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ZYGMUNT STOJOWSKI
(1870-1946)

Suita Es-dur na orkiestrę symfoniczną op. 9
Suite for Orchestra in E-flat major Op. 9
Wiosna – kantata na chór mieszany i orkiestrę op. 7
Le printemps – cantata for mixed choir and orchestra Op. 7
Modlitwa za Polskę – kantata na sopran, baryton, chór mieszany, orkiestrę i organy op. 40
Prayer for Poland – cantata for soprano, baritone, mixed choir, orchestra and organ Op. 40

Marta Wróblewska – sopran / soprano
Maciej Bogumił Nerkowski – baryton / baritone
Rafał Sulima – organy / organ
Chór i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
The Podlasie Opera and Philharmonic Choir and Orchestra in Białystok
Marcin Nałęcz-Niesiołowski – dyrygent / conductor
Violetta Bielecka – przygotowanie chóru / preparation of the choir
Maja Metelska – asystent dyrygenta / assistant conductor

Suita Es-dur na orkiestrę op. 9 została napisana w latach
1890-1891 i jest klejnotem polskiej muzyki drugiej połowy
dziewiętnastego wieku. Utwór ten nie tylko prezentuje
wspaniałe umiejętności i talent kompozytorski bardzo
jeszcze młodego artysty, ale również przedstawia Stojowskiego jako polskiego kompozytora. Chociaż był
Polakiem mieszkającym za granicą, w suicie wyraźnie
wyczuwa się jego polskie dziedzictwo. Wszystkie trzy
części mają polski charakter. Pierwsza to zbiór wariacji
na temat pieśni Witaj, Królowo nieba. Chociaż ta melancholijna melodia nie jest już tak popularna w miastach,
nadal jest śpiewana na wsi, a Polonia amerykańska
używa jej jako hymnu śpiewanego na pogrzebach.
Dwie ostatnie części suity oparte są na polskich tańcach,
jak zresztą wskazują ich tytuły: Intermède polonaise
– Tempo di mazurka i Rêverie et Cracovienne.
Druga część suity była po raz pierwszy wykonana
w Paryżu w lutym 1891 roku podczas debiutanckiego
koncertu przedstawiającego Stojowskiego jako kompozytora. Charles Colonne, który miał być dyrygentem na tym
koncercie rozchorował się i został zastąpiony przez francuskiego kompozytora i dyrygenta Benjamina Godarda.
Rok później odbyła się premiera całej suity z Orkiestrą
Filharmonii Berlińskiej. W 1894 roku Hans von Bülow,
któremu ten utwór jest dedykowany, dyrygował wykonaniem suity na jednym ze swoich ostatnich koncertów
w Hamburgu. Orkiestra Lamoureux wykonała suitę
w marcu 1895 roku w Paryżu. Wieść o pięknie utworu
rozniosła się po całej Europie.
Suita spodobała się trzem wielkim muzykom. Czajkowski chciał dyrygować wykonaniem utworu w Sankt
Petersburgu wiosną 1894 roku podczas koncertu przedstawiającego muzykę młodych kompozytorów. Jednak

Zygmunt Stojowski (1870-1946) był jednym z najznakomitszych polskich muzyków postromantyzmu.
Jednak w Polsce spędził tylko pierwsze 17 lat swego
życia i żadne z dzieł prezentowanych na tej płycie nie
powstało na polskiej ziemi. Stojowski urodził się w 1870
roku w wiosce Strzelce niedaleko Kielc. Później jego
rodzina przeniosła się do Krakowa, gdzie Stojowski
uczył się prywatnie u Władysława Żeleńskiego, założyciela Krakowskiego Konserwatorium Muzycznego
i jednego z najwybitniejszych ówczesnych polskich kompozytorów. W roku 1887 Stojowski ukończył naukę
w Gimnazjum św. Anny, gdzie w klasie 39 uczniów był
jednym z ośmiu, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem. Następnie, wraz z matką, której dedykował
Modlitwę za Polskę, przeniósł się do Paryża, gdzie
studiował w Konserwatorium Narodowym. Tam otrzymał
pierwsze nagrody za grę na fortepianie i kompozycję
(kontrapunkt i fuga). Wśród jego nauczycieli w konserwatorium byli Théodore Dubois (harmonia), Louis
Diémer (fortepian) i Léo Delibes (kompozycja). To właśnie Delibesowi zadedykował później Stojowski swoją
wesołą kantatę pt. Le printemps (Wiosna), a na ulicy
Léo Delibes pod numerem 12 kompozytor mieszkał
przez ostatnie 9 lat swego pobytu w Paryżu (1896-1905).
Po ukończeniu konserwatorium Stojowski kontynuował naukę muzyki kameralnej u skrzypka Władysława
Górskiego i gry na fortepianie u Ignacego Jana Paderewskiego, który został jego mentorem i przyjacielem
na całe życie. W roku 1905 Stojowski przeprowadził się
do Stanów Zjednoczonych i spędził resztę życia w Nowym
Jorku, gdzie był jednym z pierwszych wykładowców
Institute of Musical Art, poprzednika słynnej Juilliard
School of Music.
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Warszawskiej w latach 1901-1902 kantata była w programie zawierającym wyłącznie utwory Stojowskiego.
Była śpiewana przez warszawski chór Lutnia, amatorski
zespół chóralny istniejący do dziś. Kompozytor i krytyk
muzyczny Zygmunt Noskowski napisał dla „Kuriera
Warszawskiego” rozległą, pochlebną recenzję tego koncertu, zauważając rozrywkowe potraktowanie obrazów
muzycznych, w których uchwycony jest taniec nimf,
jak również ogniste czerwone wybuchy wulkanu ogrzewające kuźnię Cyklopów. Do tego drugiego obrazu
Stojowski wykorzystuje kowadło w sekcji perkusyjnej.
Ogólnie – nie jest to zbyt poważna kompozycja; to
Stojowski w najlepszym “delibiańskim” stylu lub – polski
Gilbert i Sullivan. Jakkolwiek rzecz nazwiemy, jest to
świetna zabawa.
Utwór rzeczywiście poświęcony pamięci Léo Delibesa
dotarł do Pałacu Buckingham, gdzie 5 lipca 1895 roku
został wykonany przed Jej Wysokością Królową Wiktorią.
Orkiestra i chór dyrygowane przez Sir Waltera Parratta
składały się ze 160 wykonawców i obejmowały Osobistą
Orkiestrę Jej Wysokości wspomaganą przez członków
czołowych zespołów orkiestralnych i chóralnych w Lon dynie. Skutkiem tego koncertu było wydanie angielskiej partytury fortepianowej i wokalnej przez Novello
& Co., Ltd. w 1905 roku w Londynie. Partytura utworu
zatytułowanego Spring-time jest dostępna na stronie
Eastman School of Music’s Sibley Music Library
http://hdl.handle.net/1802/5018. Nowe wydanie pełnej
partytury i zestawu części zostało przygotowane w 2003
roku przez Johna M. Heina. Można je wypożyczyć
w Polskim Centrum Muzycznym w Los Angeles:
polmusic@thornton.usc.edu.

jego wczesna śmierć w listopadzie 1893 roku udaremniła te zamiary. Kiedy podczas spotkania w Wiedniu
z Brahmsem, Stojowski pokazał mu partyturę, mistrz
zakrzyknął: „Na Boga! Wspaniale pan komponuje!”.
Także Elgar włączył ten utwór do koncertu premierowego jego preludium symfonicznego Polonia z Thomasem Beechamem dyrygującym Londyńską Orkiestrą
Symfoniczną 6 lipca 1915 roku. Los sprawił, że kiedy
Polonia Elgara miała swoją amerykańską premierę rok
później w Carnegie Hall, muzyka Stojowskiego raz jeszcze towarzyszyła muzyce brytyjskiego mistrza. Tym razem
był to II koncert fortepianowy Stojowskiego z Paderew skim jako solistą, zaledwie parę dni przed światową
premierą Modlitwy za Polskę. Pomimo pochwał, jakie
zebrała suita, pełna partytura utworu nie została jeszcze znaleziona w żadnej polskiej bibliotece muzycznej.
Materiał użyty do tego nagrania pochodzi z Kolekcji
Muzyki Orkiestralnej Edwina A. Fleishera w Bibliotece
Publicznej w Filadelfii.
Drugi utwór, kantata Wiosna op. 7, pokazuje radosną
stronę charakteru Stojowskiego. Utwór pochodzący
z czasów paryskich został wydany w 1895 roku. Tekst
francuski jest adaptacją łacińskiego wiersza z czwartej
Ody Horacego, z Księgi I: Solvitur acris hiems. Fran cuskie tłumaczenie Julesa Barbiera, L’aimable printemps
ramène dans la plaine, było także użyte przez Debussy’ego
w jego kantacie o tym samym tytule dla czteroczęściowego chóru i orkiestry; Debussy przedłożył ją do nagrody
Prix de Rome w 1884 roku. Kantata Stojowskiego zyskała
popularność, a jego wydawca, Stanley Lucas & Co.
w Londynie, wydał kolejne partytury chóralne w języku
niemieckim (Der Frühling) i polskim (Wiosna).
Podczas pierwszego sezonu Orkiestry Filharmonii
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Solvitur Acris Hiems
Puściły lody, miłą wiatr sprowadził wiosnę;
Na falach zakołysał się statek spuszczony.
Już na świeżą ruń bydło wybiegło radosne,
Oracz z pługiem wyruszył, pól nie srebrzą szrony.

