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WYKONAWCY
PERFORMERS

PROGRAM
PROGRAMME

Joseph HAYDN (1732–1809) 

Koncert wiolonczelowy C-dur nr 1 (1761–1765(?))
Cello concerto in C major Hob. VIIb:1

Moderato

Adagio

Allegro molto

Antonín DVOŘÁK (1841–1904)

Serenada E-dur na orkiestrę smyczkową op. 22 (1875)
Serenade for Strings in E major, Op. 22

Moderato

Tempo di valse

Scherzo (Vivace)

Larghetto

Finale (Allegro vivace)

Krzysztof PENDERECKI (1933–2020)

Ciaccona in memoria Giovanni Paolo II per archi (2005)

ORKIESTRA 
FILHARMONII KRAKOWSKIEJ 
KRAKOW PHILHARMONIC ORCHESTRA
 

Joanna 
KONARZEWSKA  

         koncertmistrz, kierownictwo artystyczne 
                         concertmaster, artistic director

Rafał 
KWIATKOWSKI  wiolonczela / cello
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Absolwentka Akademii Muzycznej  
w Krakowie oraz Syddansk Musikkonser-
vatorium og Skuespillerskole w Odense. 

Jako solistka i koncertmistrz współpra-
cowała z takimi orkiestrami, jak Odense 
Symfoniorkester, Aarhus Symfoniorke-
ster, Narodowa Orkiestra Polskiego Ra-
dia w Katowicach, Orkiestra Filharmonii 
Krakowskiej, Orkiestra Polskiej Filhar-
monii Bałtyckiej w Gdańsku, Orkiestra 
Akademii Beethovenowskiej, Polska 
Filharmonia Kameralna Sopot, Elbląska 
Orkiestra Kameralna. 

W latach 2009–2014 koncertmistrz  
orkiestry Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, a od 2014 roku Orkiestry Filharmonii  
im. Karola Szymanowskiego w  Krakowie. Jest także gościnnym koncertmistrzem  
Orkiestry Akademii Beethovenowskiej.

Laureatka konkursów muzyki kameralnej i skrzypcowej, m.in. I  Ogólnopolskiego 
Konkursu Młodych Skrzypków im. E. Umińskiej w 2005 roku w Poznaniu, X Kon-
kursu Skrzypcowego im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego w 2006 roku w Lublinie,  
I Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentalistów Smyczkowych w 2006 roku w Kra-
kowie. W 2008 roku otrzymała nagrodę dla najlepszego instrumentalisty smyczko-
wego podczas ISA, objętego programem Wiedeń – Praga – Budapeszt. W 2014 roku 
wygrała Den Danske Strygerkonkurrence. 

Brała udział w licznych kursach mistrzowskich instrumentalistyki solowej, kameralnej 
i orkiestrowej, m.in. Australian International Summer Orchestra Institute w Tasmanii, 
Internationale Sommerakademie w Semmering w Austrii, oraz kursach w Łańcucie, 
Żaganiu i Kołobrzegu. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso. W 2012 i 2013 roku nomino-
wana do nagrody kulturalnej miasta Gdańsk. 

Ma na swoim koncie nagrania dla radia, telewizji, muzyki do przedstawień teatral-
nych oraz muzyki filmowej.

Joanna KONARZEWSKA

Graduated at the Academy of Music in Krakow and the Academy of Music and the Dra-
matic Arts of Southern Denmark in Odense.

In 2009–2014 she was a concertmaster of Polish Baltic Philharmonic Orchestra in Gdańsk. 
Since 2014 she has been the concertmaster Karol Szymanowski Philharmonic Orchestra 
in Krakow. She is also a guest concertmaster of Beethoven Academy Orchestra.

Joanna Konarzewska is the laureate of numerous competitions, i.a. K. Lipiński and  
H. Wieniawski International Violin Competition in Lublin, E. Umińska National Competition 
for Young Violinist in Poznań, National Competition for String instrumentalists in Kraków.  
In 2018 she won the Best String Player Prize during International Summer Academy 
Prague–Vienna–Budapest. In 2014 she won the first prize in Den Danske Strygerkonkur-
rence.

