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KONCERT INAUGURACYJNY
„C h o pin  dźwiękiem  i  słow em  malowany”

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus H flB

A gnteszka D uczmal - dyrygent 

J oanna M arcinkowska -  fortepian

Koncert połączony z ekspozycją trielkoforinatoimgo portretu Fryderyka Chopina
autorstwa Mariusza Kałdowskieno

W p ro g ra m ie :

F ryderyk  CHOPIN (1810 - 1849)

Nokturn Des-dur op. 27 nr 2 

Scherzo b-nioll op.3 t 

Wielki Polonez Es-dur op. 22

Preludium e-rabll op. 28 nr -t (aranżacja \. Duczmal)

Preludium A-dur op. 28 nr 7 (aranżacja A. Duczmal)

Koncert fortepianowy e-moll op. I I
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A g n ie s z k a  D u c z m a l

„Jest zdecydowana i w italna, i porusza się jak  

płomień
Walls Journal (Wielka Br ytania)

„Agnieszka Duczmal!...] jes t niezrównana w  two
rzeniu kolorytu orkiestry. ”

Rio Yillage Times (USA)

lot. k. Zalewska

Najsłynniejsza polska dyrygentka urodziła się w rodzinie

o tradycjach muzycznych. Studia dyrygenckie ukończyła 

w 1971 roku w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 

w Poznaniu w klasie prof. W. Krzemieńskiego, uzyskując 

dyplom z wyróżnieniem. W tym samym roku rozpoczęła 

pracę jako dyrygent asystent w Państwowej Filharmonii 

w Poznaniu, a następnie jako dyrygent w Operze Po

znańskiej, w której przygotowała m.in. polską prapremie

rę opery B. Brittena Sen nocy letniej, premierę Rigoletto

G. Yerdiego oraz baletu Romeo i Julia S. Prokofieva.

Już w czasie studiów, w 1968 roku, założyła or

kiestrę kameralną, przekształconą w 1977 roku 

w Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia i Telewizji, 

a następnie w Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia 

Amadeus. Od początku istnienia Orkiestr y Agniesz

ka Duczmal jest jej dyrektorem i dyrektorem arty

stycznym.

Agnieszka Duczmal została laureatką I Ogólno

polskiego Konkursu Dyrygentów w Katowicach 

w 1970 roku. W 1975 roku uzyskała wyróżnienie 

na IV. Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów 

II. von Karąjana w Berlinie Zachodnim. Rok póź

niej wraz ze swą Orkiestrą zdobyła Srebrny Medal

H. von Karąjana na Międzynarodowych Spotka

niach Młodych Orkiestr w Berlinie Zachodnim. 

W 1982 roku otrzymała tytuł La donna del mondo 

(Kobieta Świata) przyznany przez Międzynarodowe 

Centrum Kultury Saint Yincent w Rzymie pod pa

tronatem UNESCO i prezydenta Włoch za wybitne 

w skali światowej osiągnięcia w dziedzinie kultury, 

sztuki i działalności społecznej.

Agnieszka Duczmal prowadzi koncerty z orkiestra

mi symfonicznymi w kraju i zagranicą. Jako pierw

sza kobieta dyrygent wystąpiła na scenie mediolań

skiego Teatro alla Scala.

Do 2008 roku wraz z Orkiestrą Kameralną Pol

skiego Radia Amadeus nagrała 46 płyt, a dla 

Polskiego Radia ponad 9000 minut muzyki. Dla 

Telewizji Polskiej zarejestrowała 112 koncertów 

i programów muzycznych, m.in. w cyklach Stereo 

i  w Kolorze i Goście Agnieszki Duczmal, 5 godzin 

muzyki dla Television Franęaise 1, a dla Telewizji 

Japońskiej godzinny program z muzyką polską. Do

konała również wielu nagrań dla m.in.: radiofonii 

niemieckich, belgijskich, BBC w Londynie, GRC 

w Montrealu, radia i telewizji w Meksyku oraz Ja

ponii. W jej dorobku artystycznym znajduje się w ie

le' prawykonań, m.in. pierwsze światowe nagranie 

Wariacji Goldbergowskich J.S. Bacha w genialnej 

transkrypcji J. KoHlera na orkiestrę kameralną. 

Dla swojej Orkiestry dokonała wiele transkrypcji 

arcydzieł muzycznych, m.in. Obrazki z wystawy 

M. Musorgskiego oraz wielu utworów7 kameralnych 

J. Brahmsa, C. Debussyego, F. Schuberta. 

Dyrygentka proponuje publiczności ciekawe pro

jekty koncertowe łącząc muzykę z baletem czy ma

larstwem. Współpracuje z Polskim Teatrem Tańca 

E. Wycichowskiej i Ogólnokształcącą Szkołą Bale

tową w Poznaniu. Wyjątkow ym projektem w reper

tuarze Agnieszki Duczmal i jej Orkiestry są Cztery 

Pory Roku - Cztery Pory Życia, który prezentuje 

Cztery Pory roku A. Vivaldiego i A. Piazzolli na tle 

wyjątkowego obrazu autorstwa M. Kaldowskiego. 