roli Mater Dolorosa podczas męki jej Syna, natomiast
barytonowe solo przypomina o powstaniu Chrystusa
z martwych. Kantata kończy się prośbą skierowaną do
Matki Boskiej, żeby Polska miała udział w zmartwychwstaniu jej Syna.
Kantata została napisana w 1915 roku, a partyturę
głosową wydał G. Schirmer w 1916 roku w Nowym Jorku.
Premiera odbyła się 7 marca 1916 roku w Carnegie
Hall z udziałem nowojorskiej Schola Cantorum i Symphony Society Orchestra of New York pod kierownictwem Kurta Schindlera. Partytura fortepianowa i głosowa
jest dostępna na stronie biblioteki Eastman School of
Music’s Sibley Music Library http://hdl.handle.net/
1802/2732. Pełna partytura oraz zestaw części orkiestralnych nie zostały nigdy opublikowane i zaginęły
w czasie I wojny światowej. Zrekonstruował je w 2003
roku John M. Hein, używając pierwszych ręcznie pisanych wersji partytury. Partyturę i części okiestralne
można wypożyczyć w Polskim Centrum Muzycznym
na University of Southern California’s Thornton School
of Music w Los Angeles: polmusic@thornton.usc.edu.

A skoro księżyc wzejdzie, wodzi swoje chóry
Wenus, Gracje z Nimfami śnieżystymi stopy
W krąg pospołem pląsają rade, gdy ponury
Wulkanus zwiedza groty, gdzie kują Cyklopy.
Teraz skronie nam owić w mirtowe zielenie
Albo w zwolonej ziemi pierwsze kwiecie świeże...
Horacy [Quintus Horatius Flaccus] (65 BC–8 BC)
[Tłumaczenie Tadeusz Feliks Hahn, za: Horacy,
Wybór poezji, wydanie Biblioteki Narodowej, s. 10-11]
Kantata Modlitwa za Polskę op. 40 zajmuje wyjątkową pozycję wśród wielkich dzieł napisanych podczas
I wojny światowej (1914-1918) lub zainspirowanych
przez nią. Większość tych dzieł wzmaga patriotyczny
zapał. Jednak kantata Stojowskiego jest jednym z niewielu dzieł – a prawdopodobnie najważniejszym polskim dziełem tego okresu – posiadającym podstawę
duchową. Modlitwa za Polskę jest oparta na hymnie
Zygmunta Krasińskiego (1812-1859). Jest to modlitwa
adresowana do Błogosławionej Maryi Dziewicy, aby
jako Królowa Polski, zakończyła jej głęboką udrękę.
Odnosi się to oczywiście do rozbiorów Polski przez
jej sąsiadów: Rosję, Prusy i Austro-Węgry. W Modlitwie
za Polskę cierpienie Polski staje się cierpieniem Chrys tusa. Sopranowe solo przypomina Królowej Polski o jej

MODLITWA ZA P OLSKĘ
CHÓR
Królowo Polski, Królowo Aniołów,
Ty, coś na świecie przebolała tyle,
Gdy Syn Twój zstąpił do ziemskich padołów,
Skróć umęczonej Polsce Twej mąk chwile!
Królowo Polski, Królowo Aniołów,
Roztocz ponad nią tęczę Twej opieki,
Odwiąż jej ręce od katowskich kołów,
Bądź jej aniołem teraz i na wieki!
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SOLO SOPRANU
Królowo Polski, Królowo Aniołów,
Lilio bez zmazy, Ty gwiazdo poranna,
Mieczem boleści siedmiokrotnie ranna,
Wiesz, co rozpaczy wrzący w sercu ołów.

Stylistycznie muzyka Stojowskiego ma charakter
romantyczny, jest bardzo liryczna, z dużą ilością chromatyki i czasami impresjonistyczna. Elementem łączącym
jest powtarzanie materiału tematycznego przez całą
kompozycję. Nie sposób wyliczyć wszystkich przykładów, ale kilka z nich może pomóc w słuchaniu kantaty.
Na przykład orkiestralny wstęp powraca dwa razy: raz
w krótszym ośmiotaktowym przejściu modulującym
i drugi raz w kodzie. Także temat użyty na początku
pierwszego chóru powraca pięć razy w ciągu trwania
kantaty. Pierwsze frazy solo sopranu i barytonu, jak również część chóralna w czwartej linijce od dołu pierwszego chóru „My tylko jedni”, są oparte na motywie
śpiewanym przez chór na końcu pierwszej części chóralnej, gdzie przedostatnia linijka brzmi: „Odwiąż jej ręce”.
I w końcu temat śpiewany w ostatnim chórze do tekstu:
„Wskrześ nas, o Pani” w trzeciej linijce jest źródłem
melodii i tekstu użytego w kodzie.
W dwóch głównych kontrastujących ze sobą częściach
kantaty Stojowski okazuje się kompozytorem wykorzystującym całe bogactwo palety harmonicznej XX w.
Część Allegro feroce oparta jest na progresji alterowanych akordów, użytych jako harmoniczne ostinato.
Podstawą harmoniczną tych akordów są trytony grane
przez wiolonczele i kontrabasy. Równocześnie tekst
w tej części kantaty opisuje mękę i chaos świata. Stojowski
w dramatycznym, malowanym słowem: „rozpada się
świat”, rozmywa także tonalność utworu (F-dur: d-moll).
Następna schromatyzowana część, która rozciąga
tonalność do granic, to fugato w Poco vivace. Znowu
Stojowski popisuje się, malując słowem w tekście „Nie
daj nas sieciom piekielnym na połów”, używając tematu
opartego na zmienionej chromatycznie, wstępującej

CHÓR
Co krzyż, i gwoździe, i rany, i ciernie,
Wiesz, co krwi ziemskiej i łez ziemskich cieki,
I jak konania ból boli niezmiernie…
Bądź nam aniołem teraz i na wieki!
SOLO BARYTONU
Królowo Polski, Królowo Aniołów,
Lecz wiesz zarówno, jakim blaskiem płonie,
Ukrzyżowany wniebowzięt po zgonie,
Nie daj nas sieciom piekielnym na połów!
CHÓR
Nieśmiertelnemi na śmierć zbrojna leki,
Wykaż znów śmierci na nas, że jest niczem.
Wskrześ nas, o Pani, przed świata obliczem,
Bądź nam aniołem teraz i na wieki!
Królowo Polski, Królowo Aniołów,
Ten świat się rozpadł, i rozdziera siebie,
Lecz żadna z jego rozerwanych połów
Już się nie modli o Mario do Ciebie.
My tylko jedni, paląc się na stosie,
Wciąż ślemy modły w Twój bezmiar daleki,
Poznasz, Królowo, poddanych po głosie:
Bądź nam aniołem teraz i na wieki!
Tekst: Zygmunt Krasiński (1812-1859)
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10,000 dolarów na pomoc Polakom. Pracując dla
Paderewskiego, Stojowski, wraz z barytonem Tadeuszem
Wrońskim (założycielem opery w Detroit) i Wacławem
Górskim (synem Heleny Paderewskiej z jej pierwszego
małżeństwa), kierowali Polską Agencją Koncertową,
która organizowała koncerty dla prowadzonego przez
Paderewskiego Funduszu Pomocy Polskim Ofiarom
Wojny. W koncertach tych często brali udział pianiści,
uczniowie Stojowskiego. Stojowski napisał też wiele
artykułów na temat polskiej historii i muzyki. Seria
jego artykułów ukazała się w The New York Evening
Post. Jednak jego najznakomitszym dziełem okresu
wojennego pozostaje Modlitwa za Polskę. Po wojnie
został odznaczony przez Rząd Polski, jak również
przez Rząd Amerykański. Polska przyznała mu Order
Odrodzenia Polski Polonia Restituta, a Amerykański
Departament Skarbu odznaczył go Distinguished
Service Medal (Medal za wyjątkową służbę).

skali molowej. Temat ma dwie ekspozycje. Pierwsza
rozpoczyna się śpiewem basów w b-moll z powtórzeniem
tematu o kwintę wyżej, głosy wchodzą w kolejności:
tenor, alt i sopran. W drugiej ekspozycji, rozpoczynając
od cis-moll, temat jest najpierw śpiewany przez alty,
a potem przez tenor, bas i sopran. Te dwie ekspozycje
oddzielone są przez epizod modulacyjny podkreślony
przez chór śpiewający zstępującą progresję harmoniczną
dwa razy przy słowach „Nie daj nas”. Za każdym razem
orkiestra odpowiada mu wstępującymi pasażami, a na
końcu zstępującą skalą chromatyczną, prowadzącą
prosto do piekła.
Podczas I wojny światowej Stojowski niestrudzenie
pracował dla polskiej sprawy, na początku ze znakomitą sopranistką Marcellą Sembrich-Kochańską i jej
Amerykańskim Komitetem Pomocy Polakom. Razem
z pianistą i kompozytorem Ernestem Schellingiem
współpracowali przy produkcji quasi ludowej opery,
muzycznego widowiska, przedstawiającego wiejski ślub
w Polsce. Pod tytułem Noc w Polsce była ona wystawiana w celu zebrania funduszy i przyniosła około