She took part in many courses and master classes a.i. Australian Summer Orchestra Insti-
tute in Tasmania, Internationale Sommerakademie in Austria, Łańcut, Żagań, Kołobrzeg. 
She had the opportunity to work under the guidance of such pedagogues as Jadwiga 
Kaliszewska, Milan Vitek, Ernst Kovacic, Thomas Furi, Marcin Baranowski, Konstanty  
A. Kulka, Krzysztof Śmietana.

She was a stipendist of Ministry of Culture and Sapere Auso foundation. She was twice 
nominated for the cultural prize of the city of Gdańsk.

As a soloist and concertmaster she played with such orchestras as Odense Symfoni-
orkester, Aarhus Symfoniorkester, NOSPR, Beethoven Academy Orchestra, Polish 
Chamber Philharmonic Orchestra in Sopot, Elbląg Chamber Orchestra.

She has recorded numerous soundtracks for radio, cinema, television and theater.

Joanna KONARZEWSKA
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Absolwent i doktorant warszawskiego 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina, zwycięzca I nagród na mię-
dzynarodowych konkursach w Nowym 
Jorku, Baltimore, Lipsku, Lublanie, Viňa 
del Mar (Chile), Kuhmo (Finlandia) oraz 
II nagrody na Konkursie Paulo Cello  
w Helsinkach. Laureat Paszportu Polity-
ki, czterech Fryderyków, medalu Magna 
cum Laude oraz nagrody Fundacji Kultu-
ry Polskiej.

Koncertował jako solista w Europie, obu 
Amerykach, Afryce i Azji – w Japonii wy-
stąpił m.in. z recitalem w tokijskiej Sun-
tory Hall. Po nowojorskim debiucie reci-
talowym w Y Hall oraz koncercie kameralnym w Carnegie Hall (1999) wielokrotnie 
odbywał tournée koncertowe po USA. Występował na renomowanych festiwalach 
muzycznych w Polsce, Niemczech, Francji, Czechach, Finlandii, Rosji, Macedonii,  
Libanie, Puerto Rico i Chile. Koncertował jako solista z wieloma zagranicznymi orkie-
strami, m.in. w Los Angeles, Bogocie, Santiago, Moskwie, Helsinkach, Budapeszcie, 
Palermo, Astanie, oraz z Filharmonią Monachijską, a w kraju regularnie występu-
je i nagrywa z tak wspaniałymi zespołami, jak Sinfonia Varsovia, Sinfonia Iuventus, 
Sinfonietta Cracovia, NOSPR, Polska Orkiestra Radiowa oraz Filharmonia Narodo-
wa, z którą z wielkim powodzeniem debiutował w 1999 r. pod dyrekcją Stanisława 
Skrowaczewskiego. Sukces ten zaowocował zaproszeniami na zagraniczne tournee 
koncertowe z Orkiestrą FN oraz nagraniem CD z Koncertem wiolonczelowym  
W. Lutosławskiego pod dyrekcją Antoniego Wita dla wydawnictwa DUX, które 
prócz polskich Fryderyków otrzymało wiele europejskich wyróżnień. Był solistą  
w koncertach symfonicznych promujących polską kulturę u progu przystąpienia Polski 
do UE, które odbyły się w Kopenhadze (Tivoli Hall), Helsinkach i Bazylei. W 2001 r. 
wykonał w Berlinie Koncert altówkowy K. Pendereckiego pod batutą kompozyto-
ra oraz uczestniczył w polskim prawykonaniu Concerto Grosso. Od tamtego czasu 
Krzysztof Penderecki regularnie zapraszał wiolonczelistę do polskich i zagranicznych 
wykonań swoich Koncertów, jak również do ich rejestracji płytowych.

