla najlepszych studentów.

Laureat wielu krajowych i międzyna-
rodowych konkursów muzycznych. 
Uczestniczył w licznych kursach orga-
nizowanych przez takie instytucje, jak  
Mozarteum w Salzburgu czy Bachakade-
mie w Stuttgarcie.

Paweł Nyklewicz koncertuje jako solista 
i kameralista w kraju i granicą, wystę-
pując m.in. z Filharmonią Krakowską,  
Capellą Bydgostiensis, Sopocką Orkiestrą Kameralną, zespołem Philharmonia  
Quintet. Współpracuje z wieloma wybitnymi dyrygentami oraz solistami. Współ-
tworzy zespół kameralny Philharmonia Quintet, z ktorym nagrał płytę zatytułowaną 
Jewish Roots. Jest pierwszym oboistą Orkiestry Filharmonii im. K. Szymanowskiego 
w Krakowie.

————————————— 

Born in 1976 in Rzeszow. He is the first oboist of the Krakow Philharmonic Orchestra. 
He performes both as a soloist and chamber musician. In 1998 he received Yamaha Mu-
sic Foundation Scholarship for the best students. He graduated with distinction from the 
Krakow Academy of Music in 2000 by Jerzy Kotyczka.

He is the laureate of many national and international music competitions. He took part 
in various music courses organized by Mozarteum in Salzburg and Bachakademie in  
Stuttgart. He is the member of the Philharmonia Quintet with who he recorded a CD 
Jewish Roots – very well accredited by critics.

Paweł Nyklewicz performes as a soslist and chamber musician both Poland and abroad 
and collaborates with the Krakow Philharmonic Orchestra, Capella Bydgostiensis, Sopot 
Chamber Orchestra, Philharmonia Quintet Ensemble and with many significant conduc-
tors and soloists.

Ukończył z wyróżnieniem w 2002 roku 
Akademię Muzyczną w Krakowie w kla-
sie skrzypiec Teresy Głąbówny. Podczas 
studiów w Krakowie pracował również 
pod kierunkiem Roberta Kabary i Kai 
Danczowskiej. Odbywał studia uzu-
pełniające na Uniwersytecie im. Jana 
Gutenberga w Moguncji w klasie Anne 
Shih. Kilkakrotnie uczestniczył w mię-
dzynarodowych kursach mistrzowskich 
Holzhauser Musiktage (Niemcy), prowa-
dzonych przez Dénesa Zsigmondyego  
i Isabelle Faust.

Współpracował m.in. z zespołem Sinfo-
nietta Cracovia, Polską Orkiestrą Kame-
ralną Sopot, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Orkiestrą Filharmonii Śląskiej 
w Katowicach, Śląską Orkiestrą Kameralną w Katowicach. Od 2008 roku jest etato-
wym muzykiem Orkiestry Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie.

Posiada doświadczenie w wykonawstwie historycznym. Od 2012 roku stale współ-
pracuje z Wrocławską Orkiestrą Barokową. Jest zapraszany również przez inne ze-
społy specjalizujące się w wykonawstwie historycznym, m.in. Capellę Cracoviensis  
i {oh!} Orkiestrę Historyczną.

Regularnie występuje na festiwalach muzycznych, takich jak Wratislavia Cantans, 
Chopin i Jego Europa, Händel-Festspiele w Halle.

Zajmuje się również działalnością pedagogiczną. Od 2017 roku prowadzi Bachowską 
Akademię Junior w ramach Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy.
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Błażej MICHNA

Urodził się w  Rudzie Śląskiej. Stypen-
dysta Ministra Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego, ukończył z  wyróżnie-
niem Akademię Muzyczną w  Kra-
kowie w  klasie altówki Janusza Pi-
sarskiego w  2008 roku. Studiował 
również w klasie altówki Andry Darzins 
w  Staatliche Hochschule für Musik 
und darstellende Kunst w  Stuttgarcie 
w  ramach programu stypendialnego  
Sokrates-Erasmus. Brał udział w  licz-
nych kursach mistrzowskich – solowych 
(P. Reichert, A. Darzins, Ch. Desjardins, 
A. Levitan, S. Kamasa, T. Zimmermann), 
kameralnych (D. Połoński, T. Gadzina, 
Altenberg Trio, P. Buck, A. Spiri, kwar-
tet DAFÔ) oraz orkiestrowych (International Bachakademie Stuttgart, Bydgoskie 
Impresje Muzyczne, Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk). 