Joseph A. Herter
Translated by Marta Życka
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Suite for Orchestra in E-flat op. 9, written in 1890-91,
is an orchestral gem of late 19th century Polish music.
The work not only displays the brilliant compositional
skills and talents of an extraordinary young composer,
but it also distinguishes Stojowski as a Polish composer.
Although he was a Pole living abroad, the suite displays
deep feelings of his heritage with all three movements
characteristically Polish. The first is a set of five variations
on Witaj, Królowo nieba, a Polish adaptation of the Latin
hymn, Salve Regina (Hail, Holy Queen). Although this
melancholic melody has lost its popularity in Poland’s
urban centers, it is still favored in the rural areas of Poland
and among the North American Polonia [the word used
by Poles to describe their diaspora] who continue to use
it at the end of funeral gravesite ceremonies. The last
two movements of the suite are based on Polish dance
forms as their titles imply: Intermède polonaise – Tempo
di mazurka and Rêverie et Cracovienne.
The second movement of the Suite was first performed in Paris in February 1891 during Stojowski’s
debut concert which featured him as a composer. Charles
Colonne, who was to conduct this concert, became
indisposed and was replaced by the French composer
/conductor Benjamin Goodard. A year later, the premiere
of the entire suite took place with the Berlin Philharmonic Orchestra. In 1894, Hans von Bülow, to whom
the work is dedicated, conducted the suite on one of
his last concerts in Hamburg, and the Lamoureux
Orchestra performed the suite in Paris in March 1895.
Fame of the work’s beauty spread throughout
Europe. Three musical giants took a liking to the Suite.
Tchaikovsky planned to conduct the piece in St. Petersburg
during the spring of 1894 at a concert featuring the music

Zygmunt Stojowski (1870-1946) was one of Poland’s
most outstanding figures in post-romantic music, yet he
lived only the first 17 years of his life in Poland, and none
of the compositions featured on this recording was written on Polish soil. Born in 1870 in the hamlet of Strzelce
near Kielce, Stojowski’s family moved to Cracow where
he studied with Władysław Żeleński, the founder of
the Cracow Music Conservatory and one of the most
distinguished Polish composers of his time. In 1887,
Stojowski completed his studies at the Gimnazjum
sw. Anny where, out of a class of 39 students, he was
only one of eight to graduate with distinction. He subsequently moved to Paris with his mother, to whom
he dedicated Prayer for Poland, and began his studies
at the Conservatoire National. There he took first prizes
in both piano and composition (counterpoint and fugue).
His teachers at the conservatoire included Théodore
Dubois in harmony, Louis Diémer in piano and Léo
Delibes in composition. Stojowski later dedicated his
lighthearted cantata, Le Printemps, to Delibes, and it was
at number 12 on the eponymous rue Léo Delibes that
the young composer lived between 1896 and 1905,
the last nine years of his residency in Paris. Upon graduation from the conservatoire, Stojowski continued his
musical studies in chamber music with the violinist Władysław Górski and in piano with Ignacy Jan Paderewski
who became his mentor and life-long friend. In 1905,
Stojowski moved to the United States of America and
spent the remaining years of his life in New York where
he was one of the founding faculty members of the Institute
of Musical Art, the predecessor of the Juilliard School
of Music.
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During the first season of the Warsaw Philharmonic
Orchestra in 1901-1902, on an all-Stojowski program,
the cantata was sung by the Warsaw choir Lutnia, an
amateur choral ensemble that still exists today. Composer
and music critic, Zygmunt Noskowski, gave the concert
an extensive and complimentary review in Kurjer Warszawski, pointing out the work’s entertaining treatment
of musical images that capture, for example, the dancing of nymphs and Vulcan’s fiery red blows to heat
Cyclops’ forge. For the latter, Stojowski makes use of
an anvil in the percussion section. Again, this is no
highbrow composition. It is Stojowski at his “Delibian”
best or, if you wish, Polish Gilbert and Sullivan. No matter, it is all great fun.
Dedicated to the memory of Léo Delibes, the work
found its way to Buckingham Palace where it was given
a performance by command of Her Majesty Queen
Victoria on the evening of July 5, 1895. The orchestra
and chorus, conducted by Sir Walter Parratt, consisted
of 160 performers and comprised Her Majesty’s Private
Band, assisted by members selected from the principal
orchestral and choral societies of London. The performance resulted in the publication of an English piano/
vocal score by Novello & Co., Ltd. in London in 1905.
Entitled Spring-time, the score is available for free downloading from the Eastman School of Music’s Sibley
Music Library website: https://urresearch.rochester.edu/
handle/1802/5018. A new edition of the full score and
set of parts was prepared in 2003 by John M. Hein
and is available on loan from the Polish Music Center
in Los Angeles: polmusic@thornton.usc.edu.

of young composers. His untimely death in November
1893, though, prevented that from happening. While
visiting with Brahms in Vienna, Stojowski showed him
the score and the German master exclaimed, “Donnerwetter! Sie instrumentieren aber raffiniert!” [By Jove!
You orchestrate with finesse!] Elgar also allowed the
work to be programmed on the concert that featured
the world premiere of his symphonic prelude Polonia
with Thomas Beecham conducting the London Symphony
Orchestra on July 6, 1915. As fate would have it,
when Elgar’s Polonia received its North American
premiere at Carnegie Hall a year later, it was Stojowski’s
music that once more shared the program with the British
master. This time it was Stojowski’s Second Piano
Concerto with Paderewski as soloist, only a few days
before the world premiere of Prayer for Poland. In spite
of the accolades the suite received, a copy of the full
score and set of parts has yet to be found in any music
library in Poland. The material used for this recording
came from the Edwin A. Fleisher Collection of Orchestral
Music at the Free Library of Philadelphia.
The cantata Le printemps op. 7 shows the lighthearted side of Stojowski. Dating from his Parisian
days, the work was published in 1895. The French
text is an adaptation of the Latin poem from the Fourth
Ode of Horace, Book I: Solvitur acris hiems. The French
translation by Jules Barbier, L’aimable printemps ramène
dans la plaine, was also used by Debussy for his cantata
of the same name for 4-part chorus and orchestra; it was
Debussy’s Prix de Rome submission in 1884. Stojowski’s
cantata gained popularity and his publisher, Stanley
Lucas & Co. in London, published subsequent choral
scores in German (Der Frühling) and Polish (Wiosna).
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Solvitur Acris Hiems
The touch of Zephyr and of Spring has loosen’d
Winter’s thrall;
The well-dried keels are wheel’d again to sea:
The ploughman cares not for his fire, nor cattle for
their stall,
And frost no more is whitening all the lea.
Now Cytherea leads the dance, the bright moon
overhead;
The Graces and the Nymphs, together knit,
With rhythmic feet the meadow beat, while Vulcan,
fiery red,
Heats the Cyclopian forge in Aetna’s pit.
‘Tis now the time to wreathe the brow with branch
of myrtle green,
Or flowers, just opening to the vernal breeze…

Poland by her imperial neighbors: the Russian, Prussian
and the Austrio-Hungarian empires which, by 1795,
had wiped Poland off the map of Europe. Although
little known in Anglo-Saxon countries, Krasiński was
one of Poland’s greatest writers of the early 19th century.
His dramatic poems confront the plight of humanity and
outline a philosophy of Poland’s messianic role in history.
In Prayer for Poland, the suffering of Poland becomes
the suffering of Christ. During the soprano solo, the Queen
of Poland is reminded of her role as the mater dolorosa
at her son’s passion. Likewise, the baritone solo recalls
Christ’s rising from the dead, and the cantata itself ends
by asking Mary to have Poland share in the glory of her
son’s resurrection.
Non-Poles may not be aware of the history of the Marian
cult that has existed in Poland for centuries, embracing
countless generations of Polish Roman Catholics. Poles
pride themselves of the fact that their oldest example
of both literary and musical composition is found in
the 13th century hymn to the Virgin, Bogurodzica (Mother
of God). The Marian appellation, Queen of Poland,
dates from the 17th century following the victorious
defeat of the Swedish invaders at Częstochowa, the site
of the shrine of Poland’s miraculous icon of the Black
Madonna. To celebrate this victory, King Jan Casmir
dedicated the entire Polish nation to Mary as Queen
of Poland in a special ceremony at the Roman Catholic
cathedral of the Assumption in Lwów (now Lviv, Ukraine).
Later, the Vatican gave permission for Poles to use
the appellation, Queen of Poland, when reciting the Litany
of the Blessed Virgin Mary. Polish Catholics also credit
Mary for the Miracle on the Vistula, the battle in which
the Poles defeated the invading Bolsheviks on the outskirts

