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Stanisław Bromboszcz
Muzyka kameralna
Chamber Music
Przemiany na wiolonczelę i zespół kameralny /
Transformations for Cello & Chamber Ensemble (2005)
Recitativo, Corale e Arioso na wibrafon, ksylofon i trio smyczkowe /
Recitativo, Corale e Arioso for Vibraphone, Xylophone & String Trio (2006)
Semi-sonore na trzy zespoły smyczkowe /
Semi-sonore for Three String Ensembles (2007)
Muzyka lustrzana na fortepian i elektronikę /
Mirror Music for Piano & Electronics (2007 – 2008)
Obrazy na wiolonczelę i elektronikę /
Images for Cello & Electronics (2009)

Stanisław Bromboszcz – fortepian / Piano
Bartosz Koziak – wiolonczela / Cello
Jarosław Mamczarski – elektronika / Electronics
Orkiestra Muzyki Nowej / The New Music Orchestra
Śląska Orkiestra Kameralna / Silesian Chamber Orchestra
Szymon Bywalec – dyrygent / Conductor

„Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi” – to 4-letni Program opieki nad 13 kompozytorami
realizowany we współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich, Ambasadą Republiki Francji, Stowarzyszeniem
„Willa Decjusza” i Narodowym Instytutem Audiowizualnym.
Głównym założeniem jest przeprowadzenie artysty i jego dzieła przez kolejne etapy promocji od najlepszego
z możliwych wykonań utworu, do publikacji nagrań i partytur. Kompozytorzy zostali wytypowani przez uczelnie
muzyczne i zakwalifikowani przez Radę Programową Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.
Wśród artystów są zarówno studenci jak i wykładowcy akademii muzycznych, twórcy działający na wielu polach a nawet
mający ukończone studia prawnicze, ekonomiczne czy informatyczne, mogący pochwalić się już dużym doświadczeniem
artystycznym i sukcesami międzynarodowymi.
Jubileusz Chopinowski 2010 roku jest znakomitą okazją dla wypromowania utalentowanych młodych kompozytorów
przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, które ma obowiązek pochylać się nad przeszłością, jednak zdecydowanie budować przyszłość. Doprowadzenie do powstania i zaprezentowania światu wartościowych kompozycji, które wejdą do programów koncertowych, to kolejny cel działalności CENTRUM.