Poza działalnością solistyczną Rafał Kwiatkowski z zamiłowaniem uprawia kamera-
listykę – miał przyjemność współtworzyć na światowych estradach z takimi oso-
bowościami, jak Christoph Eschenbach, Kevin Kenner, Maxim Vengerov czy Kry-
stian Zimerman, z którym zagrał serię koncertów zwieńczoną nagraniem płyty dla 

Rafał KWIATKOWSKI 

Deutsche Grammophon (CD otrzymało podwójną nagrodę Fryderyka). W ciągu 
ostatnich dwóch dekad nawiązał kameralną współpracę z większością najwybitniej-
szych polskich artystów. Wielokrotnie koncertował w trio z Vadimem Brodskim  
i Waldemarem Malickim (m.in. w Wiedniu i Kopenhadze). Wspólnie z Konstantym 
Kulką, Krzysztofem Bąkowskim i Krzysztofem Jabłońskim został członkiem Kwin-
tetu Warszawskiego, reaktywowanego po latach przez altowiolistę Stefana Kamasę, 
który zbudował światową renomę tego zespołu wraz z Władysławem Szpilmanem 
na czele. W 2017 r. Kwiatkowski podjął stałą współpracę z kwartetem smyczkowym 
Camerata – jednym z najwybitniejszych polskich zespołów kameralnych. Jest mimo 
to gościnnie zapraszany do wspólnych koncertów przez Meccore String Quartet 
oraz Szymanowski Quartet. Klasycznie wykształcony Wiolonczelista doświadczył 
też nieco innego wymiaru kameralistyki, wielokrotnie koncertując i nagrywając CD 
Polanna z Anną Marią Jopek, u boku takich gwiazd, jak m.in. Gil Goldstein, Gonzalo 
Rubalcaba, Stanisław Sojka, Krzysztof Herdzin.

Rafał Kwiatkowski od 2005 roku prowadzi działalność pedagogiczną w warszawskim 
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.
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experienced quite a different dimension of chamber music, performing and recording 
a CD Polanna together with Anna Maria Jopek, Gonzalo Rubalcaba and Gil Goldstein, 
among others. In 2017 he has became a member of Camerata String Quartet, beside 
many invitations as a guest cellist of Meccore String Quartet and Szymanowski String 
Quartet.

Rafał Kwiatkowski since 2005 is a member of the faculty at the Fryderyk Chopin Music 
University in Warsaw.

Graduated from the Fryderyk Chopin Music University in Warsaw. Winner of many com-
petitions for young musicians in Poland and the USA, but his international career has been 
sealed with honours including First Prizes at the International Music Competitions: in Viña 
del Mar (Chile), Ljubljana, Leipzig, Kuhmo (Finland), New York, and the Second Prize 
at the Paulo Cello Competition in Helsinki (2002). In 1999 he received the prestigious 
Paszport award from Polityka national weekly for his outstanding musical achievements, 
and in 2009 he was awarded with a Małe Berło from the Foundation of Polish Culture.

Foreign tours have taken him to many European countries, both Americas, Africa and 
Asia where – during a concert tour of Japan – he gave a recital in Tokyo’s Suntory Hall. 
Since his 1999 recital début at New York’s Y Hall and chamber Carnegie Hall, the artist 
has toured the USA several times. Kwiatkowski performed at many prestigious festivals in 
Puerto Rico, Germany, Finland, St Petersburg, Chile, Prague and at major Polish festivals. 
Kwiatkowski appeared as a soloist with orchestras in Bogota, Santiago, Los Angeles, Mos-
cow, Astana, Helsinki, Budapest, Palermo and Munich Philharmonic as well as with lead-
ing Polish orchestras including Sinfonia Varsovia, Sinfonietta Cracovia, the National Pol-
ish Radio Symphony Orchestra and the Polish Radio Symphony Orchestra. In 2000, he 
made an acclaimed début with the Warsaw Philharmonic under Stanisław Skrowaczewski, 
which led to the invitation of the Orchestra for it’s international tours and a CD record-
ing of Witold Lutosławski Cello concerto (DUX), which won many awards of the Polish 
and European recording industry. DUX has also produced Kwiatkowski’s recording of  
Shostakovich Cello concertos with the Polish Radio Symphony Orchestra. Rafał  
Kwiatkowski performed Penderecki Viola Concerto under the composer’s baton (Berlin, 
2001) and a few months later took part in the Polish premiere of Penderecki Concerto 
Grosso. Since then the cellist had been regularly invited by Penderecki not only to per-
form his works around the world, but also to record them on CDs. In 2003 Rafał Kwiat-
kowski was the soloist at the symphony concerts in Copenhagen (Tivoli Hall), Helsinki, 
and Basel that promoted Polish culture on the occasion of Polish accession to the EU.