Horace [Quintus Horatius Flaccus] (65 BC–8 BC)
Translated by John Conington, (1825-1869),
Corpus Professor of Latin at the University of Oxford

The cantata Prayer for Poland op. 40 holds a unique
position among large scale works written during and
inspired by the Great War (1914-1918). While most
of those musical contributions promote patriotic fervor,
Stojowski’s cantata is one of the few, and possibly the only
major Polish work of that period, written with a spiritual
base. Prayer for Poland is based on a hymn by the poet
Zygmunt Krasiński (1812-1859). It is a prayer addressed
to the Blessed Virgin Mary, calling upon her as the “Queen
of Poland” to “End…for Poland her deep anguish”.
The “anguish”, of course, refers to the partitioning of
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SOPRANO SOLO
Thou Queen of Poland, thou Queen of the angels,
Stainless white lily, bright star of our morrow,
Seven times wounded with the sword of sorrow,
Like to lead boiling was the pain within thee.

of Warsaw on the feast of the Assumption, August 15,
1920. Today in Poland, Our Lady’s Assumption is also
observed as Polish Armed Forces Day. Can there be any
question why Stojowski, too, was engulfed in this devotion to the Madonna!
The cantata was written in 1915, and the vocal score
published by G. Schirmer in New York in 1916. The premiere took place with the New York Schola Cantorum
and the Symphony Society Orchestra of New York under
the direction of Kurt Schindler on March 7, 1916 at
Carnegie Hall. The piano/vocal score is available as a
free download from the Eastman School of Music’s Sibley
Music Library website http://hdl.handle.net/1802
/2732. The full score and set of orchestral parts, which
were never published, were lost following World War
I but were reconstructed in 2003 by John M. Hein using
a manuscript work score of the piece. The score and
parts are available on loan from the Polish Music Center
at the University of Southern California’s Thorton School
of Music in Los Angeles: polmusic@thornton.usc.edu.

CHORUS
Thorns, and the cross, and the driven nails thou knowest,
Thou knowest the blood and tears from Him descending,
And how the pangs of that hurt have no measure;
Be thou our angel now and time unending!
BARITONE SOLO
Thou Queen of Poland, thou Queen of the Angels,
Likewise thou knowest with what ardor glowed He,
When crucified, risen unto Heaven stood He:
Hurl us not into hell’s infernal meshes.
CHORUS
Weapons immortal ‘gainst death us defending,
Show unto death that death’s power now is no longer;
Bring us, O Lady! Our resurrection’s glory!
Be thou our angel now and time unending!
Thou Queen of Poland, thou Queen of the Angels,
This world is shattered, shattered into pieces!
No single one of its rent and ruptured fragments
Prays any more unto thee, O heavenly Virgin!
We, only we now, burning at the scaffold,
Forth into boundless space our prayers are sending;
Thou’lt know thy subjects by their invocation:
Be thou our angel now and time unending!
Text: Zygmunt Krasiński (1812-1859)
Translation: George Harris, Jr.

P RAYER FOR P OLAND
CHORUS
Thou Queen of Poland, thou Queen of the Angels,
Thou who beneath the deepest woe didst languish,
When thy Son to earth’s dark valley descended,
End thou for bleeding Poland her deep anguish!
Thou Queen of Poland, thou Queen of Angels,
Let thy love’s rainbow o’er her head be bending,
Her hands unloosen from the doomsman’s scaffold:
Be thou her angel now and time unending!
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vivace. Again Stojowski makes a theatrical display of
word painting with the text, “Hurl us not into hell’s infernal meshes”, by using a subject based on a chromatically
altered, ascending minor scale. The subject is given
two expositions: the first begins with the basses in B-flat
minor with the subject repeated sequentially at the fifth
by the tenors, altos and sopranos. In the second exposition, beginning in C-sharp minor, the subject is first
presented in the alto line and then followed by the tenor,
bass and soprano. Separating the two expositions is a
modulatory episode highlighted by the choir which sings
a descending harmonic progression twice on the words
“Hurl us not”. Each time it is answered by the orchestra
with ascending runs and, finally, answered with a descending chromatic scale which leads straight into the inferno.
During the Great War, Stojowski worked untiringly
for the Polish cause. At first it was with the great color atura soprano, Marcella Sembrich-Kochańska, and her
American Polish Relief Committee. Together with pianist/
composer Ernest Schelling they collaborated to produce
a quasi folk opera depicting a Polish peasant wedding.
Entitled A Night in Poland, the musical pageant was
performed as a high-society fundraiser which raised
approximately $10,000 for Polish relief. Working for
Paderewski, Stojowski joined forces with baritone Tadeusz
Wroński (the Father of Detroit Opera) and Wacław
Górski (Helena Paderewski’s son from her first marriage)
and directed the Polish Concert Agency that organized
benefit concerts for Paderewski’s Polish Victims’ Relief
Fund. These concerts frequently employed the talents
of Stojowski’s piano students. While Stojowski penned
numerous articles on Polish history and music, including
a series of articles that appeared in The New York Evening

Stylistically, Stojowski’s music is romantic, very lyric,
highly chromatic and, at times, impressionistic. A unifying
effect of the work is the repetition of thematic material
throughout the composition. Although too many examples exist to enumerate, several may help the listener
during the cantata. For example, the orchestral introduction returns twice – once in a shorter eight-bar
modulating transition and again during the coda. Also,
the theme used for the opening line of the first chorus
returns five times during the cantata. The opening phrases
of the soprano and baritone solos as well as the choral
part at the fourth line from the bottom of the first chorus:
“We, only we now” [My tylko jedni], are based on a motif
first sung by the choir at the end of the first choral entry
where the penultimate line reads, “Her hands unloosen”
[Odwiąż jej ręce]. Finally, the theme found in the last chorus to the text – “Bring us, O Lady” [Wskrześ nas o Pani],
is the source for the melody and text used in the cantata’s coda.
In the two major contrasting sections of the cantata,
Stojowski proves himself to be a composer familiar with
the harmonic palette of the 20th century. The Allegro
feroce is based on a progression of altered chords. Used
as an harmonic ostinato, these chords are voiced so that
parallel open tritones appear in the bass throughout
the entire section. Appropriately, the text in this part
of the cantata describes the anguish and turmoil of a
world that has been “shattered to pieces”. Stojowski,
in his dramatic use of word painting, also shatters a world
of tonality and any feeling for the key of F Major (D minor),
the key signature given in the music.
Another highly chromatic section which pushes tonality
to its ultimate border is the fugato found at the Poco
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Post, his most outstanding wartime effort was his Prayer
for Poland. Following the Great War, he was decorated
by both the Polish and American governments, Poland
conferring upon him the order Polonia Restituta and

the United States Treasury Department awarding him
the Distinguished Service Medal.
Joseph A. Herter

Plakat dla Funduszu Pomocy Polskim Ofiarom Wojny założonego przez I. J. Paderewskiego, artysta nieznany, Londyn 1915.
Poster for I. J. Paderewski’s Polish Victims’ Relief Fund, Artist Unknown, London 1915.
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Marta Wróblewska – sopran
Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Chopina
w Warszawie Filii w Białymstoku na kierunku wychowanie
muzyczne, w klasie dyrygowania V. Bieleckiej oraz emisji
głosu C. Szyfmana. Studia ukończyła z wyróżnieniem.
W latach 2000-2002 była słuchaczką Podyplomowego
Studium Chórmistrzowskiego przy Akademii Muzycznej
im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, które również
ukończyła z wyróżnieniem. W roku akademickim 2002/
2003 była asystentką w klasie emisji głosu na tymże
Studium. Od 2003 r. pracuje jako asystent w klasie dyrygowania w swojej macierzystej uczelni, zaś od 2004 r.
jest studentką klasy śpiewu solowego C. Szyfmana.
W 2006 r. została zatrudniona w Chórze Opery i Filharmonii Podlaskiej, z którym koncertuje w kraju i za granicą, wykonując partie chóralne, jak i solowe, m.in. w:
Magnificat i Pasji wg. św. Jana J. S. Bacha, Requiem
W. A. Mozarta, Małej Mszy Uroczystej G. Rossiniego,
Magnificat J. Ruttera. Pełni również funkcję korepetytora.
W 2001 r. założyła Chór Kameralny „Ichos”, który
działa przy Centrum Kultury Prawosławnej. Zespół specjalizuje się w wykonawstwie muzyki cerkiewnej, zwłaszcza kompozytorów rosyjskich XVIII i XIX wieku. Od
kilku lat jest związana z zespołami specjalizującymi się
w wykonawstwie muzyki dawnej: Concerto Polacco,
Ars Nova, Mercurius, a także z zespołami wokalnymi:
Subtilior Ensemble (z którym zdobyła nagrodę na XIV
Festiwalu Muzyki Dawnej w Warszawie, 2004), Camerata
Podlaska, Sine Nomine. Od 1999 r. współtworzy Oktet
Wokalny Gaudium.
Wiele jej koncertów zostało zarejestrowanych przez
polskie rozgłośnie radiowe, nagrała płytę z muzyką ze
Zbiorów Jasnogórskich (wraz z zespołem Concerto