Od wielu lat prowadzi również działalność promu

jącą młodych utalentowanych polskich muzyków 

w stałych cyklach koncertowych.

Agnieszka Duczmal odbywa ze swoją Orkiestrą 

wiele podróży artystycznych, występując ze świato

wej sławy solistami w prestiżowych salach koncer

towych Europy, obu Ameryk, Afryki i Azji.

„Panią Duczmal cechuje przede wszystkim
dociekliwość nie pozwalająca je j na powierz

chowne rozumienie muzyki. Kształtuje i róż

nicuje frazy z uderzającą oryginalnością. ” 

The Independent. Londyn (Wielka Brytania)



J oanna M arcinkow ska

Ukończyła z wyróż

nieniem st udia w po

znańskiej Akade

mii Muzycznej im.

1. J. Paderewskiego 

w klasie prof. W. An- 

drzejewskiego, k tóre- 

go następnie została 

asystentką. W roku 

2006 uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej 

i została powołana na stanowisko adiunkta w Ka

tedrze Fortepianu macierzystej uczelni. Należy do 

czołowych pianistów polskich młodego pokolenia. 

Jest laureatką 21 międzynarodowych i ogólno

polskich konkursów oraz festiwali pianistycznych. 

Zdobyła m.in.:

• I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie 

Pianistycznym Artur Rubinstein in memoriam 

w Bydgoszczy (1996)

• 1 nagrodę na VII Europejskim Konkursie Chopi

nowskim w Darmstadt: (2002)

•nagrodę główną na XXX Festiwalu Pianistyki 

Polskiej w Słupsku (1996)

• II nagrodę i nagrodę specjalną za najlepsze wyko

nanie utworów K. Szymanowskiego na V Między

narodowym Konkursie im. K. Szymanowskiego 

w Lodzi (2001)

• III nagrodę i nagrodę publiczności na V Między

narodowym Konkursie Pianistycznym w Kolonii 

(Niemcy - 2001)

Uzyskała także najwyższe laury na konkursach 

muzyki kameralnej:

• I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Zespołów 

Kameralnych w Bydgoszczy wraz z nagrodą dla 

najlepszego pianisty Konkursu (1994)

• 1 nagrodę i Grand Prix Rydwan Apolliria na 

Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej we 

Wrocławiu (1995).

W grudniu 1996 roku, w wyniku konkursu na

grań, zdobyła stypendium Japońskiej Fundacji Mu

zycznej J.E.S.C. dla najlepszego młodego pianisty 

polskiego.

Występowała z recitalami oraz jako solistka kon

certów symfonicznych w wielu miastach Polski. 

Współpracowała z tak znakomitymi zespołami, jak 

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” 

pod dyr. A. Duczmal czy Orkiestra Concerto Auenria 

pod dyr. A. Mysińskiego, a także z tak wybitnymi 

dyrygentami polskimi i zagranicznymi jak m.in. 

: T. Strugała, M. Pijarowski, G. Nowak, R. Silva, 

1. Hobson, 11. Froschauer, G. Sell czy V. Kiradjiey. 

Za granicą występowała z recitalami w Austrii, 

Bułgarii, Czechach, Francji, Holandii, Macedonii, 

Niemczech, Portugalii, Szwecji, na Węgrzech oraz 

w USA i Chinach.

Uczestniczyła w wielu prestiżowych festiwalach 

pianistycznych w Polsce i za granicą. Występowała 

z recitalami i jako solistka koncertów symfonicz

nych na Międzynarodowych Festiwalach Cho

pinowskich w Dusznikach Zdroju (1997, 2000), 

w Antoninie (Chopin w barwach jesieni, 1996), 

w Wiedniu (1999), w Salzburgu w słynnej Mo-

zarteutn-Saal (1999), w Gaming (1997), na Między

narodowym Festiwalu w Hanowerze - Wybitni laureaci 

konkursów pianistycznych (2002), a także na Festiwalu 

Pianistyki Polskiej w Słupsku (1996, 2000, 2004, 2007), 

na Festiwalu Dni Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, na Fe

stiwalu Muzyka i Plastyka w Lublinie, na I. Międzyna

rodowym Festiwalu im. A. Rubinsteina w Lodzi (2008),

1. Festiwalu Chopinowskim Chopiniada w Malej Filharmo

nii w Puszczykowie, II. Festiwalu Muzycznym Barbakan 

w Krakowie (2009), Festiwalu Gwiazdy promują w Jeleniej 

Górze ( 2010 ), Festiwalu Piano Passion w Saint Etienne 

(2010 ) oraz na Festiwalu im. W. Lutosławskiego w Szcze

cinie (2000), na którym dokonała prawykonania IV Sonaty 

fortepianowej poznańskiego kompozytora Mirosława Bukow

skiego. W czerwcu 2002 roku wystąpiła z recitalami utworów 

K. Szymanowskiego na Międzynarodowych Festiwalach Mu

zycznych w Sofii i Płowdiw (Bułgaria).