Jako członek kwintetu fortepianowego SONUS zdobył wyróżnienie na XVI Między-
narodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi (2007), 
a także Nagrodę Specjalną im. Marka Stachowskiego oraz Nagrodę Specjalną PWM 
za najlepszą interpretację utworu kompozytora polskiego na XIII Międzynarodowym 
Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (2009). 

Współpracuje z  Tatrzańską Orkiestrą Klimatyczną, Przemyską Orkiestrą Kame-
ralną, Tarnowską Orkiestrą Kameralną, Wielicką Orkiestrą Kameralną, orkiestrą  
Sinfonietta Cracovia, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej oraz  Straussowską  
Orkiestrą Obligato. W  przeszłości członek Kameralnej Orkiestry Miasta Tychy  
AUKSO oraz  Filharmonii Opolskiej, obecnie jest altowiolistą Filharmonii Krakow-
skiej. Pracuje również jako nauczyciel klasy altówki Szkole Muzycznej  I i  II stopnia 
im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.

Graduated with honours from the violin class of Teresa Głąbówna at the Music Academy 
of Krakow in 2002. During his studies in Krakow he also worked under Robert Kabara 
and Kaja Danczowska. He then studied in the violin class of Anne Shih at the Johannes 
Gutenberg University, Mainz. He has participated several times in the international master 
class “Holzhauser Musiktage” (Germany) led by Dénes Zsigmondy and Isabelle Faust.

Has played with ensembles such as the Sinfonietta Cracovia, Polish Chamber Orchestra 
Sopot, the Beethoven Academy Orchestra, the Silesian Philharmonic Orchestra in Kato-
wice and the Silesian Chamber Orchestra in Katowice. Since 2008 he has been a violinist 
in the Karol Szymanowski Philharmonic Orchestra in Krakow. 

Experienced in historical performance practice and has been playing with The Wrocław 
Baroque Orchestra since 2012. Has also been invited to participate in other ensembles 
and orchestras specialising in historical performance, including Capella Cracoviensis and 
{oh!} Historical Orchestra.

A regular performer at music festivals including the Wratislavia Cantans, Chopin and His 
Europe and Händel-Festspiele (Germany).

Has been involved in teaching activities and since 2017 has been leading the Bach Acad-
emy Junior as part of the Bach Festival in Świdnica.

Paweł STAWARSKI 
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Błażej MICHNA

Born in Ruda Śląska. Holder of a scholarship granted by the Minister of Culture and 
National Heritage. He graduated with honours from the Academy of Music in Krakow, 
where he had completed Janusz Pisarski’s viola class (2008). He also studied the vio-
la under  Andra Darzins at the Staatliche Hochschule für Musik und darstellende Kunst  
in Stuttgart as part of the scholarship programme Socrates-Erasmus. He has participated 
in numerous master courses, including solo courses (P. Reichert, A. Darzins, Ch. Desjar-
dins, A. Levitan, S. Kamasa, T. Zimmermann), chamber music programmes (D. Połoński,  
T. Gadzina, Altenberg Trio, P. Buck, A. Spiri, DAFÔ quartet) and orchestral master courses 
(International Bachakademie Stuttgart, Bydgoszcz Music Impressions, Polish-German 
Lower Silesia Young Philharmonic). 

As a member of the SONUS piano quintet he was awarded at the 16th Kiejstut Bace-
wicz International Chamber Music Competition in Lodz (2007), and he received Marek 
Stachowski’s Special Prize as well as the PWM Special Prize for the best interpretation of  
a Polish composition at the 13th International Contemporary Chamber Music Competi-
tion in Krakow (2009). 