Besides his solo activities, Kwiatkowski is pleased to perform chamber music – during 
the recent twenty years he cooperated with most of the greatest Polish artists. He gave 
many concerts in trio with Vadim Brodski and Waldemar Malicki (Vienna, Copenhagen), 
and became a member of the Warsaw Quintet, that was reactivated by violist Stefan 
Kamasa, who many years earlier co-founded the world-famous Warsaw Quintet with 
pianist Władysław Szpilman. Kwiatkowski had a pleasure to perform together with Maxim 
Vengerov, Christoph Eschenbach, Kevin Kenner, and Krystian Zimerman, with whom 
in 2009 he gave a series of concerts with Grażyna Bacewicz Piano Quintets. The tour 
was crowned by releasing a CD on Deutsche Grammophon label. Kwiatkowski had also  

Rafał KWIATKOWSKI  
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PER ASPERA AD ASTRA  

Sztuka wymaga poświęceń – dla Haydna oznaczało to zamknięcie na zawsze 
drzwi do rodzinnego domu i nie oglądanie się wstecz. Rodzice Josepha wiedzieli,  
że w rodzinnej miejscowości utalentowany chłopiec nie miałby szans na odpowied-
nie wykształcenie, dlatego zdecydowali się na wyrzeczenie w postaci oddania go  
na wychowanie krewnemu w Hainburgu. Haydn nigdy więcej z nimi nie zamieszkał,  
ale w zamian mógł rozpocząć naukę muzyki. Otrzymaną szansę wykorzystał jak wia-
domo naprawdę znakomicie, zostając „ojcem symfonii” i wzorem dla wielu przy-
szłych pokoleń kompozytorów.  

Początki kariery kompozytorskiej Dvořáka nie były łatwe. Zanim syn ubogiego rzeź-
nika i oberżysty z czeskiej małej wioski zdobył chwałę, spędził wiele lat szlifując 
warsztat instrumentalisty i kompozytora. Zaczął od podstaw harmonii oraz gry na 
organach u Antonína Liehmanna, który przekonał ojca młodego Dvořáka, że warto 
zainwestować w lekcje w praskim Instytucie Muzyki Kościelnej. Oczywiście oprócz 
nauki przyszły autor Serenady musiał też pracować, żeby utrzymać się w Pradze. 
Zarabiał na życie grając na altówce w orkiestrze miejscowego teatru i występował 
jako organista w kościele św. Wojciecha. 

Żmudna praca przyniosła efekty, wkrótce w życiu Dvořáka rozpoczął się naprawdę 
dobry okres. Prywatnie osiągnął stabilizację, żeniąc się z Anną Čermakovą (młodszą 
siostrą Josephiny – uczennicy Dvořáka i jego wielkiej miłości, niestety nieodwzajem-
nionej). Wreszcie mógł przestać martwić się o finanse, bo w 1875 roku otrzymał pię-
cioletnie stypendium z czeskiego ministerstwa kultury. Dzięki niemu mógł w spokoju 
komponować, a spod jego pióra wychodziły coraz lepsze dzieła orkiestrowe i kame-
ralne – w tym V Symfonia oraz Serenada, przeznaczona na instrumenty smyczkowe. 

Młoda żona wspierała męża, wykazując się przy tym ogromną cierpliwością, ponie-
waż Dvořák był znany z tego, że komponując zapominał o całym świecie. Według 
popularnej anegdoty, kiedyś zastała go zmarzniętego i całkowicie pokrytego sadzą, 
nad stołem z nutami. Był tak pochłonięty pracą, że nawet nie zauważył, gdy w po-
koju… rozpadł się piec. To właśnie Anna poprosiła Johannesa Brahmsa o przejrzenie 
niektórych prac męża, a zachwycony nimi kompozytor polecił je Simrockowi, przy-
szłemu wydawcy utworów Dvořáka. Brahms, który zresztą szybko zaprzyjaźnił się  
z czeskim kolegą po fachu, bardzo pozytywnie wyrażał się o jego twórczości:  
„Byłbym zadowolony, gdyby wpadło mi na myśl jako główny temat to, co jemu prze-
latuje przez głowę ot tak, mimochodem”.