Została uhonorowana Medalem Młodej Sztuki, przyznawa

nym poznańskim twórcom młodego pokolenia za szczególne 

osiągnięcia artystyczne. Była leż wielokrotną laureatką sty

pendium artystycznego Ministra Kultury RP i Towarzystwa 

im. F. Chopina w Warszawie, a także stypendystką Miasta 

Poznania.

W 2008 ukazała się jej płyta, wydana przez Polskie Nagrania. 

z transkrypcjami baletów P. Czajkowskiego Śpiąca Królewna 

i Dziadek do orzechów, dokonanymi przez M. Piet nie wa.

Na przełomie maja i czerwca 2009 Joanna Marcinkowska 

poprowadziła dwutygodniowy Mistrzowski Kurs Pianistycz

ny w Pekinie na zaproszenie tamtejszej Centralnej Szkoły 

Przy Konserwatorium Muzycznym. Wystąpiła tam również 

ze specjalnym recitalem fortepianowym.



M a m is z  K a i .d o w s k i

Urodzony w 1962 roku w Polsce. W 1987 

ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krako

wie. Jest malarzem, rysownikiem i grafikiem. 

Obecnie mieszka w Westerham w hrabstwie 

Kent. Od przyjazdu do Zjednoczonego Kró

lestwa w 1996 roku systematycznie wysta

wia i z sukcesem sprzedaje swoje prace. Do 

dziś miał ponad 160 wystaw, z czego 131 

w Wielkiej Brytanii; np. w Barbican Centre, 

w Ca Hery 27 i Arndean Gallery (obie na słyn

ne*] Cork Street w Londynie), czy w Museum 

of Lancashire. Maluje portrety na zamówienie 

i jest między innymi „nadwornym” portreci

stą rodziny Olsen — właścicieli linii oceanicz

nych Fred Olsen Cruise Liners. Od 2002 roku 

jest artystą - rezydentem dla Regenfs Parku 

w I jondynie, a od 2009 roku również dla Na

tional Trust. W swoich pejzażach i obrazach 

ogrodów artysta zatrzymuje na płótnie ulot

ne piękno natury i przede wszystkim emocje, 

które ta przemijająca uroda świata w nim 

wywołuje. Zostało to zauważone i wyróżnione 

w 2000 roku nagrodą za Najlepiej uchwycony 
duch Holland Parku.

Mariusz Kałdowski był wielokrotnie nagra

dzany m.in. w 2007r. nagrodą ufundowa

ną przez czasopismo The Artist Magazine 
i w tym samym roku główną nagrodę zrze

szenia Free Painters and Sculptors imieniem 

N. ł losali.

Artysta maluje nie tylko pejzaże. W 1993r. 

Zaczął realizować projekt namalowania 30 

portretów zatytułowany Felis Passis. Spotkał

wtedy i sportretował wyjątkowych ludzi, którzy swoją pracą i twórczością 

wywarli na niego olbrzymi wpływ. Portrety te R. Kapuściński nazwał/><y- 

zażami duszy.
Natomiast miłość artysty do muzyki zaowocowała zrealizowaniem 

w 2000r. projektu Cztery pory roku. Cztery pory życia. Powstał wtedy 

22-met rowy obraz inspirowany muzyką A.Vivaldiego, który najpierw pre

zentowany byI w Anglii, a od 2007r. również w Polsce. Wystawa połączona 

jest z koncertem Orkiestry Polskiego Radia „Amadeus” pod dyrekcją A. 

Duczmal. Wprowadzenie przez A. Duczmal do programu koncertu utworu 

A.Piazzolli zaowocowało powstaniem czterech płócien inspirowanych mu

zyką genialnego argentyńczyka, których prezentacja będzie uzupełniała 

od przyszłego roku ten swoisty spektakl muzyczno- plastyczny.

Z okazji ogłoszenia 2010 roku Rokiem Chopina Mariusz Kałdowski na

malował tryptyk, który będzie towarzyszył recitalom i koncertom znako

mitych pianistów organizowanych w ramach obchodów rocznicy urodzin 

wielkiego kompozytora.