“Young composers in homage to Frederic Chopin” is a 4-year programme of support and sponsorship whose
beneficiares are 13 young composers. It is implemented in co-operation with the Polish Composers’ Union, the Embassy
of the Republic of France, Villa Decius Association, and the National Audiovisual Institute.
Its main purpose is assisting the artists and their output through consecutive stages of promotion from the best possible performances of their works to publications of recordings and scores. The composers were selected by academies
of music and qualified by the Programming Board of the Krzysztof Penderecki Music Centre. Among the artists, there are
both students and faculty staff members of academies of music, creators active in numerous areas, those who graduated
from faculties of law, economic or computer studies. They have a considerable artistic experience and international
renown.
The Chopin Jubilee in 2010 is a unique opportunity to promote talented young composers by the European
Penderecki Centre for Music. The Centre praises the past, but its aim is to build the future. Therefore, the CENTRE
will help in presenting valuable compositions in hope that they will become part of concerthall programmes all over
the world.
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Stanisław BROMBOSZCZ (ur. 24.03.1980 w Krakowie) jest absolwentem Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Katowicach w klasie fortepianu prof. Józefa Stompla (1999-2004) oraz w klasie kompozycji prof. Eugeniusza
Knapika (2000-2005). W latach 2006-2008 podjął dodatkowe studia kompozytorskie u prof. Caspara Johannesa
Waltera i pianistyczne u prof. Nicolasa Hodgesa w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart.
Jest laureatem konkursów pianistycznych i kompozytorskich wśród których należy wymienić min. II Nagrodę na
Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2000), wyróżnienie na 8th Tokyo
International Competition for Chamber Music Composition w Japonii (2003), II Nagrodę w kategorii solistów na XI
Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (2007). Jego kompozycje były prezentowane na festiwalach: „Warszawska Jesień” (2009), Festiwalu Prawykonań w Katowicach (2009), New Music Festival w
Louisville w Stanach Zjednoczonych (2003). Twórca jest stypendystą Towarzystwa im. Fryderyka Chopina (2001),
Ministra Kultury i Sztuki (2003-2005), w 2009 r. otrzymał stypendium „Młoda Polska”. Od roku 2008 pracuje jako
asystent w Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w katowickiej Akademii Muzycznej.
Uczestnik realizowanego przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego programu „Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi”.
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Już w Haiku – wczesnych pieśniach na sopran, skrzypce, dzwonki i fortepian pojawiły się elementy charakterystyczne dla późniejszej twórczości Bromboszcza: statyka trwania, równowaga pomiędzy formą a ekspresją utworu,
sublimacja barwy. Kompozytor unika gęstej faktury na rzecz klarowności brzmienia, stąd w jego muzyce typowe są
brzmienia kameralne, ściszone, oszczędne. Jest to muzyka o samej muzyce, tworzona z wnętrza dźwięku. Styl Bromboszcza
można określić jako wysoce indywidualny, twórca nie odwołuje się do dzieł minionych, raczej tworzy własny świat
muzyczny, w którym forma nie zaprzecza emocjonalności, a emocjonalność nie prowadzi do dramatyzmu, równoważy je
bowiem czas. To właśnie specyficzny czas każe odkrywać każdy dźwięk na nowo. Ten czas nie wydaje się jednak czasem
realnym, jest to czas oderwany od rzeczywistości zewnętrznej – czas wewnętrzny. Kompozycja Przemiany (2005)
będąca koncertem na wiolonczelę i zespół kameralny jest tego najlepszym przykładem. Po tytułowych „przemianach”
pięciodźwiękowej komórki w czeleście i fortepianie następuje jej redukcja do trzech, dwóch a w końcu jednego dźwięku
w środkowym fragmencie utworu. Słuchacz traci poczucie czasu, zanurza się w sam dźwięk – dźwięk nierealny – pianissimo
wibrafonu, czelesty i fortepianu. Podobnie kształtuje się końcowy fragment kolejnego utworu Recitativo, Corale e Arioso
na wibrafon, ksylofon i trio smyczkowe (2006). Tutaj ważnym elementem stają się alikwoty wydobywane z instrumentów
smyczkowych zwiastujące kolejną kompozycję – Semi-sonore (pół-brzmienie) (2007). Utwór ten jest oparty na koncepcji
płynnego przeistaczania się dźwięku podstawowego w alikwot wydobyty techniką flażoletową, co ma miejsce w trzech
grupach instrumentów smyczkowych. To przeistaczanie się jest czasem trudno zauważalne, gdyż dynamika oscyluje
przede wszystkim wokół piano i pianissimo, przez co Semi-sonore można określić jako muzykę ciszy i kontemplacji
brzmienia. Zainteresowanie wysublimowaną barwą prowadzi Bromboszcza do kompozycji w udziałem elektroniki:
Muzyki lustrzanej (2007-08) i Obrazów (2009), których tytuły kierują słuchacza w stronę wrażeń wzrokowych.
W Muzyce lustrzanej media elektroniczne rozszerzają struktury dźwiękowe fortepianu budując jakby drugi muzyczny
świat – świat instrumentu totalnego – „niemożliwego”, a dźwięki fortepianu odbite i przetworzone w warstwie elektronicznej tworzą wrażenie iluzoryczności. Zupełnie odmienne są Obrazy zamówione przez festiwal „Warszawska Jesień”,
w których brzmienie wiolonczeli jest wtopione w warstwę elektroniczną, czemu służą przede wszystkim powolnie
rozbrzmiewające alikwoty tego instrumentu. Ostatni utwór prezentowany na płycie łączy w sobie wcześniej opisane