Pięcioczęściowa Serenada op. 22, która do dziś jest jednym z najpopularniejszych 
utworów Dvořáka, powstała wiosną 1875 roku. Premiera odbyła się rok później  
w Pradze, partyturę wydano w Berlinie w 1879 roku. Melodyjna kompozycja,  

Niewielu kompozytorów osiągnęło za życia pozycję uwielbianego przez fanów idola, 
status gwiazdy podziwianej w rodzinnym kraju i poza jego granicami. Ta trudna sztu-
ka udała się Josephowi Haydnowi, Antonínowi Dvořákowi oraz Krzysztofowi Pende-
reckiemu. Każdy z nich sięgnął wyżyn popularności w stopniu proporcjonalnym do 
możliwości oferowanych przez epokę, w której przyszło mu tworzyć. Kompozycje 
Haydna znane były w całej Europie, sława Dvořáka dotarła z niej za ocean, a nazwi-
sko Pendereckiego zna cały współczesny świat muzyczny. Jednak zgodnie z sentencją 
per aspera ad astra, na sukces trzeba zapracować...

Ojciec Josepha Haydna był prostym rzemieślnikiem, ale jego prawdziwą miłością była 
muzyka. Dorosły Joseph wspominał, że w dzieciństwie cała rodzina często wspól-
nie śpiewała, także z sąsiadami. Mathias Haydn samodzielnie („nie mając pojęcia  
o nutach”) nauczył się grać na harfie, a swojego syna wysłał na lekcje muzyki do  
Hainburga i Wiednia. Predyspozycje młodego Josepha dostrzegł dyrygent chóru przy 
katedrze św. Szczepana, jednak po przejściu mutacji młodzieniec musiał zrezygno-
wać z kariery wokalnej, chociaż plotka głosiła, że został stamtąd wyrzucony za nie-
cnego psikusa, którego zrobił koledze. Haydn miał mu podobno zniszczyć perukę, 
obcinając fikuśny warkocz... 

Zmuszony do poszukania sobie płatnego zajęcia, Joseph najpierw podjął pracę za-
robkową jako akompaniator, korepetytor i weselny grajek. Dopiero po jakimś czasie 
udało mu się zatrudnić na dworze hrabiego Karla von Morzina. Ogromną szansą na 
rozkwit talentu kompozytora stał się wieloletni pobyt w położonym na odludziu, ale 
nadrabiającym przepychem pałacu węgierskich książąt Esterházych. W odosobnie-
niu, kierując dworską orkiestrą i dysponując jej członkami, Haydn mógł podjąć trud 
osiągnięcia pozycji jednego z najpopularniejszych twórców swoich czasów – mistrza, 
o którego opinię zabiegał później Ludvig van Beethoven i wielu innych kompozyto-
rów. 

Chociaż Haydn pracował również dla innych zleceniodawców, to właśnie dla rodziny 
Esterházy stworzył ogromną część swoich kompozycji – w tym Koncert wiolon-
czelowy C-dur nr 1. Trzyczęściowe dzieło powstało prawdopodobnie między 1761 
a 1765 rokiem, z myślą o długoletnim przyjacielu Haydna, Josephie Franzu Weiglu 
– wiolonczeliście grającym w orkiestrze działającej w pałacu Esterházych. Koncert 
był uważany za zaginiony aż do 1961 roku, kiedy czeski muzykolog Oldřich Pulkert 
odkrył kopię jego partytury w Muzeum Narodowym w Pradze. Większość znawców 
twórczości Haydna skłania się ku uznaniu jego autorstwa, ale jak to zwykle bywa  
w takich przypadkach, niektórzy eksperci kwestionują autentyczność utworu. 
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zawierająca zarówno liryczne, jak i niezwykle żywiołowe fragmenty, podbiła serca 
słuchaczy. Sukcesy kolejnych publikowanych utworów Dvořáka zapoczątkowały la-
winę zaproszeń na koncerty do wielu krajów europejskich, a potem – do Stanów 
Zjednoczonych. Kiedy w 1891 roku czeski kompozytor, nagrodzony tytułem doktora 
honoris causa uniwersytetu w Cambridge wyjechał do Anglii, pisał stamtąd do ojca: 
„Kto by pomyślał, że daleko za morzem, w wielkim Londynie, będę pewnego dnia 
święcił triumfy, jakie przypadły niewielu zagranicznym artystom. (…) Mam też już 
propozycję przyjazdu do Anglii w przyszłym roku, z nowymi kompozycjami. Możesz 
więc sam osądzić, jak bardzo mnie tu lubią i cenią. Niektóre gazety wspominają też  
o Tobie, piszą, że pochodzę z biednej rodziny, a mój ojciec jest rzeźnikiem i oberży-
stą w Nelahozeves, który zrobił wszystko, żeby dać swojemu synowi odpowiednie 
wykształcenie, chwała Ci za to!”