O u k ii .stka  K a m k iu lm  I\)i ,s k ii :<;o  R a d ia  A m adeus

„Pomyłki być nie może: Orkiestra k a 
meralna Polskiego Radia jest jednym  
z  najwspanialszych zespołów naszych 
czasów. ”

The Gazette Montreal (Kanada)

„ Zespół należy do najlepszych światowych 
orkiestr tego typu. posiada wyjątkowe 
brzmienie, wspaniałe legato i niezrówna
nego dyrygenta w osobiep. Duczmal,

The Independent, Londyn (Wielka 

Brytania)

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Ama

deus została założona w Poznaniu w 1968 

roku przez A. Duczmal. Początkowo działała 

pod pat ronatein Jeunesses Musicales, a później 

Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego. Zdo

bycie przez Orkiestrę Srebrnego Medalu 11. von 

Karajana w 1976 roku na Międzynarodowych 

Spotkaniach Młodych Orkiestr w Berlinie Za

chodnim zaowocowało przekształceniem jej 

w 1977 roku w etatowy zespół Polskiego Ra

dia i Telewizji, a następnie w Orkiestrę Kame

ralną Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją 

A. Duczmal.

Do 2008 roku Orkiestra pod jej batutą na

grała dla Polskiego Radia ponad 9000 minut 

muzyki obejmującej repertuar od baroku do 

współczesności i wykonała setki koncertów 

transmitowanych przez Polskie Radio. Zespół 

zarejestrował 110 koncertów i programów dla 

Telewizji Polskiej oraz 5 godzin muzyki dla

Television Franęaise 1. Orkiestra nagrała również 46 płyt. 

W dorobku artystycznym Zespołu znajduje się wiele pra

wykonań, m.in. pierwsze światowe nagranie Wariacji 
Goldbergowskich J.S. Bacha w opracowaniu J. Kofflera 

na orkiestrę kameralną. Orkiestra współpracuje tak

że z radiofoniami zagranicznymi, m.in: niemieckimi 

NDR, WDR, SFB oraz BBC w Londynie, GBG w Mont

realu i radiofonią meksykańską, dla których nagrywa 

przede wszystkim muzykę polską.

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pro

wadzi działalność koncertową w większości krajów 

europejskich oraz USA, Kanadzie, Meksyku, Brazy

lii. Kuwejcie, Tajwanie i Japonii, współpracując czę

sto ze światowej sławy solistami, takimi jak: M. Andre, M. 

Argerich, P. Gallois, S. Isserlis, G. Karr, K. Kenner, M. Vla- 

isky, J. Menuhin, I. Oistrakh, M. Petri, A. Rabinovitch, 

V. Repiri, G. Sokoli >v, G. Touvron, 11. Szeryng oraz wszyscy czo

łowi soliści polscy.

Wśród najsłynniejszych sal koncertowych, w których wystę

powała Orkiestra, należy wymienić Goncertgebouw w Am

sterdamie, Filharmonię Berlińską, Filharmonie w Kolonii 

i Monachium, Filharmonię w Petersburgu, lipski Gewandhaus, 

wiedeński Musikvereinsaal, Pollack Hall w Montrealu, Queen 

FJizabeth I łall w Londynie, mediolański Teatro alla Scala i Io- 

kyo Opera Gity Goncert Hall. Orkiestra regularnie bierze udział 

w licznych europejskich festiwalach muzycznych.



L udmiła G olub - organy

W p ro g ra m ie :

.Iohann S ebastian BACH (1685 - 1750):

Preludium i fuga h-moll BWV544 

Koncert d-moll B W  596

W olfgang Amadeus MOZART (1756 - 1791): 

Fantazja f-mol! KV 608

F klix MENDELSOHN - BARHOLDY (1809 -1847):

Sonata c-rnoll op.65 nr 2

Cam ille  SAINT-SAENS (1835 - 1921) :

Preludium i fuga Es -dur o[).99 nr 3

C h arles  IVES (1874 - 1954):

Wariacje na temat America







L udmiła G olub

UkończyłaKonserwatorium Moskiewskie im. P. Czaj

kowskiego w klasie fortepianu, klawesynu i orga

nów, u profesora L. I. Roizmana. Uczestniczyła tak

że w kursach mistrzowskich prowadzonych min, 

przez M. Chapuis, A. Izoira. Występowała w ponad 

15 krajach, koncertując w słynnych katedrach Eu

ropy i USA. Była częstym gościem międzynarodo

wych festiwal i w Rosji i poza jej granicami.