cechy muzyki młodego kompozytora, a poprzez analogię do otwierającej album kompozycji Przemiany z udziałem
wiolonczeli solo stanowi jednocześnie klamrę spinającą wszystkie utwory. Słuchając płyty z muzyką Stanisława
Bromboszcza warto zwrócić uwagę na to w jaki sposób twórca kształtuje warstwę brzmieniową kompozycji posługując się kameralnym zestawem instrumentów, zróżnicowaną artykulacją, i jak prowadzi narrację muzyczną w przestrzeni „czasu nierealnego”.
Wojciech Stępień
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Stanisław BROMBOSZCZ, born on 24 March 1980 in Kraków, is a graduate of the Karol Szymanowski Academy
of Music in Katowice where he studied piano with Józef Stompel (1999-2004) and composition with Eugeniusz
Knapik (2000-2005). In 2006-2008 he continued his studies at the Staatliche Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Stuttgart in the composition class of Caspar Johannes Walter and the piano class of Nicolas Hodges.
He is a prizewinner of several competitions including the Chopin National Piano Competition (2nd Prize), the 11th
International Contemporary Chamber Music Competition in Kraków (2007 – Second Prize for soloists) and the 8th
Tokyo International Competition for Chamber Music Composition (2003 – honourable mention).
His works have been performed at the Warsaw Autumn Festival (2009), the Festival of Premieres in Katowice
(2009) and the New Music Festival in Louisville (2003). He has held scholarships from the Fryderyk Chopin Society
(2001) and the Polish Minister of Culture (2003-2005). Currently he holds a scholarship from the Young Poland
programme.
He currently works at the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice as a junior lecturer in the Department
of Composition, Conducting and Music Theory.
He has participated in the programme ‘Young Composers in Tribute to Fryderyk Chopin’ sponsored by Krzysztof
Penderecki’s European Music Centre.
The elements characteristic of Bromboszcz’s music could be seen already in Haiku, the composer’s early songs
for soprano, violin, bells and piano. These are the statics of duration, a balance between formal and expressive features and sublimation of timbre. The composer avoids thick textures in favour of aural clarity; hence the chamber-like,
subdued and frugal character of his soundworld. This is music about music itself, created from the very depth of the sound.
Bromboszcz’s style can be described as highly individual, with no references to the compositions of earlier periods.
Bromboszcz creates his own soundworld, in which form does not contradict emotionality and emotionality does not
lead to dramatic tension because they are counter-balanced by time. It is this specific treatment of time which compels
the listener to discover every sound anew. This time does not seem however to be real time; it is the time cut off from
outside reality – it is internal time.
The piece Transformations, dating from 2005, which is a concerto for cello and chamber ensemble, is the best
example of Bromboszcz’s style. After the ‘transformations’ of the five-note cell in the celesta and piano we witness
its reduction to three, two and ultimately one note in the central section of the work. The listener loses the sense of time
and plunges into the sound itself – an unreal sound – the pianissimo of the vibraphone, celesta and piano. The final
fragment of Recitativo, Corale e Arioso for vibraphone, xylophone and string trio (2006) is of a similar character. Its important elements are the aliquot tones produced by the string instruments, which give a taste of what we find in the next
composition – Semi-sonore (2007).
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This is based on the idea of a smooth transformation of the basic note into an aliquot tone produced by harmonics (it occurs
in the three groups of string instruments). The transformation is sometimes hardly noticeable because the dynamics
oscillate between piano and pianissimo. Semi-sonore can therefore be described as the music of silence and of the contemplation of sound.
The composer’s interest in refined timbre has resulted in the pieces in which he employed electronics: Mirror Music
(2007-08) and Images (2009). Their titles direct listeners towards visual impressions.
In Mirror Music the electronic media expand the sound structures of the piano, forming, as it were, another
soundworld – that of a total, ‘impossible’ instrument, while the sounds of the piano, reflected and transformed in the electronic layer, create an illusory impression.
Images, commissioned by the Warsaw Autumn Festival, is of an entirely different character. The sound of the cello
is embedded, as it were, in the electronic layer. This is achieved primarily by the slowly emerging aliquot tones of that
instrument.
The last piece in the recording, Images, combines the previously described features of the composer’s music. By way
of analogy to the opening piece (Transformations), also with cello, it at the same time constitutes a frame binding all
the compositions. Listening to Stanisław Bromboszcz’s music, it is worth paying special attention to the way in which
he constructs the soundworld in his pieces, using chamber instrumental forces and diverse articulation, and to the manner
in which he develops musical narration within the space of ‘unreal time’.
Wojciech Stępień
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Bartosz KOZIAK ukończył z odznaczeniem „magna cum laude” Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