Ojciec Krzysztofa Pendereckiego, znany i szanowany w Dębicy adwokat, w wolnych 
chwilach grywał na skrzypcach. To on namówił syna do nauki gry na tym instru-
mencie, choć trzeba przyznać, że nie od razu zaakceptował jego plany związane ze 
studiami muzycznymi w Krakowie. Ostatecznie nie tylko się zgodził, ale zapropono-
wał Krzysztofowi prywatne lekcje u profesora Franciszka Skołyszewskiego. Babka ze 
strony ojca kompozytora była Ormianką, dziadek – Niemcem. Penderecki sam okre-
ślał siebie jako „hybrydę”, jego korzenie z pewnością miały wpływ na poszukiwania 
artystycznej tożsamości, ale też prowokowały kompozytora do buntu. „Penderecki 
odnosząc się do tak wielu nie identyfikuje się z nikim” – pisała Regina Chłopicka  
o Polskim Requiem – „znajduje swoją własną drogę i miejsce w historii gatunku, two-
rząc specyficzną syntezę tradycji i współczesności”. 

Penderecki był znany z systematyczności. Jak sam opowiadał w wywiadach, wstawał 
bardzo wcześnie, latem nawet o czwartej rano. I pisał, pisał, pisał… Polskie Requiem, 
jedno z najwybitniejszych dzieł kompozytora, powstawało na przestrzeni wielu lat.  
W 1980 roku na zamówienie „Solidarności” Penderecki zaczął komponować muzyczną 
oprawę do uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar „wydarzeń grudniowych” w Stocz-
ni Gdańskiej. Najpierw powstała zadedykowana Lechowi Wałęsie Lacrimosa, później 
Agnus Dei – część poświęcona Stefanowi Wyszyńskiemu. Recordare to hołd pamięci 
ojca Maksymiliana Kolbego, Dies Irae – tych, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim, 
a Libera Me – ofiar zbrodni w Katyniu. Dziewięć lat po premierze fragmentów utwo-
ru, która odbyła się w 1984 roku, Penderecki włączył do Polskiego Requiem część 
Sanctus. Dopiero w 2005 roku zdecydował się dołożyć jeszcze zadedykowaną papie-
żowi Janowi Pawłowi II lamentacyjną Ciaccone in memoria Giovanni Paolo II per archi, 
która według słów kompozytora miała pełnić funkcję „rozświetlenia” utworu, wyjścia  
„z gęstwiny na prześwietloną polanę”. 

Dorota Staszkiewicz

PER ASPERA AD ASTRA

Not many composers achieved celebrity status in their lifetime. J. Haydn, A. Dvořák  
and K. Penderecki all managed that feat, but as the Latin proverb teaches us, per aspera 
ad astra, you have to work hard for success…

Haydn was no stranger to hard work either, and he created a great number of composi-
tions for the Hungarian noble family of Esterházy. One of them was his Cello Concerto 
No. 1 in C major, composed in the years 1761-65, with Haydn’s long-standing friend  
in mind, cellist J.F. Weigl. The Concerto was considered as lost until 1961, when  
the Czech musicologist O. Pulkert discovered a copy of the score at the National Museum 
in Prague. 

Dvořák was rewarded for his efforts with the gratitude of music enthusiasts, enrap-
tured with his Serenade of 1875. The melodious composition, including both lyrical and  
vivacious fragments, quickly won the hearts  of audiences.

A Polish Requiem, one of Penderecki’s most outstanding pieces of music, was composed 
over the space of many years. The work began in 1980, when the “Solidarity” move-
ment commissioned the piece to accompany the ceremony of unveiling the monument 
commemorating the victims of “December events” at the Gdansk Shipyard. Fragments  
of the work were premiered in 1984, and over twenty years later, in 2005, the composer 
decided to make the Polish Requiem complete with a lamenting Chaconne  for strings, 
dedicated to Pope John Paul II. 