Artystka szczególnie interesuje się muzyką współ

czesną - była pierwszą organistką prezentują

cą w rosji kompozycje Ch. Iyes‘a, O. Messiaen4a, 

A. Jolivet4a, G. Ligetfego i M. Kagla. Dużą część 

jej repertuaru stanowią też uwory współczesnych 

kompozyorów rosyjskich. A. Schidke powiedział 

pewnego razu: „Mogę jedynie wychwalać je j bły

skotliwe wykonania partii organów i klawesynu 

w moich utworach

Ludmiła Golub dokonała licznych nagrań radio

wo-telewizyjnych, nagrywała także dla wytworni 

płytowych Chandos, Le Chant du Monde i Hype- 

rion. Pełniła funkcję głównego eksperta ds. budowy 

nowych organów firmy Klais w największej obec

nie sali koncertowej Moskwy, tzw. Domu Muzyki, 

którego też jest pierwszą organistką. W roku 2002 

otrzymała tytuł Zasłużonej Artystki Rosji

(tłum. J. Delepaut)



L ukas/  M osur -  organy

Kwar tet Wokalny TI IE SUNDAY SINGERS

W PROGRAMIE:

J ohann S ebastian BACH (1685 - 1750):

Toccata E-dur BWV566 

Aria z Suity D-dur BWV 1068 

Inwencja dwugłosowa a-moll BWV 78-ł

/The Sunday Singers/ 

C esar FRANCK(1822- 1890) :

Preludium, fuga i wariacje h-moll op. 18

R obert  SCHUMANN (1810 - 1856) :

Szkic f-moll op. 58 nr 3

J ohannes BRAHMS (1833 - 1897) :

Preludium i fuga g-moll WoO 10



F ryderyk  CIIOPIN (1810 - 1849) :

Walc cis-moll op. 64 nr 2 

Preludium des-dur op. 28 nr 15 

Preludium e-moll op. 28 nr -ł 

Mazurek f-dur op. 68 nr 50 

Mazurek a-moll op. 17 nr 4 

Ballada g-moll i mazurek D-dur op.33

/The Sunday Singers/ 

Ł ukasz MOSUR (uh. 1988) :

Improwizacja



Ł ukasz M oslk

Laureat I nagrody na konkursie orga

nowym odbywającym się w ramach 

XVIII Międzynarodowego Festiwalu 

Muzyki Religijnej im. ks. S. Ormiń- 

skiego w’ Rumi i IV nagrody na Ogólno

polskim Konkursie Organowym Men- 

delssohn-Eben w Krakowie. Student 

Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina 

w Warszawie, w klasie organów prof. 

A. Chorosmskiego.

Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 

7 lat. Ukończył z wyróżnieniem Pań

stwową Szkołę Muzyczną im. Ił. Mel

cera w Kaliszu, w klasie organów prof. 

K. Madziały. Mimo młodego wieku, 

jako solista i kameralista występował

już na wielu festiwalach muzycznych 

m.in. Swiętolipskie Wieczory Muzycz

ne, Kaliskie Forum Organowe, Festiwal 

Muzyczny Południowej Wielkopolski, 

Letnie Koncerty Organowe w Bazylice 

licheńskiej, Turkowskie Wieczory Mu

zyczne, Sejneński Festiwal Organowy, 

Muzyka Dawnych Mistrzów w Bazylice 

Krzeszowskiej, Międzynarodowe Kon

certy Organowe i Kameralne w Polanicy 

Zdroju. Swoje umiejętności doskonalił 

na kursach mistrzowskich prowadzo

nych przez G. Weinbergera, 11. Vogła, 

P. van Dijka, B. Gfrerera, D. Rot ha. 

J. Butta, G. Boveta i J. Grubicha.



Tlili SlMUY SlNCKUS

Kwartet wokalny The Slnday Sincers 

narodził się „gdzieś na Nowym Świe- 

cie w Kaliszu, pewnego dnia, wraz ze 

wschodem słońca, zimową porą, pa

miętnego roku 2003”. Jak na prawdzi

wych fachowców przystało, „Sunday- 

sów” interesuje wielka klasyka i dobre 

piosenki.

SKŁAD ZESPOŁU 

Eryk Szolc 

Adam Michalak 

Maria Szczap 

Dorota Wróblewska



Gekkon Kham forst - organy 

W p ro g ra m ie :

G e r e o n  KRAHFORST ( u h . 1973) :

Im prow izacja  - S uita a la  C hopin

I Preludium
II Mazurek
III Nokturn
II Polonez
V hnpromptu
VI Walc

I m prow izacja - 2 chorały 

w stylu R oberta S chumanna

O Jesu, all mein Leben bist DiiMein' schonste 
Zier und Kleinod bist



Joiiann S ebastian BACH (1685 - 1750): 

Fantazja G-dur BW 572

G krkon KRAHFORST (u r . 1973) :

Improw izacja  - S uita a la S chumann 

/ Motyl 
U Taniec
III Pieśni lasu
IV Florestan
V Euzebiusz
VI Finał



G kkeon K rahforst

Urodził się w 1973 roku w Bonn. Wia

tach 1990-2000 studiował kompozycję 

i muzykologię, teorię muzyki, fortepian, 

muzykę kościelną i organy u CL Ganza 

i D, Rotha w Kolonii i we Frankfurcie. 