He has been cooperating with the Tatra Mood Orchestra, Przemyśl Chamber Orchestra, 
Wieliczka Chamber Orchestra, Tarnów Chamber Orchestra, Sinfonietta Cracovia, and 
Beethoven Academy Orchestra. In the past, he was a member of the AUKSO Chamber 
Orchestra in Tychy, and of the Opole Philharmonic Orchestra. Presently, he is a member 
of the Krakow Philharmonic Orchestra, and he teaches a class of viola at the Bronisław 
Rutkowski Primary and Secondary State Music School in Krakow. 

Franciszek PALL 

Urodzony w Krakowie. Studia ukończył 
w 1999 roku z wyróżnieniem w klasie 
wiolonczeli Witolda Hermana. Uczest-
niczył w wielu kursach solistycznych  
i kameralnych.

Od 1996 roku jest wiolonczelistą  
Orkiestry Filharmonii Krakowskiej. 
Współpracuje ponadto z Sinfoniettą  
Cracovia, Przemyską Orkiestrą Kame-
ralną i Tarnowską Orkiestrą Kameralną. 
Koncertuje też jako kameralista. Z Kwar-
tetem Smyczkowym Filharmoników 
Krakowskich występował na festiwalach 
w Niemczech, Włoszech, San Marino  
i Czechach. Brał udział w nagraniach mu-
zyki filmowej oraz płyty z polską muzyką wiolonczelową dla wytwórni DUX.

Udziela się jako pedagog, prowadząc klasę wiolonczeli w Zespole Szkół Muzycznych 
im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie.

————————————— 

Born in Krakow in 1974, graduated from the Music Academy in Krakow at Witold  
Herman’s class, getting the first honours degree in 1999. 

He has taken part in numerous solo and chamber concerts. He has been a cellist  
in Krakow Philharmony Orchestra since 1996. He cooperates with Sinfonietta Cracovia, 
Chamber Orchestra in Przemyśl and also Chamber Orchestra in Tarnów. He performs 
chamber music, too. Being a member of a String Quartet of Krakow Orchestra, he took 
part in many festivals in Germany, Italy, San Marino and the Czech Republic. 

He recorded soundtracks for films and a CD for DUX label. He is also a successful cello 
teacher at Music School of Mieczysław Karłowicz in Krakow.
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Wojciech M. MARCHWICA

Uzyskał wykształcenie zarówno w dzie-
dzinie filologii polskiej (mgr 1981), jak  
i muzykologii (mgr 1988), po czym obro-
nił rozprawę doktorską na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim w 1994 roku. Od 
1983 roku wykłada na Uniwersytecie 
Jagiellońskim jako asystent, następnie  
adiunkt i starszy wykładowca w Instytucie  
Muzykologii. Wojciech M. Marchwica był 
również wielokrotnie zapraszany jako 
visiting professor do Stanów Zjednoczo-
nych (Rochester, Nowy Jork; Blooming-
ton, New Jeresey) i na Ukrainę (Kijów, 
Lwów). Niezależnie od działalności aka-
demickiej był dyrektorem Biura Jubile-
uszowego UJ (odpowiedzialny m.in. za 
obchody jubileuszu 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej w 2000 roku). Pełnił 
również funkcję zastępcy dyrektora w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina 
(2011–2017).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii muzyki w XVIII wieku 
i muzyki w kontekście kulturowym. Opublikował liczne artykuły dotyczące polskiej 
kultury muzycznej w Europie. Począwszy od 2015 roku rozszerzył swoje zainte-
resowanie muzykologiczne na zagadnienia muzyki w filmie. Jego serie wykładów 
zostały wysoko ocenione – podobnie jak artykuły na ten temat. Był organizatorem  
i prelegentem podczas konferencji Early Music – Context and Ideas 1 (Kraków 2003) 
i podczas II edycji konferencji (Kraków 2008). Spośród późniejszych wystąpień wska-
zać należy międzynarodową konferencję muzykologiczną The National Elements  
in Music (Ateny 2013) a ostatnio także Music Across Media (organizator i speaker, 
Warszawa 2017) oraz Music and Sound Design in Film/New Media (Wilno 2017). 
Wojciech M. Marchwica jest również czynnym wydawcą muzycznym (I.J. Paderewski 
– Opera Omnia oraz muzyka polskiego baroku).