Polacco, nominacja Fryderyk 2004), Mszę Legnicką
S. Moryty (z Białostockim Chórem Kameralnym „Cantica
Cantamus”, 2005) oraz pieśni kurpiowskie K. Szymanowskiego, H. M. Góreckiego i S. Moryty (z Chórem
Opery i Filharmonii Podlaskiej, 2007).
Marta Wróblewska – soprano
She graduated from the Białystok branch of the
F. Chopin Music Academy in Warsaw, where she studied
conducting (with V. Bielecka) and voice emission (with
C. Szyfman), gaining a diploma with distinction. She also
attended the Postgraduate Course in Choral Conducting
at the Music Academy in Bydgoszcz (2000-2002), also
winning an honours diploma. In the academic year 2002/
2003 she worked as an assistant in the voice emission
class of that Course. In 2003 she started working as
an assistant in the conducting class of the Białystok branch
of the Music Academy in Warsaw. A year later she began
a course in solo singing under the guidance of C. Szyfman.
In 2006 she joined the Choir of The Podlasie Opera
and Philharmonic, with which she performs a wide range
of choral and solo parts in Poland and abroad (J. S. Bach’s
Magnificat and St John’s Passion, Mozart’s Requiem,
Rossini’s Petite Messe solennelle and Rutter’s Magnificat).
She also works as the choir’s vocal coach.
In 2001 she founded the ‘Ichos’ Chamber Choir.
Attached to the Centre of Orthodox Culture, it specializes
in the performance of Orthodox music, especially works
by 18th and 19th-century Russian composers. She also
works closely with early music ensembles Concerto Polacco,
Ars Nova, Mercurius, as well as with vocal groups such
as Subtilior Ensemble (a prizewinner at the 14th Early
Music Festival in Warsaw in 2004), Camerata Podlaska
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skim „Pieśń wieczorna” w Białymstoku. Do jego repertuaru zaliczają się partie solowe takich utworów jak:
Litanie Ostrobramskie, Loteria, Jawnuta i Verbum nobile
S. Moniuszki, Zemsta nietoperza J. Straussa, Il mondo
della luna J. Haydna oraz Carmina Burana C. Orffa.
Jest członkiem zespołu muzyki średniowiecznej Pressus
i współpracuje z zespołem muzyki bałkańskiej Sarakina.

and Sine Nomine. In 1999 she co-founded the Vocal
Octet Gaudium.
Many of her concerts have been recorded for radio.
Her discography includes CDs with works from the collection of the Jasna Góra monastery (with Concerto
Polacco, nominated for the Fryderyk award of the Polish
recording industry in 2004), S. Moryto’s Legnica Mass
(with the ‘Cantica Cantamus’ Chamber Choir of Białystok,
2005) and a selection of Kurpian songs by K. Szyma nowski, S. Moryto and H. M. Górecki (with the Choir
of The Podlasie Opera and Philharmonic, 2007).

Maciej Bogumił Nerkowski – baritone
He started his musical education in 1999 with
V. Bielecka at the Vocal Department of the Secondary
Music School in Białystok. He them studied voice with
M. Moroz at the Music Academy in Warsaw. He has
worked closely with many prominent singers (J. Rappe,
A. Kruszewski, L. A. Mróz, R. Karczykowski) and pianists
(M. Nosowska, K. Borucińska, J. Marchwiński). He appears
regularly as a soloist in concerts in Poland and abroad.
He took part in the recording of M. Bembinow’s Res
Tua (2002), He won First Prizes at the ‘Evening Song’
Moniuszko Competition in Białystok (2001, 2006).
His solo repertoire includes works by Moniuszko (Litanies
of Ostra Brama, Lottery, Jawnuta, Verbum nobile),
J. Strauss’s Die Fledermaus, Haydn’s Il mondo della
luna and C. Orff’s Carmina Burana. He is a member
of Pressus, an ensemble specializing in medieval music,
and works closely with the Sarakina ensemble performing Balkan music.

Maciej Bogumił Nerkowski – baryton
Edukację muzyczną rozpoczął w 1999 r. w Pań stwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Białymstoku,
na kierunku wokalnym w klasie V. Bieleckiej. Od 2003 r.
jest studentem Wydziału Wokalnego Akademii Muzycz nej im. F. Chopina w Warszawie w klasie M. Moroza.
Współpracował z wieloma wybitnymi śpiewakami, m.in.
z J. Rappe, A. Kruszewskim, L. A. Mrozem, R. Karczykowskim i ze znanymi kameralistami – M. Nosowską,
K. Borucińską i J. Marchwińskim. Od 2000 r. wykonuje
partie solowe zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W 2002 r. wziął udział w prawykonaniu, a w 2005 r.
w nagraniu utworu M. Bembinowa Res Tua. W 2001
i 2006 r. zdobył I Nagrodę na Konkursie Moniuszkow -
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Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku

2010 otwarciem nowego gmachu – sali operowej i kon certowej, Filharmonia Białostocka zmieniła swoją nazwę
na Opera i Filharmonia Podlaska. Natomiast 9 września
2005 r. podczas uroczystej inauguracji sezonu artystycznego 2005/2006 Minister Kultury Waldemar Dąbrowski
wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Januszem
Kazimierzem Krzyżewskim podpisali umowę o utworzeniu narodowej instytucji kultury, Opery i Filharmonii
Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.
W ponad 50-letniej historii na estradzie Filharmonii
gościli światowej sławy dyrygenci, soliści, wybitni kompo zytorzy, m.in. P. Anderszewski, E. Auer, K. Danczowska,
N. Dyadiura, N. Goerner, H. M. Górecki, L. Grychtołówna,
K. Jakowicz, J. Kaspszyk, J. Katlewicz, K. Kenner, W. Kilar,
K. Kord, J. Krenz, K. A. Kulka, W. Lutosławski,
J. Maksymiuk, W. Michniewski, S. Mintz, G. Ohlsson,

Orkiestra Symfoniczna w Białymstoku istnieje od
1954 r. Po dwudziestu latach działalności artystycznej
uzyskała status Filharmonii i przeniosła się do nowej
siedziby. Profesjonalna sala koncertowa pozwoliła na
dalszy rozwój zespołu i prezentowanie szerokiego repertuaru – od wielkich dzieł symfonicznych i koncertów
oratoryjno-kantatowych po koncerty kameralne, recitale,
a także liczne festiwale i konkursy.
Dyrektorami instytucji od momentu powstania Orkie stry Symfonicznej w Białymstoku byli polscy dyrygenci:
Kazimierz Złocki (1954-1955), Leon Hanek (19551958), Jan Kulaszewicz (1958-1971), Tadeusz Chachaj
(1971-1989), Mirosław Jacek Błaszczyk (1990-1996).
W 1997 r. funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego
objął Marcin Nałęcz-Niesiołowski.
W 2005 r., w związku z dynamicznym rozwojem
artystyczno-organizacyjnym oraz planowanym na rok

17

Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej występuje
gościnnie w kraju i za granicą, m.in. w Austrii, Belgii,
Białorusi, Chinach, Francji, Litwie, Niemczech, Rosji,
Szwecji, Ukrainie oraz we Włoszech. W 1995 r., podczas
tournée po Stanach Zjednoczonych, zespół pod batutą
M. J. Błaszczyka koncertował w prestiżowej nowojor skiej „Carnegie Hall”.
W 2005 r. Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej
pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego wystąpiła
na uroczystym koncercie w Parlamencie Europejskim
w Brukseli. Koncert ten inaugurował europejskie obchody
25. rocznicy powstania „Solidarności”. Wraz z orkiestrą
wystąpił znakomity młody pianista S. Drzewiecki. Wśród
zaproszonych do audytorium Y. Menuhina gości byli m.in.
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – J. Borrell,
Ambasador RP w Brukseli – I. Byczewski oraz liczni
parlamentarzyści.
Coraz wyższy poziom artystyczny zespołu zaowocował kolejnymi zaproszeniami i wyjazdami zagranicznymi.
W 2006 r. orkiestra wystąpiła w Sankt Petersburgu,
prezentując wraz z rosyjskimi artystami „Jutrznię”
K. Pendereckiego. Koncert ten uświetnił uroczystości
obchodów 80-lecia Konsulatu Generalnego RP w Sankt
Petersburgu. Rok później orkiestra ponownie wystąpiła
w Smolnym Soborze z towarzyszeniem Chóru Kameralnego Smolnego Soboru, wykonując z dużym powodzeniem dzieła W. A. Mozarta.
W 2007 r. podlascy filharmonicy wystąpili na zakończenie Festiwalu im. M. K. Ogińskiego w Zespole
Pałacowym Rodu Ogińskich w Plungė oraz w Sali
Kongresowej w Wilnie w ramach 16. rocznicy nawiązania
stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Litwą.
Ostatnie zagraniczne tournée orkiestry w 2007 r. to kon -