Brał udział w wielu kursach mistrzow

skich u renomowanych profesorów, 

które były uzupełnieniem jego studiów. 

Już w 1985 jako dorastający 12 latek 

zaczął regularnie grac na organach. 

Jego miłość do muzycznego oprawiania 

Liturgii jest do dzisiaj jego koncertową 

działalnością, która pozostanie zawsze 

na pierwszym miejscu. Po kilku latach 

funkcjonowania jako kantor, w wieku 

29 lat powołany został na stanowisko or

ganisty w katedrze w Paderborn. Tam

tejsze organy pozwoliły mu zmieniać 

i wprowadzać nowe formy brzmienia. 

Obok swoich liturgicznych obowiązków 

jest kierownikiem muzycznym między

narodowych koncertów organowych 

Angelus-Matineen (cotygodniowy, so

botni cykl koncertów organizowany od 

2006 roku). Koncerty te uważane są za 

„szczególnie brzmiącą pochwałę Bożą” 

i „rozbrzmiewający most przyjaźni 

między krajami'.

Od 2004 roku Gereon Krahforst jest 

docentem liturgicznej gry na organach 

w Wyższej Szkole Muzyki i Teatru 

w Hanowerze, a od 2006 także kierow

nikiem tamtejszego wydziału katolickiej 

muzyki kościelnej.



Jako kompozytor pisze dla różnych ob

sad, szczególnie na organy, fortepian 

i chór. jego repertuar obejmuje wszystkie 

dzieła na organy od Scheidta, Buxtehu- 

dego, Bacha, Francka, Mendelssohna, 

Schumanna, Duru Ile, po współczesną 

muzykę organową. Zasłynął szczególnie 

jako improwizator.

W 2007 roku pracował gościnnie jako 

docent i interpretator w Rice Universi- 

ty of Houston w Teksasie. Powrócił do 

swojej ojczyzny z najwyższymi wyróż

nieniami i świadectwami. W 2009 od

niósł sukces ja ko solista i docent w Seulu 

i Jeonju w Południowej Korei.

Jest; często zapraszany do USA i Kanady, 

a także, do Australii. Występy w telewizji 

i radiu, a także nagrane płyty są po

twierdzeniem jego działań.
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KONCERT CHÓRALNY

SVATOVACLAVSKY SliOR V  PASERACH NAD JlZEROU

E va W a l d m a n n  -  o rg a n y  

J o s e e  W a ed m a n n  -  d y ry g e n t

W prog ram ie : 

A n ton in  DVORAK (1841  - 1904) : 

Msza D-dur op. 86

I Kyrie
II Gloria
III Credo 
l i  Sanctus
V Benediclus
VI Agnus Dei

Koncert zrealizowany wc współpracy z Jclcniogórkim Centrum Kultury.

w ramach projektu Nic N ikt Nie Wie - D ni Kultury Czeskiej
pod patronatem Jana Sechtera Ambasadora Republiki Czeskiej w Warszawie.



JOSEF WAI JM ANN

Chórmistrz i dyrygent. W 1980 roku poznał 

w Pasekach nad Izerą kilkoro śpiewaków 

i instrumentalistów, z którymi postanowił 

wykonać Mszę F-dur Z. Fibieha. Mimo nie

sprzyjających okoliczności, dzięki odważnemu 

wsparciu księdza L. Kubicka z Kościoła Św. 

Wacława, koncert udał się znakomicie. Od 

ponad 30 lat Josef Wajdmann niestrudzenie 

rozwija powstały wówczas zespół śpiewaczy, 

z sukcesem przekazując miłość i pasję do mu

zyki kolejnym pokoleniom.

C iiók  Świętego W acława

Powstał w 1980 rofcu jako schola kościoła 

p.w. Świętego Wacława w Pasekach nad Ize

rą, niewielkiej miejscowości położonej w sercu 

czeskich Karkonoszy. Chórzyści, zarówno pa

rafianie jak i mieszkańcy okolicznych miaste

czek, co tydzień śpiewają podczas niedzielnej 

eucharystii. Na specjalne zaproszenia uświet

niają także najważniejsze uroczystości w ko-



ściołach innych regionów Czech. W ostatnich 

latach Chór Świętego Wacława koncertował 

także w Austrii, we Francji, w Niemczech 

i w Polsce.