w klasie Profesora Kazimierza Michalika i Andrzeja Bauera oraz Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
w klasie Philippe’a Mullera.
Jest zwycięzcą III Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego w 2001 r. w Warszawie,
zdobywcą II nagrody na konkursie w Tongyeong „Isang Yun in Memoriam” (Korea) i II nagrody na konkursie im. Mikola
Lysenki w Kijowie, laureatem oraz zdobywcą nagrody specjalnej na konkursie Praskiej Wiosny i zdobywcą I nagrody
na XI Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie. Otrzymał także nagrody na Konkur sach im. P. Czajkowskiego w Moskwie oraz ARD w Monachium, a w 2003 roku nagrodę specjalną Fundacji Kultury
Polskiej przyznaną przez Ewę Podleś.
Występował m.in. w Konzerthaus w Berlinie, Rudolfinum w Pradze, Cité de la Musique w Paryżu, Teatro Politeama
w Palermo, Studiu im. Witolda Lutosławskiego i Filharmonii Narodowej w Warszawie. Jako solista koncertował z takimi
orkiestrami jak: Orkiestra Filharmonii Narodowej, NOSPR, Sinfonia Varsovia, Sinfonietta Cracovia, Orchestre Philharmonique
de Monte Carlo, Münchener Kammerorchester, Orkiestrą Praskiej Filharmonii, Orkiestrami Radiowymi w Warszawie
i Budapeszcie. Współpracował z wybitnymi dyrygentami, m.in. z Janem Krenzem, Antonim Witem, Gabrielem Chmurą,
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Krzysztofem Pendereckim, czy Massimiliano Caldim. Jako kameralista występował m.in. z Kają Danczowską, Elżbietą
Stefańską, Andrzejem Bauerem, Roberto Fabbricianim.
Jest zapraszany na znane festiwale, m.in. „Warszawską Jesień”, Wielkanocny Festiwal im. L. van Beethovena,
Mecklemburg Vorpommern, Young Euro Classic w Berlinie, Musica Polonica Nova. Od kilku lat jest regularnie zapraszany do udziału w projektach koncertowych Krzysztofa Pendereckiego. Brał udział w pierwszym nagraniu płytowym
„Concerto grosso” pod dyrekcją Kompozytora. Dzięki uprzejmości Kai Danczowskiej gra na XIX-wiecznej kopii
instrumentu J. Guadagniniego, na którym koncertował wybitny polski wiolonczelista Dezyderiusz Danczowski.
Bartosz Koziak reprezentowany jest przez Impresariat Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena.
Bartosz KOZIAK graduated with distinction from the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw where he studied with Kazimierz Michalik and Andrzej Bauer. He also studied at the Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris in the class of Philippe Muller.
His honours include First Prizes at the 3rd Witold Lutosławski International Cello Competition in Warsaw (2001)
and the 11th International Competition of Contemporary Chamber Music in Krakow, Second Prizes at the ‘Isang Yun
in Memoriam’ Competition in Tongyeong (South Korea) and the Mikola Lysenko Competition in Kiev, prizes at the Tchaikovsky
Competition in Moscow and the ARD Competition in Munich, as well as the special prizes at the Prague Spring Competition
and of the Foundation of Polish Culture from the singer Ewa Podleś (2003).
He has performed at such prestitious venues as the Konzerthaus in Berlin, the Rudolfinum in Prague, Cité de la Musique
in Paris, Teatro Politeama in Palermo, the Witold Lutosławski Concert Studio of Polish Radio and the National
Philharmonic in Warsaw, appearing as a soloist with the Warsaw Philharmonic, the National Polish Radio SO, Sinfonia
Varsovia, Sinfonietta Cracovia, the Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, Münchener Kammerorchester, the Prague
Philharmonic and the Radio Orchestras in Warsaw and Budapest. He has performed with many renowned conductors
including Jan Krenz, Antoni Wit, Gabriel Chmura, Krzysztof Penderecki and Massimiliano Caldi. His partners on the concert platform have included Kaja Danczowska, Elżbieta Stefańska, Andrzej Bauer and Roberto Fabbriciani.
He has taken part in numerous prestigious events (Warsaw Autumn, the Easter Beethoven Festival in Warsaw,
Mecklemburg Vorpommern, Young Euro Classic in Berlin, Musica Polonica Nova in Wrocław). For the past few years
he has been invited to participate in concerts and recordings of Penderecki’s music, including the premiere recording
of Concerto grosso under the composer’s baton. He plays on a 19th-century copy of a J. Guadagnini instrument,
once used by the prominent Polish cellist Dezyderiusz Danczowski and kindly made available to him by Kaja Danczowska.
Bartosz Koziak is sponsored by the Ludwig van Beethoven Association.
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Jaro sław M AMC ZAR SKI urodzony w 1974 r.; absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach (1998 – Teoria Muzyki; 2000 – Kompozycja) obecnie adiunkt w katedrze Kompozycji, Dyrygentury
i Teorii Muzyki. Główne nurty działalności: muzyka elektroakustyczna, elektroniczna, nowe media. Najważniejsze
kompozycje: M(a)yday na media audio – video, Microconcerto I na media audio – video, Microconcerto II na puzon
i media audio – video, AMIE 5=4 na sześć instrumentów dętych i media audio – video, Divertimento I na fortepian
i taśmę, NetText – projekt intermedialny, Studia Geometryczne na flet, klarnet i live electronics, Genus Computationis
– violino concerto. Autor i wykonawca projektów na styku mediów elektronicznych (m.in. SoundCheck wraz z Richardem
Ortmannem; Realtime Research wraz z Mattiasem Mainzem). Organizator i wykładowca warsztatów z zakresu nowych
mediów (Cieszyn 2005, Katowice, 2005, 2006, Kolonia 2006, Żylina 2006).