P. Paleczny, K. Penderecki, M. Pijarowski, Ś. Richter,
R. Smendzianka, T. Strugała, W. Wiłkomirska, A. Wit,
T. Wojciechowski, M. Zilm.
Od 1994 r., co cztery lata, Opera i Filharmonia
Podlaska organizuje Przegląd Młodych Dyrygentów
im. W. Lutosławskiego. Jest to jeden z ważniejszych
konkursów dyrygenckich w Polsce, a jego ostatnia, czwarta
edycja (2006) zyskała rangę konkursu międzynarodo wego.
Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją
Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego dokonała wielu nagrań
płytowych z udziałem renomowanych solistów. Pierwsza
płyta, nagrana w 1998 r., zyskała szerokie uznanie krytyki,
czego wyrazem była nominacja do nagrody polskiego
przemysłu fonograficznego „Fryderyk 1999”. Wysoko
oceniono także drugą płytę orkiestry, do nagrania której
zaproszono znakomitego polskiego skrzypka J. Jakowicza.
W setną rocznicę śmierci G. Verdiego orkiestra dokonała
nagrania uwertur oraz arii z najsłynniejszych oper kom pozytora z udziałem tenora K. Kałudowa (2001). Także
w 2001 r. Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej
wraz z wybitną sopranistką T. Żylis-Gara nagrała płytę
z utworami kompozytorów francuskich: E. Chaussona,
H. Duparca, J. Canteloube. Kolejne płyty to nagrania
z utworami J. J. Straussów oraz F. Liszta z udziałem
znakomitego pianisty W. Malickiego. Ostatnie nagranie
– płyta z utworami A. Tansmana – zdobyła wiele
przychylnych recenzji w Polsce i poza jej granicami.
Rok 2008 to nagroda polskiego przemysłu fonograficznego „Fryderyk 2008” za płytę „Sacred Music”
z utworami P. Łukaszewskiego, m.in. z udziałem Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej w kategorii Album
Roku Muzyka Współczesna.
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certy w Paryżu (m.in. w słynnym Kościele La Madeleine),
połączone z zakończeniem promocji ostatniej płyty
z dziełami A. Tansmana.
W czerwcu 2008 r. planowane jest kolejne tournée
w Rosji – w Sali Koncertowej Akademickiej Filharmonii
im. D. Szostakowicza w ramach „Letniego Festiwalu
J. Temirkanova” oraz w Sali Koncertowej Akademickiej
Kapelli Sankt Petersburga odbędą się prestiżowe koncerty orkiestry z udziałem solistów rosyjskich.
Oprócz bogatej działalności koncertowej Opera
i Filharmonia Podlaska od wielu lat prowadzi edukację
muzyczną dzieci i młodzieży, realizując w trakcie sezonu
artystycznego około 900 audycji przedszkolnych i szkol nych oraz koncerty kameralne i symfoniczne.
Opera i Filharmonia Podlaska wprowadziła relacje
online i offline z koncertów abonamentowych, które
transmitowane są na stronie internetowej:
www.opera.filharmonia.bialystok.pl.

In 2005, in view of its dynamic development and
preparations for the opening in 2010 of a new opera
and concert hall, The Białystok Philharmonic changed
its name into The Podlasie Opera and Philharmonic.
On 9 September 2005, during the inauguration of
the 2005/2006 artistic season, the Minister of Culture
Waldemar Dąbrowski and the Marshal of the Podlasie
Voivodenship Janusz Kazimierz Krzyżewski signed a
declaration establishing The Podlasie Opera and Phil harmonic – the European Centre of Culture in Białystok
as an institution of national culture.
The Białystok Philharmonic has played host to many
renowned conductors, soloists and composers, including
P. Anderszewski, E. Auer, K. Danczowska, N. Dyadiura,
N. Goerner, H. M. Górecki, L. Grychtołówna, K. Jakowicz,
J. Kaspszyk, J. Katlewicz, K. Kenner, W. Kilar, K. Kord,
J. Krenz, K. A. Kulka, W. Lutosławski, J. Maksymiuk,
W. Michniewski, S. Mintz, G. Ohlsson, P. Paleczny,
K. Penderecki, M. Pijarowski, S. Richter, R. Smendzianka,
T. Strugała, W. Wiłkomirska, A. Wit, T. Wojciechowski
and M. Zilm.
Since 1994 The Podlasie Opera and Philharmonic
has run the Competition for Young Conductors named
after W. Lutosławski. It is one of the most important
competitions of its kind in Poland. Its fourth edition,
in 2006, was international in scope.
The Orchestra of The Podlasie Opera and Philharmonic has recorded many CDs with the participation
of prominent soloists, under the baton of Marcin NałęczNiesiołowski. The first CD, recorded in 1998, has met
with wide critical acclaim, winning a nomination for
the ‘Fryderyk 1999’ award of the Polish recording industry. The second CD, with the outstanding, young Polish

The Białystok Symphony Orchestra was established
in 1954. In 1974 the orchestra received the status of
State Philharmonic. Two years later it moved to a new
and beautiful concert hall. Thanks to this it could embark
on regular presentations of an ambitious and wide-ranging repertoire, including large-scale oratorio and cantata
works and organ pieces, as well as the organization of
festivals and competitions. The orchestra’s successive
conductors and artistic directors were: Kazimierz Złocki
(1954-1955), Leon Hanek (1955-1958), Jan Kulaszewicz
(1958-1971), Tadeusz Chachaj (1971-1989) and
Mirosław Jacek Błaszczyk (1990-1996). Marcin NałęczNiesiołowski was appointed the orchestra’s Managing
and Artistic Director in 1997.
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violinist J. Jakowicz, was also a success. To mark the centenary of G. Verdi’s death in 2001 the Orchestra recorded
a selection of overtures and arias from the composer’s
most famous operas sung by the prominent tenor
K. Kaludov. In the same year, the Orchestra of the Podlasie
Opera and Philharmonic recorded a CD with music
by French composers E. Chausson, H. Duparc and
J. Canteloube (with the soprano T. Żylis-Gara). The orche stra’s discography also includes a CD with works by
J. Strauss and his son and F. Liszt, played by the excellent
pianist W. Malicki. The CD featuring compositions by
A. Tansman won favourable reviews in Poland and abroad,
as well as CD “Sacred Music” with P. Łukaszewski works,
which has received the ‘Fryderyk’ Award of the Polish
recording industry in the Contemporary Music category
(2008).
Foreign tours have taken the orchestra to Austria,
Belgium, Belarus, China, France, Lithuania, Germany,
Russia, Sweden, Italy and the United States. The concert
at New York’s Carnegie Hall under M. J. Błaszczyk
in 1995 was among the highlights in the history of the
ensemble. In addition to regular concerts in its home
town, the orchestra performs regularly in venues and
at festivals throughout Poland.
The highlights in the history of the orchestra have
included a gala concert in the European Parliament
in Brussels (conducted by Marcin Nałęcz-Niesiołowski,
with the up-and-coming pianist S. Drzewiecki as soloist),
inaugurating the European celebrations of the 25th anniversary of the Solidarity movement (2005). The audience
in the Y. Menuhin Auditorium included the President
of the European Parliament J. Borell, the Polish Ambas sador in Brussels I. Byczewski and many MEPs.

In recent years, the orchestra’s steadily improving
artistic standards resulted in more invitations. In 2006
it gave a concert in St Petersburg, performing, together
with Russian musicians, K. Penderecki’s Utrenya. The concert marked the 80th anniversary of the Polish Consulate
General in the city. A year later the Orchestra of the
Podlasie Opera and Philharmonic scored a great success performing Mozart’s music with the Chamber
Choir of the Smolny Sobor in St Petersburg.
In 2007 the orchestra performed in the final concert of the M. K. Ogiński Festival at the Ogiński Palace
in Plungė and in the Congress Hall in Vilnius within
the framework of events marking the 16th anniversary
of the establishment of diplomatic relations between
Poland and Lithuania. In 2007 the orchestra also
made a tour of France, with concerts in Paris (including La Madeleine Church) promoting a CD with works
by A. Tansman. Its forthcoming plans include a tour
of Russia, with appearances in the Concert Hall of the
Shostakovich Academic Philharmonic during the Yuri
Temirkanov Summer Festival and in the Concert Hall
of St Petersburg Academic Capella with the participation of Russian soloists.
The Orchestra of the Podlasie Opera and Philharmonic
devotes much attention to music education programmes,
organizing an average of 900 themed symphonic and
chamber concerts annually for children of all age groups,
from kindergarten to high-school.
The orchestra has introduced online and offline transmissions of its subscription concerts at:
www.opera.filharmonia.bialystok.pl.
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Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej – skład osobowy
The Orches tra of The Podlasie Opera and Philharmonic – members
I Skrzypce / 1st Violins
Stanisław Kuk – I koncertmistrz / concert master
Rafał Dudzik – koncertmistrz / concert master
Joanna Gryko – koncertmistrz / concert master
Dariusz Garbacz
Maciej Przeździęk
Jerzy Szapiel
Andrzej Jabłoński
Piotr Przydworski
Amadeusz Buczyński
Anna Konowalik
Cezary Gójski
Paweł Polak
Maciej Grygiel
Ewa Gromska