Zespół tworzy 35 śpiewaków - amatorów, en

tuzjastów muzyki sakralnej, reprezentujących 

różne zawody i 3 pokolenia. W wykonaniach 

większych kompozycji wokalno-instrumental

nych często uczestnicz 

serwatorium muzycziu 

fesjonalnych zespołów 

Świętego Wacława są 

dzieł w języku łaciński 

arze chór posiada 45 

i 3 magnifikaty kompos
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KONCERT JAZZOWY

M ichał U rbaniak FUSION





M ichał U rbaniak

Jazzman, międzynarodowej sławy skrzypek, sak- 

sofonista, kompozytor, aranżer, odkrywca młodych 

talentów, urodzony w Polsce obywatel świata. Od 

1973 r. mieszka w Nowym Jorku. Zasłynął w świe

cie nagrywając płytę „Tulu” z największą legendą 

jazzu Milesem Davisem. Zapraszał i bywał zapra

szany do współpracy przez takie sławy światowe

go jazzu, jak: Q. Jones, B. Cobham, S. Grap pełli. 

J. Zawinul, H. Hancock, W. Shorter. K. Garrett, 

G. Benson, M. Miller, J. Pastorius, T. Thielmans, 

K. Kirkland, L. Coryełl, L. White, A. Mouzon. Jest 

kreatorem, liderem, kompozytorem, aranżerem 

swoich projektów: Jazz Legends. Fusion, LJrba- 

nator, Urbanizer, UrbSymphony. Laureat Grand 

Prix Festiwalu w Montreaux dla najlepszego solisty 

(1971). Występował na najważniejszych jazzowych 

festiwalach na świecie: Newport Jazz Feslival. JYC 

Festiwal, Chicago Jazz Festival, Lugano, Den Haag 

i in. Koncertował kilkakrotnie w Carnegie Hall, 

Avery Fisher Hall oraz w słynnych światowych i no

wojorskich klubach jazzowych (Blue Note, Yillage

Vanguard, Sweet Basil, i in.). Wielokrotnie nagra

dzany, zwyciężał w plebiscytach zagranicznych, 

a jego nazwisko znalazło się w prestiżowym Down 

Beat\1992 r.) wśród największych sław jazzu na 

pierwszym miejscu aż w pięciu kategoriach. Od 

wielu lat związany z filmem i teatrem. Jest autorem 

muzyki do takich filmów jak : Astonished, As the 

BandPlayed On, pjeambird (w USA) oraz Pożegna

nieJesieni M. Trelińskiego, Spona W.Szarka, Dług 

i Wielkie rzeczy k. Krauze (Polska). Otrzymał główne 

nagrody na Festiwalu Filmowym w Gdyni za muzy

kę do filmów Dług. Pożegnanie Jesieni i Eden. Jako 

pierwszy wprowadził jazz i rap do filharmonii jako 

projekt UrbSymphony (Filharmonia Częstochow

ska, 1995). Nagrał na całym święcie ponad 60 autor

skich płyt. Ostatnia płyta Urbaniaka, Miles ofBlue. 

(Sony Musie, 2010) zadedykowana jest M. Davisowi 

i otrzymała status platynowej.



H istoria o g r a n ó w

Organy Kościoła Laski Pod Krzyżem Chry

stusa w Jeleniej Górze są jednym z nielicz

nych w Polsce zachowanych instrumentów 

romantycznych. Ich wielkość, możliwości 

dynamiczne i kolorystyczne oraz fakt, że 

nie zost ał przebudowany w duchu odnowy 

„Orgel-hewegnung'” sprawiają, że znako

micie nadają się do stylowego wykonywa

nia muzyki tego okresu.

Intrument zbudowany w 1729 roku przez 

Michała Roedera z Berlina początkowo 

posiadał trakturę mechaniczną, wiatrow- 

nice mechan iczno-zasuwkowe oraz 53- 

rejestrowy zespół głosów rozdzielony na 

trzy klawiatury ręczne i nożną. W wyniku 

kilkakrotnych przeróbek,, przeprowadzo

nych w pierwszej połowie dziewiętnastego 

wieku, organy zatraciły część swego pier

wotnego wyposażenia. Generalnej przebu

dowy dokonała w 1905 roku firma „Schlag 

und Soehne” ze Świdnicy, wprowadzając 

trakturę pneumatyczną z wiatrownicami 

pneumatyczno-stożkowymi, nowy stół gry, 

miechy wielofałdowe. Zmieniony w duchu 

założeń romantycznych zespół dźwięków 

został powiększony do 70 rejestrów przy 

wykorzystaniu znacznej liczby oryginal

nych piszczałek. Pozostawiono także oka

załą, barokową oprawę szafy organowej 

oraz kilka charakterystycznych dla tej 

epoki elementów w iz ual n o - ak ustyczny eh, 

jak dzwonki zwane Glockenspiel oraz anio

łowie uderzający w kotły.