Jarosław MAM CZARSKI was born in 1974. He studied at the Karol Szymanowski Music Academy in Katowice,
gaining two diplomas, in music theory (1998) and composition (2000). He currently teaches at the Department of
Composition, Conducting and Music Theory. His compositional interests focus on electroacoustic and electronic
music and the new media.
His major works are M(a)yday for audio-video media, Microconcerto I for audio-video media, Microconcerto II for trombone and audio-video media, AMIE 5=4 for six wind instruments and audio-video media, Divertimento I for piano
and tape, NetText – multi-media project, Studia Geometryczne for flute, clarinet and live electronics, Genus Computationis
– violino concerto. He is the author and performer of projects on the borderline of electronic media, including
SoundCheck with Richard Ortmann and Realtime Research with Mattias Mainz. He was the organizer of and lecturer
at new media workshops in Cieszyn (2005), Katowice (2005, 2006), Cologne (2006), Żilina (2006).
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ORKIESTRA MUZYKI NOWEJ (OMN) to zespół kameralistów wykonujących dzieła kompozytorów współczesnych.
Orkiestra powstała w 1996 roku w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, z inicjatywy
wybitnego kompozytora – prof. Aleksandra Lasonia, z intencją propagowania klasyki XX wieku i promowania twórczości
kompozytorów współczesnych. Misją orkiestry jest zmniejszenie dystansu, jaki powstał w XX wieku pomiędzy kompozytorem a odbiorcą muzyki. Swoje cele artystyczne orkiestra realizuje, prezentując arcydzieła muzyki współczesnej
w doskonałym wykonaniu i interesującej oprawie scenicznej.
Podstawowy, 18-osobowy skład OMN tworzą m.in. muzycy Kwartetu Akademos, Kwartetu Śląskiego oraz wykładowcy i absolwenci Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Orkiestra pracuje pod kierunkiem
prof. Aleksandra Lasonia oraz Szymona Bywalca – utalentowanego dyrygenta reprezentującego młode pokolenie.
Na dorobek OMN składa się szereg światowych i polskich prawykonań utworów, z których część została napisana
specjalnie dla niej. Oprócz muzyki najnowszej w repertuarze orkiestry znajdują się również dzieła należące do klasyki
XX wieku i epok wcześniejszych.
Od chwili założenia OMN rozpoczęła intensywną działalność koncertową, szybko zyskując bardzo dobrą opinię
w polskim i europejskim środowisku muzycznym. Zaowocowało to zaproszeniami na uznane festiwale muzyczne m.in.:
Warszawska Jesień, Musica Polonica Nova we Wrocławiu, Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich,
Śląskie Dni Muzyki Współczesnej. Orkiestra brała również udział w festiwalach zagranicznych – New Music Marathon
w Pradze i Melos-Ethos w Bratysławie.
Od 2001 roku OMN jest gospodarzem Festiwalu Muzyki Nowej w Bytomiu, a od 2002 roku uczestniczy w projekcie
Förderpreise für Polen realizowanym na rzecz twórczości młodego pokolenia kompozytorów polskich, finansowanym przez
Ernst von Siemens Musikstiftung. W 2003 roku pod egidą Śląskiego Towarzystwa Muzycznego orkiestra rozpoczęła
w Bytomiu realizację cyklu edukacyjno-koncertowego pod hasłem Alchemia Muzyki Nowej.
Dla Polskiego Radia OMN zarejestrowała szereg dzieł polskich kompozytorów współczesnych. Jedno z nich, utwór
Jerzego Kornowicza zatytułowany Figury w oplocie, zrealizowany pod batutą Aleksandra Lasonia, otrzymał w 2000 roku
wyróżnienie Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów w Amsterdamie. W 2003 roku, nakładem Polskiego Wydawnictwa
Muzycznego i DUX ukazała się płyta kompaktowa z utworami B. Szabelskiego, H. M. Góreckiego, E. Knapika, A. Lasonia
i M. Chyrzyńskicgo, która zdobyła nominację do nagrody Fryderyk 2003 w kategorii Album Roku – muzyka współczesna.
THE NEW MUSIC ORCHESTRA is a chamber ensemble specializing in the performance of contemporary music.
It was founded in 1996 from among the students of the Karol Szymanowski Music Academy in Katowice, on the initiative
of Aleksander Lasoń. Its principal goal is the promotion of new music and the classical works of the 20th-century
repertoire. The repertoire of the ensemble also includes music of earlier periods. The core of the orchestra includes
18 musicians of the Akademos Quartet, The Silesian Quartet and members of staff of the Music Academy in Katowice.
It performs mainly under the leadership of Aleksander Lasoń and Szymon Bywalec.
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The New Music Orchestra pursues a wide-ranging concert activity. Since 1999 it has been invited by the Warsaw
Autumn Festival and since 2001 the orchestra has hosted the New Music Festival in Bytom. Thanks to a grant from
the Ernst von Siemens Musikstiftung in Munich, it has participated (since 2002) in the project “Förderpreise für Polen”
aimed at the promotion of the young generation of Polish composers. It also runs a series of educational concerts under
the motto “The Alchemy of New Music”.
It has also taken part in many festivals abroad including New Music Marathon in Prague, Melos-Ethos in Bratislava,
Anima Mundi in Piza and the Velvet Curtain in Lvov.
The New Music Orchestra has to its credit many first performances of works by foreign and Polish composers, some
of which have been written for or dedicated to the ensemble. Jerzy Kornowicz’s Interwoven Figures (conducted by Aleksander
Lasoń) was a selected composition at the 2000 UNESCO International Composers’ Rostrum in Amsterdam. The Orchestra’s
debut CD, a joint production of PWM Edition and DUX, featuring works by Bolesław Szabelski, Henryk Mikołaj
Górecki, Eugeniusz Knapik, Aleksander Lasoń and Marcel Chyrzyński, won a nomination for the “Fryderyk” Award
of the Polish recording industry in the contemporary music category (2003).