Altówki / Violas
Henryk Najda
Aleksandra Kwiecik
Barbara Najda
Joanna Łapińska
Radosław Koper
Anna Mikołajczyk
Grzegorz Oksiuta
Alicja Skwierczyńska
Wiolonczele / Cellos
Szymon Stępka – koncertmistrz / concert master
Ewa Łoś
Wojciech Kopijkowski
Maria Richter
Marek Sokoliński
Grzegorz Vytlacil
Joanna Sokołowska
Ewa Pawłowska

II Skrzypce / 2nd Violins
Roman Zawadzki
Mateusz Bijak
Julia Dombek
Paweł Dawidowicz
Elżbieta Moroz
Jerzy Giedź
Anna Bojaryn
Urszula Laskowska-Bogusłowicz
Piotr Krakowiak
Agnieszka Knapp
Małgorzata Szatrawska
Adrianna Nosal

Kontrabasy / Double Basses
Ryszard Wolicki
Leszek Sokołowski
Maciej Skwierczyński
Cezary Just
Rafał Makarski
Kamil Łomasko
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Flety / Flutes
Magdalena Jakubowska-Puchalska
Marcin Stawiszyński
Katarzyna Jurčovâ

Puzony / Trombones
Stanisław Kruciński
Daniel Ramotowski
Piotr Kania

Oboje / Oboes
Luca Neccia
Agnieszka Włodarczyk
Kinga Szmigulska

Tuba / Tube
Wojciech Rolek
Perkusja / Percussion
Dorota Grygo
Andrzej Makal
Bartosz Zwolski
Adam Krzyczkowski*

Klarnety / Clarine ts
Grzegorz Puchalski
Paweł Waśkowski
Wojciech Dunaj

Harfa / H arp
Aldona Joanna Poczwardowska

Fagoty / Bassoons
Marek Kit
Magdalena Śnieżko
Katarzyna Wasiluk

Inspektor orkiestry / Orches tra Inspector
Stanisław Kruciński
Bibliotekarz / Librarian
Halina Domalewska

Waltornie / French horn s
Tomasz Czekała
Wanda Kurowska
Aleksander Starynets
Artur Nowicki

*współpraca / cooperation
Trąbki / Trumpets
Tomasz Witek
Paweł Pogoda
Wiesław Sokołowski
Konrad Korzeniewski

22

Artysta prowadzi ożywioną działalność koncertową,
współpracuje z wieloma orkiestrami filharmonicznymi
w kraju i za granicą oraz bierze udział w licznych festiwalach muzycznych. Koncertował m.in. z orkiestrą Filharmonii Narodowej, Sinfonią Varsovią, Polską Orkiestrą
Radiową oraz Narodową Orkiestrą Polskiego Radia
i Telewizji w Katowicach. Występował w USA, Rosji,
Meksyku, Maroku, Hiszpanii i Belgii, gdzie z orkiestrą
Leopoldinum brał udział w międzynarodowym festiwalu
„Europalia”. W 2005 r., wraz z Orkiestrą Filharmonii
Białostockiej i pianistą S. Drzewieckim, wystąpił w Par lamencie Europejskim w Brukseli na koncercie inaugurującym obchody 25 rocznicy powstania „Solidarności”.
W 2006 r. poprowadził wykonanie Jutrzni K. Pendereckiego w Smolnym Soborze w Sankt Petersburgu
z udziałem solistów i chórów rosyjskich oraz Orkiestry
Opery i Filharmonii Podlaskiej.
Jego dorobek fonograficzny obejmuje kilkanaście
płyt CD (dwie z nich nominowane były do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego „Fryderyk”), szereg
nagrań radiowych i telewizyjnych oraz nagrania muzyki
rozrywkowej i filmowej.
Artysta jest laureatem konkursów muzycznych – pierwszej nagrody na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Klas
Skrzypiec i Altówki w Elblągu oraz IV Konkursu Wokalnego im. F. Platówny, podczas którego zdobył także
nagrodę specjalną Ministerstwa Kultury i Sztuki Grand
Prix – „Rydwan Apollina”.
Drugim torem zainteresowań i działalności artystycznej Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego jest śpiew solowy,
który ukończył w Akademii Muzycznej w Łodzi pod
kierunkiem prof. L. A. Mroza. W 2001 r. artysta otrzymał
prestiżową nagrodę Ministra Kultury – „Ad Astra”,

Marcin Nałęcz-Nies iołowski
Urodził się w 1972 r. w Gdyni. W roku 1996 ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej
im. F. Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury
symfoniczno-operowej prof. B. Madeya. Od 1997 r.
pełni funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Białostockiej, jest także dyrektorem artystycznym i dyrygentem Warszawskiej Orkiestry „Filharmonia”
oraz dyrygentem gościnnym Teatru Wielkiego – Opery
Narodowej w Warszawie. W 2005 r. powierzono mu
stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Opery
i Filharmonii Podlaskiej – nowej instytucji kultury powołanej przez Ministra Kultury i Marszałka Województwa
Podlaskiego.
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ufundowaną dla młodych, utalentowanych twórców kultury. W 2004 r. za zasługi dla rozwoju kultury i osiągnięcia w pracy zawodowej został odznaczony Srebrnym
Krzyżem Zasługi, zaś w 2006 r. Srebrnym Medalem
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Morocco, Spain and Belgium (the ‘Europalia’ Festival
with the ‘Leopoldinum’ Orchestra of Wrocław). In 2005
he conducted the Orchestra of The Podlasie Opera
and Philharmonic in the European Parliament in Brussels
(with the pianist S. Drzewiecki as soloist), in a concert
inaugurating the European celebrations of the 25th
anniversary of the Solidarity movement. In 2006 he
conducted Penderecki’s Utrenya in St Petersburg,
with Russian soloists and choirs and the Orchestra of
The Podlasie Opera and Philharmonic.
Marcin Nałęcz-Niesiołowski’s discography includes
over a dozen CD, two of which have won nominations
for the ‘Fryderyk’ awards of the Polish recording industry.
He has also made numerous recordings for radio and
television, as well as recordings of popular and film music.
He won First Prize at the National Violin and Viola
Competition in Elbląg and the F. Platówna 4th Vocal
Competition in Wrocław where he won also the Grand
Prix of the Ministry of Culture and Art. Solo singing is
another strand of his musical interests and activity. He
studied voice with prof. L. A. Mróz at the Music Academy in Łódź. His honours also include the prestigious
‘Ad Astra’ award from the Minister of Culture for young,
talented artists (2001), the Silver Cross of Merit for
his services in the development of culture and artistic
achievements (2004) and the ‘Gloria Artis’ Silver Medal
of Cultural Merit (2006).

M arc in N ałęc z-Ni es i ołow ski was born in 1972
in Gdynia. In 1996 he graduated with distinction from
the Fryderyk Chopin Music Academy in Warsaw, where
he studied symphonic and opera conducting with
prof. B. Madey. In 1997 he was appointed Managing
and Artistic Director of the Bialystok Philharmonic. At
the same time he is Artistic Director and Conductor
of the ‘Filharmonia’ Orchestra in Warsaw and a guest
conductor of the Grand Theatre – National Opera. In
September 2005 he was appointed Managing and
Artistic Director of The Podlasie Opera and Philharmo nic, a newly-established institution set up by the Minister
of Culture and the Marshal of the Podlasie Voivodeship.
Marcin Nałęcz-Niesiołowski has developed a fine
career, cooperating closely with many symphony orchestras in Poland (including the Warsaw Philharmonic,
Sinfonia Varsovia, the National Polish Radio SO in Kato wice and the Polish Radio SO in Warsaw) and abroad,
he performs at numerous music festivals. Foreign tours
have taken him to the United States, Russia, Mexico,
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Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku

Od 2006 r. chór koncertował w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku i w Warszawie, wykonując dzieła oratoryjno-kantatowe, m.in. Stabat Mater
G. Rossiniego, Stabat Mater i Harnasie K. Szymanowskiego, Requiem G. Verdiego, Mszę C-dur KV 317
„Koronacyjną” W. A. Mozarta, IX Symfonię d-moll
op. 125 L. van Beethovena, Sen Nocy Letniej F. Men delssohna Bartholdy’ego (pod batutą wybitnego niemieckiego dyrygenta M. Zilma), oratorium Mesjasz
G. F. Haendla oraz VIII Symfonię „Pieśni przemijania”
K. Pendereckiego pod dyrekcją Mistrza. Zespół ma także
na swoim koncie wykonania wersji koncertowych oper
Traviata oraz Aida G. Verdiego.
W 2006 r. chór wystąpił podczas XIII Międzynaro dowego Laboratorium Muzyki Współczesnej w Warszawie,
gdzie wykonał utwory M. Borkowskiego i P. Łukaszew skiego, a w 2007 r. wziął udział w Międzynarodowym
Festiwalu „Musica Sacra w Katedrze Warszawsko-Praskiej”.
W repertuarze chóru jest także muzyka rozrywkowa:

Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
powstał z inicjatywy prof. Violetty Bieleckiej w 2006 r.
Trzon składu chóru stanowią artyści śpiewający przez
wiele lat w znakomitym białostockim chórze kameralnym
„Cantica Cantamus” (prowadzonym przez V. Bielecką)
oraz byli członkowie Chóru Akademickiego Uniwersytetu
w Białymstoku, Chóru Akademii Medycznej w Białym stoku, Schola Cantorum Bialostociensis.
Chór koncertuje w kraju i za granicą, m.in. w Belgii,
Francji, Niemczech, na Litwie, Białorusi, Ukrainie oraz
we Włoszech. Chór koncertował w wielu miejscowościach
Podlasia, wykonując między innymi utwory polskich kompozytorów współczesnych. Zespół uczestniczył także
w Międzynarodowym Festiwalu „Warszawska Jesień”,
na którym wykonał utwory H. M. Góreckiego oraz
zainaugurował Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej
„Gaude Mater” w Częstochowie, wykonując wraz z Orkie strą Filharmonii Częstochowskiej II Symfonię B-dur
op. 52 „Lobgesang” F. Mendelssohna Bartholdy’ego.