Firma „Schlag und Soehne", choć cieszy

ła się sporą renomą, działała na uboczu 

wielkiego przemysłu organowego. Tkwiła 

swymi korzeniami w tradycjach śląskich, 

a co za tym idzie łączyła cechy niemiec

kiego, czeskiego i polskiego budownictwa 

organowego. Nie ominął jej duch czasu 

przejawiający się w dążności do uzyska

nia ideału brzmieniowego romantycznej 

orkiestry. Była jednak na śląski sposób 

konserwatywna, nie podatna na coraz to 

nowe techniczne i brzmieniowe udoskona

lenia wynikające z systemu Vogłera. 

Jeleniogórski instrument zachował na 

wszystkie!) klawiaturach to, co dla or

ganów najistotniejsze: pełną piramidę 

pryncypałów łącznie z miksturami, dosyć 

pokaźną liczbę alikwotów oraz wystar

czającą ilość nieprzelatiijąeych głosów 

językowych. Stąd ich brzmienie cechuje 

jędrność oraz plastyczność przydatna 

w wykonawstwie muzyki również okresu 

przedromantycznego.

W latach 1997-98, dzięki troskliwym 

staraniom obecnego proboszcza Para

fii Garnizonowej, ks. płk. dra Andrzeja 

Bokieja, prof. Andrzeja Ghorosińskiego

i miejscowej służby ochrony zabytków oraz 

pomocy finansowej Fundacji Współpracy 

Polsko-Niemieckiej przeprowadzono pra

ce konser watorsko - organ mistrzów*sk ie, 

które przywraciły organom ich dawną 

świetność.



O rgany Kościo ia  Kaski pod Kkzyżkm  C i irys iiisa  w  Je j e n if j C ókzk

M. Boodfer 1T27ŻŚ. Meiirert 1808 / F. Bucków 1839-1835/Oh. G. ftłifag 1859/ Sditag u. Soehne :1905/ B. i S. Broszko 1997-98 

3 manuały i klawiatura pedałowa 

70 głosów

Pneumatyczna traktura gry i rejestrów

I Manuał II Manuał III Manuał (ekspresyjny) PEDAŁ

Dolce 8 x Gedekt 16 x Lieblich Gedeckt 16 x Mąjorbass 32

x Quintaton 8 x Principal 8 Geigen Principal 8 Posaune 32

x Gemshorn 8 Sehalmei 8 Salicional 8 Posaune 16

Doppelflote 8 Salicet 8 Aeoline 8 Sing. Kornet I 2

x Hohlflote 8 x Flotę harmon 8 Vox Gelestis 8 Sesquialtera 2 fach

Gamba 8 Flaute 8 Portunal 8 x Octavbass 4

x Principal 8 Dulciana 8 x Lieblich Gedeckt 8 Quinte 10 2/3

Bordun 16 Oboę 8 Vox humana 8 x Bassllote 8

x Cyrnbel 3 fach x Gambę 8 x Flaut trav.4 Violoncello 8

x Mixt.ur 6 fach x Octave 4 x Octave 4 Octavbass 8
Kornett 8 x Violine 4 x Piccolo 2 x Quin taton 16

x Rausch Quinte 2 2/3 u.2 Rohrflote 4 x Gemshorn Quinte 2 2/3 x Suł>bass 16

x Quinte 5 1/3 x Octave 2 x Mixtur 3 facł) Harmon Bass 16

x Octave 4 x Quint 2 2/3 Kłarinette 8 x Viołon 16

Hohlflote 4 Terz et Septime Principal Bass 16 *

Fugara 4 x Mixtur 3-5 f. Tremolo Vox humana
Spizflote 4 ł uba mir. 8 *

1 roin|).-t«- 8 Keruloph. 8 *

\ higoU lo Travers Flotę 4 * x - rejestry z częściowym wykorzystaniem pierwotnych piszczałek
x Principal 16 Glocken Spiel 8 * - głosy wysokociśnieniowe

Prospekt zabytkowy (1727 r.) 
liczba klawisz)' manuałów : 54 (C-13) 
Liczba klawiszy pedału 27 (C-dl)

Połączenia :
Il/I, UI/I, III/U. SuperM, 
l/Ped, U/Ped, Ill/Ped

Przyciski kombinacji (z kasownikami): 
Stałe kombinacje: p / mf / f / ff / tutti 
Wolne kobmibaeje: 3 
Języki 
Rejestry 
Piano pedał 
Mezzo pedał

Tremulant III (z Vox humana)
Wałek crescendowy 
Wyłącznik crescendo 
Włącznik nożny kotłów (strona lewa) 
Włącznik nożny kotłów (strona prawa) 
Pedał ekspresyjny (III)