Wojciech M. MARCHWICA

Fulfilled his education both in the field of the Polish philology (MA 1981) and the musi-
cology (MA 1988) and obtained the PhD diploma at the Jagiellonian University in 1994.  
He has been teaching in the Jagiellonian University since 1983 as assistant-professor 
and later (1999-) associate professor and senior lecturer at the Institute of Musicology.  
Wojciech M. Marchwica was also a renowned lecturer as a “visiting professor” in the USA 
(Rochester, NY, Bloomington NJ) and in Ukraine (Kiev, Lviv). Despite the academic activity 
he has been hold the Deputy Director position in Fryderyk Chopin Institute (2011–2017).

His special areas of interest are history of music in 18th c. and music within the cultural 
context. He has published numerous articles concerning Polish musical culture within the 
European one. Starting on 2015 he has enlarge his musicological interest with “music 
within movie” topic. His series of lectures was highly appreciated – as well as his arti-
cles concerning this subject. He was an organizer and key-note speaker during the con-
ferences: Early Music – Context and Ideas 1 (Kraków, 2003) and 2nd edition (Kraków, 
2008), The National Elements in Music (Athens, 2013) lately also Music Across Media 
(Warsaw, 2017) Music and Sound Design in Film/New Media (Vilnius, 2017). Wojciech 
M. Marchwica is also busy as music editor (Ignacy Jan Paderewski – Opera Omnia, music 
of Polish baroque).
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GWIAZDA WIECZORU – OBÓJ!  
[STRESZCZENIE WYKŁADU]

Popularny na prawie na całym świecie obój zawsze zbudowany jest z rurki (drew-
nianej, trzcinowej itp.) oraz stroika, czyli złożonych dwóch bambusowych/ trzci-
nowych płytek (stąd „podwójno-stroikowy”), mocno owiniętych nicią. Zainicjo-
wanie powstawania dźwięku jest podobne do tego, co każdy z nas próbował 
zrobić wdmuchując powietrze w trawkę ułożoną pomiędzy dwoma palcami. 
Stroik, w którym grający wywołuje wibracje wdmuchując powietrze pomiędzy 
wspomniane trzcinki, inicjuje drgania powietrza w rurce i tak powstaje dźwięk. 
Wysokość dźwięku zmienia się, regulując efektywną długość słupa powietrza  
w rurze instrumentu poprzez zasłanianie lub otwieranie otworów (jak w popu-
larnym flecie prostym).

Obój wywodzi się z instrumentu znanego dziś jako szałamaja, który narodził się 
prawie 3000 lat temu na Bliskim Wschodzie. Do dziś wykorzystywane są liczne 
regionalne odmiany obojów: egipski mizmar/zurna, ormiański duduk, marokań-
ska rhaita i inne. Rodzina szałamai – często wykorzystywana w muzyce XIII–XVII 
wieku – to zestaw instrumentów od małych – sopranowych aż po potężne baso-
we (pomort, bombarda). Nieco innym wariantem tego instrumentu (ze stroikiem 
schowanym w komorze stroikowej, a nie trzymanym w ustach grającego) była 
krzywuła (krumhorn), znana już w XV wieku.