ORKIESTRA MUZYKI NOWEJ

Recitativo, Corale e Arioso:
Krzysztof Lasoń – skrzypce / violin,
Elżbieta Mrożek-Loska – altówka / viola,
Stanisław Lasoń – wiolonczela / cello,
Michał Żymełka, Wojciech Herzyk, Tomasz Rawski – perkusja / percussion
Przemiany:
Piotr Sałajczyk – fortepian / piano, Dorota Wyciślik – czelesta / celesta,
Michał Żymełka, Wojciech Herzyk, Tomasz Rawski – perkusja / percussion,
Krzysztof Lasoń, Agnieszka Lasoń, Marzena Branicka, Magdalena Majewska, Małgorzata Koba,
Magdalena Sokalska, Anna Caban, Katarzyna Pielech, Izabela Wielgomasz – skrzypce / violin,
Krzysztof Batog, Aleksandra Batog, Elżbieta Mrożek-Loska – altówka / viola,
Stanisław Lasoń, Joanna Kalaga, Ariadna Willmann – wiolonczela / cello
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ŚLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA www.filharmoniaslaska.art.pl
Repertuar Śląskiej Orkiestry Kameralnej obejmuje dzieła mistrzów baroku, klasycyzmu, romantyzmu i XX wieku, zwłaszcza takich,
jak G. Bacewicz, J.S. Bach, B. Britten, A. Corelli, F. Couperin, P. Czajkowski, A. Dvorák, E. Grieg, E. Elgar, G.F. Händel, J. Haydn,
G. Holst, J. Ireland, F. Janiewicz, M. Karłowicz, F. Mendelssohn, W.A. Mozart, H. Purcell, A. Roussel, F. Schubert, M. Spisak, J. Suk,
R. Szczedrin, D. Szostakowicz, G.P. Telemann i A. Vivaldi oraz wielu kompozytorów współczesnych.
Z orkiestrą koncertowało wielu znakomitych muzyków, włączając Sir Yehudina Menuhina, Jana Krenza, Jerzego Maksymiuka,
Tadeusza Wojciechowskiego, Mirosława Jacka Błaszczyka, Justusa Frantza, Eugene’a Indjića, Garicka Ohlssona, Piotra Palecznego,
Kaję Danczowską, Konstantego Andrzeja Kulkę, Krzysztofa Jakowicza, Brunona Canino, Ivana Monighettiego, czy Jadwigę Kotnowską.
Zespół występował w wielu najważniejszych centrach kulturalnych w Polsce i za granicą, w Austrii, Belgii, Czechach, Francji,
Słowacji, Szwajcarii, Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech. Po niemieckim tournée z pianistą Christophem Soldanem, orkiestra odwiedziła ten kraj w latach następnych. W 2006 roku zespół kolejny raz odwiedził Włochy, po raz pierwszy występując w Pawii, Mediolanie
i Brescii. Ponownie wrócił do Włoch w styczniu 2008 roku, odwiedzając Nowarę i Mediolan.
W 2007 roku Śląska Orkiestra Kameralna wystąpiła w warszawskim Studiu Polskiego Radia S-1 im. W. Lutosławskiego, dając koncert
promocyjny VIII Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga. Dzięki intensywnym zabiegom promocyjnym Massimiliana
Caldiego, orkiestra wespół z laureatką Konkursu im. H. Wieniawskiego, Agatą Szymczewską w 2007 roku wystąpiła w koncercie
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inauguracyjnym Festiwalu w Łańcucie. W 2008 roku uczestniczyła w Mikołowskich Dniach Muzyki. W 2009 roku zespół na zaproszenie
Andrzeja Kosendiaka wystąpił we Wrocławiu. W sierpniu 2009 orkiestra odbyła tournée po Szwajcarii, a 28 stycznia 2010 r. na osobiste zaproszenie Antoniego Wita koncertowała na estradzie warszawskiej Filharmonii Narodowej.
Zespół ma w swym dorobku wiele płyt CD; nagrywał też dla radia i telewizji w Polsce i Niemczech. W Niemczech z pianistą
Christophem Soldanem wydał płytę z koncertami fortepianowymi W. A. Mozarta. W 2006 r. nominację do „Fryderyka” zdobyła płyta
z Koncertem wiolonczelowym Stanisława Moryto, nagranym przez orkiestrę pod dyr. Mirosława J. Błaszczyka z Tomaszem Strahlem
dla firmy DUX. Przedostatnią jest płyta, na której znalazły się serenady smyczkowe P. Czajkowskiego, A. Dvoráka i E. Elgara pod dyrekcją
Jana W. Hawela. Znakomite recenzje przyniosła najnowsza płyta „Little Big Music” z utworami B. Brittena, G. Holsta, W.
Lutosławskiego i W. Kilara pod batutą Massimiliana Caldiego. Podczas minionych wakacji kameraliści pod dyrekcją Mirosława Jacka
Błaszczyka nagrali płytę z utworami A. Tansmana.
Kierownikiem artystycznym Śląskiej Orkiestry Kameralnej od września 2006 roku jest Massimiliano Caldi. Przejął zespół od Jana
Wincentego Hawela, który założył orkiestrę w 1981 roku. Słuchacze i krytycy często podkreślają nie tylko wysoki poziom występów,
ale także młodzieńczy entuzjazm i wielką wszechstronność zespołu.
THE SILESIAN CHAMBER ORCHESTRA www.filharmoniaslaska.art.pl
The repertoire of the Silesian Chamber Orchestra consists of works by Baroque, classical, romantic and 20th-century composers,
such as G. Bacewicz, J.S. Bach, B. Britten, A. Corelli, F. Couperin, P. Tchaikovsky, A. Dvorak, E. Grieg, E. Elgar, G.F. Handel, J. Haydn,
G. Holst, J. Ireland, F. Janiewicz, M. Karłowicz, F. Mendelssohn, W.A. Mozart, H. Purcell, A. Roussel, F. Schubert, M. Spisak, J. Suk,
R. Shchedrin, D. Shostakovich, G.P. Telemann and A. Vivaldi.
The list of distinguished conductors and soloists who have worked with the orchestra includes Sir Yehudi Menuhin, Jan Krenz,
Jerzy Maksymiuk, Tadeusz Wojciechowski, Mirosław Jacek Błaszczyk, Justus Frantz, Garrick Ohlsson, Piotr Paleczny, Konstanty Andrzej
Kulka, Krzysztof Jakowicz, Eugene Indjić, Bruno Canino, Ivan Monighetti, Kaja Danczowska and Jadwiga Kotnowska.