Dorota Staszkiewicz 
transl. Katarzyna Franek-Sokołowska
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FILHARMONIA IM. KAROLA 
SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE
KAROL SZYMANOWSKI 
PHILHARMONIC IN KRAKOW
76. SEZON ARTYSTYCZNY /  76th ARTISTIC SEASON

ul. Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków

fk@filharmonia.krakow.pl

www.filharmonia.krakow.pl

Dyrektor Naczelny / General Director MATEUSZ PRENDOTA

Zastępca Dyrektora / Deputy General Director  BEATA PŁOSKA

Dyrygent Honorowy / Honorary Conductor ANTONI WIT

SEKRETARIAT/ OFFICE

tel. +48 504 063 225

BILETY / TICKETS

Bilety na koncerty online można zakupić tylko droga internetową.
Instrukcja zakupu: po dokonaniu zakupu biletu, otrzymacie Państwo 
na adres e-mail link do transmisji w serwisie youtube.
Zakupu dokonać można najpóźniej w dniu koncertu na godzinę przed wydarzeniem.
Linki będziemy wysyłać w godzinie poprzedzającej koncert.
Jeśli nie dostaniecie Państwo linku do godziny rozpoczęcia koncertu prosimy 
o kontakt na adres e-mail: 
widownia@filharmonia.krakow.pl

ORGANIZACJA WIDOWNI / AUDIENCE MANAGEMENT OFFICE

tel. + 48 504 856 500
      + 48 504 063 337
widownia@filharmonia.krakow.pl
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

ORKIESTRA
ORCHESTRA

ORKIESTRA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ
KRAKOW PHILHARMONIC ORCHESTRA
SKŁAD KONCERTOWY / PERFORMERS
28.11.2020

SKRZYPCE I
Joanna Konarzewska
Jakub Żurek
Jadwiga Bialic
Barbara Mglej
Marcin Türschmid
Maria Arnold

SKRZYPCE II
Paweł Stawarski
Anna Wójtowicz
Joanna Król-Józaga
Katarzyna Kobyłkiewicz
Elżbieta Mudlaff

ALTÓWKI
Anna Migdał-Chojecka
Błażej Michna
Marta Czepielowska
Wei Zhang

WIOLONCZELE
Michał Dąbek
Agata Sanchez Martos
Alicja Gach

KONTRABASY
Duszan Korczakowski
Włodzimierz Gazdeczka
 

OBOJE 
Paweł Nyklewicz
Anna Michałek-Nowak

WALTORNIE
Adam Kozłowski
Armin Kiss
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AUTORZY ZDJĘĆ
PHOTOGRAPHS BY
K. Schubert, K. Kalinowski, K. Stefańczyk, archiwum Stowarzyszenia im. Beethovena

PATRONI MEDIALNI

MECENAS FILHARMONII

FILHARMONIA im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO w KRAKOWIE

ANTONI WIT – Dyrygent Honorowy

I N S T Y T U C J A  K U L T U R Y  W O J E W Ó D Z T W A  M A Ł O P O L S K I E G O

KONCERT ORATORYJNY
87. rocznica urodzin Krzysztofa Pendereckiego /1933-2020/

ORKIESTRA I CHÓR 
FILHARMONII KRAKOWSKIEJ

Antoni WIT dyrygent

Jarosław BRĘK baryton

Teresa MAJKA-PACANEK chórmistrz

w programie:

Rafał JANIAK
Postscriptum 8’:37” ≈ 8(.)6…   
Utwór pamięci prof. Krzysztofa Pendereckiego 
(prawykonanie)

Henryk Mikołaj GÓRECKI 
Totus Tuus

Krzysztof PENDERECKI
Epitaphium Artur Malawski in memoriam
VI Symfonia Pieśni chińskie
Agnus Dei z Polskiego Requiem
Stabat Mater z Pasji wg św. Łukasza

TRANSMISJA ONLINE

6.12.2020
niedziela, godz. 18.00

Bilet w cenie 15 zł do kupienia na stronie  WWW.FILHARMONIA.KRAKOW.PL