Obój jako wersja rozwojowa wspomnianej grupy instrumentów, charakteryzujący 
się wysokim brzmieniem (stąd nazwa haut-bois, z fr. „wysokie drewno”) stopnio-
wo wypierał swoich krewniaków. Został wprowadzony zarówno na francuskie, 
jak i niemieckie dwory i salony w 2. połowie XVII wieku i stopniowo był popula-
ryzowany przez kolejne 150 lat. Oboje barokowe – ze względu na ich przenikli-
wość, ale też miękkość brzmienia – ceniono w muzyce kościelnej, orkiestrowej  
i w zespołach kameralnych. Nie potrafimy sobie dziś wyobrazić Bachowskich pa-
sji bez obojowych dialogów i wielu arii bez koncertujących obojów. Instrument 
ten był też chętnie wykorzystywany w koncertach i sonatach kościelnych. Poja-
wiły się również jego odmiany brzmieniowe – obój miłosny, rożek angielski, obój 
da caccia… Druga połowa XVIII wieku to jego „złoty wiek” – czas najczęstsze-
go wykorzystywania oboju zarówno w orkiestrach, zespołach kameralnych, jak  
i w kompozycjach solowych.

XIX wiek przyniósł obojowi usprawnienia techniczne – systemy klap pozwoliły na 
grę w pełnym zakresie chromatyki. Instrument ten jednak, unowocześniając się  
i dając grającym możliwość większej biegłości technicznej, zmienił swoje brzmie-
nie. Specyfika brzmienia oboju pozwala wykorzystywać go często jako solistę na 
tle orkiestry – temat z popularnego Poloneza W. Kilara, kończącego filmowy ob-
raz A. Wajdy Pan Tadeusz jest tu najlepszym przykładem.

Wojciech M. Marchwica

THE STAR OF THE EVENING – OBOE!
[SUMMATION]

The oboe, popular across the world, is made of a pipe (wooden or cane) and  
a reed, i.e. two bamboo/cane strips (hence “double reed”) wrapped tightly with thread.  
Sound initiation resembles what each of us must have tried to do at least once, when 
blowing air into a blade of grass placed between two fingers. The reed, in which the 
performer causes vibration by blowing air between the cane strips, initiates air vibra-
tions inside the pipe, thus generating sound. The pitch is changed by regulating the ef-
fective length of the air column in the instrument pipe, when covering and uncovering 
the holes (as in the popular recorder).

The oboe derives from an instrument known as the shawm, discovered almost 3000 
years ago in the Middle East. These days, numerous regional oboe types are used, 
including the Egyptian mizmar/zurna, Armenian duduk, Moroccan rhaita, and others. 
The shawm family, often used in the music of the 13th–17th centuries, is a set of in-
struments, from small soprano members of the family through potent bass instruments 
(pommer or bombard). A slightly different variant of the instrument (with the reed hid-
den in the reed chamber, rather than held in the performer’s mouth) is the krumhorn, 
known as early as in the 15th century. 

The oboe, which is a development of the above mentioned family of instruments, is 
characterized by its high tone (hence the name haut-bois from the French for “high 
wood”), and it has gradually driven out its predecessors. It was introduced to the 
French and German courts and salons in the second half of the 17th century, and it was 
gradually popularized throughout the following 150 years. Due to their profundity and 
softness of sound, Baroque oboes were highly appreciated in church, orchestral and 
chamber music. It would be impossible for us to imagine Bach’s passions without oboe 
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dialogues, or many arias without concert oboes. The instrument was also keenly used 
in church concertos and sonatas. There later appeared different tone colour types of 
the oboe, including the oboe d’amore, English horn, oboe da caccia… The second 
half of the 18th century was the “golden age” of the oboe, and a time, when the oboe 
was most frequently used in orchestral performances, chamber music ensembles, and 
solo compositions.

The 19th century brought long technical improvements, with a system of flaps that 
allowed for a full range of chromatic scale. However, while becoming more modern, 
and providing performers with greater technical possibilities, the instrument also chan-
ges its sound quality. The specificity of the oboe tone colour renders it a frequent so-
loist against the backdrop of the orchestra. A good example of that is the theme from 
Wojciech Kilar’s popular Polonaise, which is the crowning piece in Andrzej Wajda’s 
famous film Pan Tadeusz.

Wojciech M. Marchwica
transl. Katarzyna Franek-Sokołowska
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