The orchestra has performed in leading musical centres in Poland and abroad (Austria, Belgium, the Czech Republic, France,
Germany, Italy, Slovakia, Spain, Switzerland).
After a tour of Germany with the pianist Christoph Soldan, the orchestra has been invited to that country many times. During the tours
of Italy in 2006 and 2008, it gave concerts in Pavia, Milan, Brescia and Novara.
Recent highlights in the activity of the Silesian Chamber Orchestra include a concert at the Witold Lutosławski Polish Radio
Concert Hall in Warsaw inaugurating the 8th Grzegorz Fitelberg International Conducting Competition (2007) and the opening concert
of the Łańcut Festival, with the violinist Agata Szymczewska, winner of the Wieniawski Competition, as soloist (2007). The orchestra
also took part in the Mikołów Festival (2008).
In August 2009 orchestra played concerts at the Witold Lutosławski Philharmonic Hall in Wrocław, this year toured also in
Switzerland, January 2010 gave a concert at the Warsaw Philharmonic Hall.
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The ensemble has made many recordings and performed in numerous radio and television programmes in Poland and Germany.
In Germany it recorded a CD featuring Mozart’s piano concertos (with Christopher Soldan). Its CD with Stanisław Moryto’s Cello
Concerto (conducted by Mirosław J. Błaszczyk with Tomasz Strahl) recorded for DUX received a nomination for the “Fryderyk”
Award. The orchestra’s discography also includes a selection of string serenades by Tchaikovsky, Dvorak and Elgar (cond. J.W. Hawel).
The most recent album (entitled Little Big Music, containing pieces by B. Britten, G. Holst, W. Lutosławski, and W. Kilar) under the
baton of Massimiliano Caldi has received splendid reviews. During the summer of 2009, the musicians recorded pieces by A. Tansman.
In September 2006 Massimiliano Caldi assumed the post of the orchestra’s Artistic and Musical Director, taking over from Jan
Wincenty Hawel, who founded the orchestra in 1981. Critics have often highlighted not only the orchestra’s high standard of performance but also its youthful enthusiasm and great versatility.
ŚLĄSKA ORKIE STRA KAM ERALNA / THE SILESIAN CHAMBER ORCHESTRA
Kierownik artystyczny i dyryge nt / Artistic Director and Conductor
Massimiliano Caldi
Honorowy Szef / Honorary Leader
Jan Wincenty Hawel
I skrzypce / First Violins
Dariusz Zboch – koncertmistrz / leader
Andrzej Rudny, Leszek Sojka, Paweł Muszała, Agnieszka Kalisz
II skrzypce / Second Violins
Paweł Nalepa, Katarzyna Gwizdon, Jakub Łysik, Karolina Wawrzynowicz
altówki / Violas
Jarosław Marzec, Szymon Stochniol, Katarzyna Baczewska
wiolonczele / Cellos
Jacek Gwizdon, Katarzyna Biedrowska, Marek Szymaszek
kontrabas / Double-bass
Krzysztof Korzeń
inspektor orkiestry / orchestra manager
Jakub Łysik
bibliotekarz / librarian
Paweł Muszała
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SZYMON BYWALE C ukończył z wyróżnieniem dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie Jana Wincentego
Hawela w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie jest obecnie adiunktem. Jest także absolwentem Akademii
Muzycznej w Krakowie, gdzie studiował obój u Jerzego Kotyczki. Był stypendystą Accademia Musicale Chigiana w Sienie,
w której doskonalił swój warsztat dyrygencki w klasie mistrzowskiej Gianluigi Gelmettiego (2001) i Lothara Zagroska
(2002 – Diploma di Merito: Dyplom Dojrzałości Artystycznej). Brał także udział w kursach mistrzowskich dla dyrygentów,
prowadzonych m.in. przez Gabriela Chmurę, Kurta Masura, Zoltána Peskó, Pierre’a Bouleza.
Jest laureatem I nagrody II Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Dyrygentów w Białymstoku (1998), a także
dwóch nagród pozaregulaminowych (m.in. Zofii i Antoniego Witów) na VI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów
im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach (1999). Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki, otrzymał też kilkakrotnie
nagrodę Prezydenta Miasta Katowic.
Jest stałym dyrygentem Orkiestry Muzyki Nowej (OMN), którą prowadził podczas różnych festiwali muzyki
współczesnej, jak m.in. „Warszawska Jesień” (1999, 2000, 2002, 2003), „Melos-Ethos” w Bratysławie, „Aksamitna
Kurtyna 2” we Lwowie, Festiwal Muzyki Pawła Szymańskiego w Warszawie. Podczas „Warszawskiej Jesieni” 2005
współpracował z IRCAM i solistami Court-Circuit Ensemble (Francja) przy wykonaniu Répons Pierre’a Bouleza, zaś
w roku 2006, OMN wystąpiła w Conservatoire de Paris wykonując Derive 2 Bouleza.
Ma na swym koncie wiele światowych i polskich prawykonań. Z OMN dokonał nagrań dla Polskiego Radia a także
zarejestrował materiał dźwiękowy na pierwszą płytę CD, nominowaną do nagrody Akademii Fonograficznej „Fryderyk
2003”. Za płytę monograficzną z muzyką Weroniki Ratusińskiej otrzymał w 2009 r. wraz z OMN i wytwórnią DUX
nagrodę „Pizzicato Supersonic Award” (Luksemburg). Nagranie Trzech pieśni do słów Trakla Pawła Szymańskiego
uzyskało w 2007 r. rekomendację na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu, zaś wykonane