25

w 2007 r. odbyła się premiera musicalu do muzyki
K. Gaertner pt. Zaczarowany bal, czyli Krasnoludki,
Krasnoludki. Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
chór wraz z orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej
wystawił szereg spektakli w Operze i Filharmonii Podlaskiej oraz w miejscowościach Podlasia. W 2007 r.
chór otrzymał zaproszenie do udziału w Finałowym Koncercie XIV Międzynarodowego Laboratorium Muzyki
Współczesnej w Warszawie. Niebawem ukaże się pierwsza płyta chóru, wydana przez firmę fonograficzną
DUX, z pieśniami kurpiowskimi K. Szymanowskiego,
S. Moryty i H. M. Góreckiego.

performances at the Warsaw Autumn International
Festival (works by H. M. Górecki) and the ‘Gaude Mater’
International Festival of Sacred Music in Częstochowa
(Mendelssohn’s Symphony in B flat major Op. 52
‘Lobgesang’ with the Orchestra of the Częstochowa
Philharmonic).
The Choir also performed, in Białystok and Warsaw,
in a wide ranging repertoire (Rossini’s Stabat Mater,
Szymanowski’s Stabat Mater and Harnasie, Verdi’s
Requiem, Mozart’s Coronation Mass, Beethoven’s Ninth
Symphony, Mendelssohn’s Midsummer Night’s Dream
under the prominent German conductor M. Zilm,
Handel’s Messiah, Penderecki’s Symhphony No. 8
‘Songs of Transcience’ under the composer’s baton.
The Choir took part in the performances of the concert versions of Verdi’s La Traviata and Aida.
Recent highlighs in the history of the Choir include
performances at the 13th International Festival ‘Laboratory of Contemporary Music’ in Warsaw (works by
M. Borkowski and P. Łukaszewski (2006) and the ‘Musica
Sacra’ International Fesival in Warsaw (2007). The Choir’s
repertoire also includes popular music (K. Gaertner’s
musical Zaczarowany bal, czyli Krasnoludki, Krasnoludki
(An Enchanted Ball or Dwarfs, Dwarfs). The Choir is
to record a selection of Kurpian songs by K. Szymanowski,
S. Moryto and H. M. Górecki for DUX.

The Choir of The Podlasie Opera and Philharmonic
in Białystok was founded in 2006 on the initiative of
Violetta Bielecka. The core of the ensemble is made
up of long-standing members of the excellent ‘Cantica
Cantamus’ Chamber Choir directed by V. Bielecka, as
well as of other choirs (Schola Cantorum Bialostociensis
and the Choirs of the Białystok University and Medical
Academy).
The Choir of The Podlasie Opera and Philharmonic
has performed in many Polish towns and abroad (Belgium,
France, Germany, Lithuania, Belarus, Ukraine, Italy).
Its repertoire includes many works by contemporary
Polish composers. Highlights in the Choir’s career include
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Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej – skład osobowy
The Choir of The Podlasie Opera an d Philharmonic – members
Alty / Altos
Klara Bielska
Oksana Gołombowska
Katarzyna Kopeć
Małgorzata Kostrubiec-Karpiuk
Urszula Kulesza
Agnieszka Łomasko
Sylwia Mądra
Małgorzata Mukosiej
Małgorzata Putynkowska
Karolina Rakowska
Katarzyna Szymuś

Soprany / Sopranos
Monika Bierć
Agnieszka Deniziak
Karolina Dryl
Danuta Jakimowicz
Agnieszka Kopeć-Tyrawska
Beata Malewicka-Macegoniuk
Magdalena Masiewicz
Marta Wróblewska
Małgorzata Zalewska
Tenory / Tenors
Marcin Aleksiejuk
Radosław Dobrowolski
Dawid Dubec
Leszek Gaiński
Marek Jarosz
Oleg Kobzar
Jan Krutul
Bartłomiej Łochnicki
Wojciech Miastkowski
Grzegorz Perkowski
Piotr Rafałowski
Piotr Skibowski
Krzysztof Stankiewicz
Radosław Zabłocki

Basy / Basses
Łukasz Abramczyk
Mariusz Bierć
Jacek Borowski
Wojciech Bronakowski
Krzysztof Drugow
Karol Komenda
Bogdan Kordy
Dominik Kukliński
Przemysław Kummer
Mariusz Perkowski
Dariusz Pruszyński
Adam Siczek
Krzysztof Szyfman
Szymon Szubzda

Ins pektor chóru / Choir Inspector
Radosław Zabłocki
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Warsztatów Młodzieży Polskiej i Polonijnej Polskiego
Chóru Pokoju. Przez cztery lata (1995-1999) pracowała w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego
w Bydgoszczy. W latach 1995-1997 była konsultantem
wokalnym Chóru Teatru Wielkiego – Opery Narodowej
w Warszawie. W 2000 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego sztuk muzycznych, a w 2006 r.
tytuł profesora zwyczajnego. W 2008 r. odznaczona
została Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis”.

Violetta Bielecka
She is the conductor and Artistic Director of the Choir
of The Podlasie Opera and Philharmonic in Białystok,
as well as a Professor in the Białystok Branch of the
F. Chopin Music Academy in Warsaw. In 1999-2005
she served as Head of its Department of Choral Con ducting. She also teaches voice in the music schools
in Białystok and directs the Schola Cantorum Bialostociensis Female Choir of the city’s music schools. In 19982006 she also directed the ‘Cantica Cantamus’ Chamber
Choir. Since 1995 she has served as President of the
‘Cantica Cantamus’ of the Association of Lovers of
Choral Music. She is the organizer of international
workshops for young people from Poland and Polish
communities abroad held under the moto ‘The Polish
Choir of Peace’. She had earlier been a faculty member
of the Music Academy in Bydgoszcz (1995-1999)
and a consultant of the National Opera Chorus in Warsaw
(1995-1997). In 2006 she was given the title of Professor
of Music. Her honours include the ‘Gloria Artis’
Silver Medal of Cultural Merit (2008).

Violetta Bielecka
Dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Opery
i Filharmonii Podlaskiej. Profesor sztuk muzycznych
w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie
Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białym stoku, od 2005 r. pełni funkcję Prodziekana tej Uczelni.
W latach 1999-2005 była kierownikiem Zakładu Dyry gentury Chóralnej w Akademii Muzycznej w Białym stoku. Jest wykładowcą klasy śpiewu w Zespole Szkół
Muzycznych w Białymstoku. Od 1987 r. prowadzi Chór
Żeński Schola Cantorum Bialostociensis przy Zespole
Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego. Od 1995 r.
pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Muzyki
Chóralnej „Cantica Cantamus” w Białymstoku, przy którym
prowadziła Chór Kameralny „Cantica Cantamus” (19982006). Jest także organizatorem Międzynarodowych
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ZYGMUNT STOJOWSKI (1870-1946)

1
2
3
4

5

Suita Es-dur na orkiestrę symfoniczną op. 9
Suite for Orchestra in E-flat major Op. 9
I. Thème varié
II. Intermède polonaise
III. Rêverie et Cracovienne

[11:02]
[05:15]
[7:56]

Wiosna – kantata na chór mieszany i orkiestrę op. 7
Le printemps – cantata for mixed choir and orchestra Op. 7

[7:24]

Modlitwa za Polskę – kantata na sopran, baryton, chór mieszany, orkiestrę i organy op. 40
Prayer for Poland – cantata for soprano, baritone, mixed choir, orchestra and organ Op. 40

[22:03]

Total time [53:56]

Marta Wróblewska – sopran / soprano
Maciej Bogumił Nerkowski – baryton / baritone
Rafał Sulima – organy / organ
Chór i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
The Podlasie Opera and Philharmonic Choir and Orchestra in Białystok
Marcin Nałęcz-Niesiołowski – dyrygent / conductor
Violetta Bielecka – przygotowanie chóru / preparation of the choir
Maja Metelska – asystent dyrygenta / assistant conductor
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Polecamy także / We recommend also:

DUX 0542 (2006)
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