z Sinfonią Varsovią Gemisatos Magdaleny Długosz, otrzymało rekomendację w 2009 r.
Dyrygował między innymi Rumuńską Narodową Orkiestrą Radiową, Miskolci Szimfonikus Zenekar, Camerata
Strumentale „Città di Prato”, Orchestra Filarmonica Europea, Ensemble Orchestral Contemporain, NOSPR, orkiestrą
Sinfonia Varsovia, Polską Orkiestrą Radiową oraz innymi orkiestrami filharmonicznymi i kameralnymi w Polsce.
Obecnie jest dyrektorem Akademickiej Orkiestry Symfonicznej w Katowicach. Wcześniej jako dyrygent AOS
współpracował przy poszczególnych projektach jako asystent między innymi z Gabrielem Chmurą, Jackiem Kaspszykiem,
Krzysztofem Pendereckim, Takuo Yuasa, Arturo Tamayo. Prowadzi również Młodzieżową Orkiestrę Symfoniczną
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Jego zainteresowanie muzyką dawną przejawia się obecnie pracą nad repertuarem wokalnym (Gesualdo, Palestrina,
Schütz, Bach) z zespołem Cantus Floridus.
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SZYMON BYWALEC studied conducting with Jan Wincenty Hawel at the Music Academy in Katowice (diploma
with distinction), where he is currently a faculty member. He is also a graduate of the Music Academy in Kraków,
where he studied oboe with Jerzy Kotyczka.
He continued his education thanks to a grant from the Accademia Musicale Chigiana in Siena, attending masterclasses for conductors given by Gianluigi Gelmetti (2001) and Lothar Zagrosek (2002, Diploma di Merito). He also took part
in masterclasses led by Gabriel Chmura, Kurt Masur, Zoltán Peskó and Pierre Boulez.
He won First Prize at the 2nd National Young Conductors’ Competition in Białystok (1998), and two special
awards (including one from the conductor Antoni Wit and Zofia Wit) at the 6th Grzegorz Fitelberg International
Conductors’ Competition in Katowice (1999). He has held a grant from the Minister of Culture and Art and has also
received several times the award of the President of the City of Katowice for his artistic achievements.
He is the permanent conductor of the New Music Orchestra, with which he has performed at many festivals of contemporary music, including the ‘Warsaw Autumn’ (1999, 2000, 2002, 2003), Silesian Days of Contemporary Music
and ‘Melos-Ethos’ in Bratislava, ‘Velvet Curtain 2’ in Lviv, and the Paweł Szymański Music Festival in Warsaw.
During the ‘Warsaw Autumn’ in 2005 he collaborated with IRCAM and soloists of Court-Circuit Ensemble (France)
in the performance of Répons by Pierre Boulez. In 2006 his New Music Orchestra performed Boulez’s Derive 2 at
the Conservatoire de Paris.
He has many world and Polish premieres to his credit and has made numerous recordings with the New Music
Orchestra for Polish Radio. Their debut CD was nominated for the ‘Fryderyk’ Award in 2003. The composer’s portrait
CD with music by Weronika Ratusińskia (with the New Music Orchestra, for DUX) won him the ‘Pizzicato Supersonic
Award’ (Luxembourg) in 2009. His recording of Three Songs to words by Trakl by Paweł Szymański won a recommendation at the UNESCO International Composers’ Rostrum in Paris (2007). The recording of Magdalena Długosz’s
Gemisatos (with Sinfonia Varsovia) received a recommendation at the same event in 2009.
As a guest conductor, Bywalec has performed with many orchestras in Poland and abroad, including the National
Polish Radio SO in Katowice, Sinfonia Varsovia, the Polish Radio Symphony Orchestra, the Romanian National Radio
Orchestra, the Miskolci Szimfonikus Zenekar, Camerata Strumentale ‘Città di Prato’, Orchestra Filarmonica Europea
and Ensemble Orchestral Contemporain.
He is also a conductor of the Academic Symphony Orchestra, working closely on some projects with such renowned
conductors as Krzysztof Penderecki, Gabriel Chmura, Jacek Kaspszyk, Takuo Yuasa and Arturo Tamayo. He also
conducts the Karol Szymanowski Youth Symphony Orchestra in Katowice.
He is also interested in early music, collaborating with the ensemble Cantus Floridus on the vocal works of composers
such as Gesualdo, Palestrina, Schütz and Bach.
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Stanisław Brombos zcz
Muzyka kameralna / Chamber Mus ic
1

Przemiany na wiolonczelę i zespół kameralny /
Transformations for Cello & Chamber Ensemble (2005)

[13:41]

2

Recitativo, Corale e Arioso na wibrafon, ksylofon i trio smyczkowe /
Recitativo, Corale e Arioso for Vibraphone, Xylophone & String Trio (2006)

[8:45]

3

Semi-sonore na trzy zespoły smyczkowe /
Semi-sonore for Three String Ensembles (2007)

[7:34]

4

Muzyka lustrzana na fortepian i elektronikę /
Mirror Music for Piano & Electronics (2007 – 2008)

[22:50]

5

Obrazy na wiolonczelę i elektronikę /
Images for Cello & Electronics (2009)

[12:23]

total time: [65:14]
Stanisław Brombos zcz – fortepian / Piano 4
Bartosz Koziak – wiolonczela / Cello 1 , 5
Jarosław Mamczarski – elektronika / Electronics 4
Orkiestra Muzyki Nowej / The Ne w Music Orchestra 1 , 2
Śląska Orkiestra Kameralna / Silesian Chamber Orchestra 3
Szymon Bywalec – dyrygent / Conductor 1 , 2 , 3
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