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Szanowni Państwo!
Przed nami II edycja Fe-

stiwalu Muzyki Kameral-
nej i Organowej „Margaritae
Baroci”, którego organizato-
rem jest Samorządowy Ośro-
dek Kultury w Nowej Dębie. 
To oznacza, że czeka nas jak 

zwykle wiele ciekawych muzycznych spotkań.
Serdecznie zapraszam na koncerty festiwalowe. 

Edycja w 2015 roku obejmuje cykl siedmiu koncer-
tów, które odbędą się sali widowiskowej Samorządo-
wego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, zabytkowym 
kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnow-
skiej Woli, zabytkowym kościele Świętego Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Chmielowie, kościele Mat-
ki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie oraz kościele 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie.

W programie Festiwalu znajdziemy m.in. ba-
rokowe utwory organowe, jak również koncerty na 

zespół kameralny, a nawet jeden oratoryjno-symfo-
niczny. W czasie koncertów w ramach edukacji mu-
zycznej słuchaczy utwory zostaną omówione w za-
kresie muzycznym i historycznym. 

Pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym 
festiwalu jest Krystian Rzemień, dyrektor nowo-
dębskiego SOK a celem Festiwalu jest prezentacja 
i upowszechnianie muzyki kameralnej i organowej 
w wykonaniu zarówno wybitnych i uznanych arty-
stów z Polski i naszego regionu, jak również przed-
stawicieli młodego pokolenia.

Co moim zdaniem ważne – jedną z głównych 
potrzeb, na które odpowiada Festiwal w Nowej 
Dębie jest aktywizacja kulturalna tych mieszkań-
ców naszego regionu, którzy z  powodu elitarno-
ści koncertów odbywających się w  salach koncer-
towych, w nich nie uczestniczą. Koncerty festiwa-
lowe stanowią wiec kolejną propozycję spędzenia 
czasu,  w  atrakcyjnym miejscu i przy urzekającej 
muzyce dawnej.

List Patrona Honorowego Festiwalu
Pana Mirosława Pluty, Posła na Sejm RP

Z poważaniem,

Poseł na Sejm RP
Mirosław Pluta



Szanowni Goście Festiwalu!
W 2014 roku zainaugurowaliśmy w 

Nowej Dębie Festiwal Muzyki Kame-
ralnej i Organowej „Margaritae Baroci”. 
Obecnie jesteśmy na progu drugiej edy-
cji Festiwalu. Koncerty będą zróżnicowa-
ne i będzie ich więcej niż rok temu, dzięki 
czemu tegoroczna edycja będzie bogatsza.

Warte podkreślenia jest, że koncert, który odbędzie się 18 maja 
w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie, dedyko-
wany jest św. Janowi Pawłowi II z okazji 95. rocznicy jego urodzin.

By można było sfi nansować tak duży cykl wydarzeń ar-
tystycznych, przygotowałem projekt, który uzyskał dofi nan-
sowanie pani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Małgorzaty Omilanowskiej. Chcę w tym miejscu podzię-
kować panu Posłowi Mirosławowi Plucie, który obejmując 
tegoroczną edycję Festiwalu swoim patronatem honoro-
wym, popierał naszą sprawę przy Krakowskim Przedmieściu 
w Warszawie. Jednocześnie podziękowania kieruję do Prze-
wodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego pana 
Bogdana Romaniuka oraz do Zarządu Powiatu Tarnobrzeskie-
go na ręce pana Jerzego Sudoła, za objęcie Festiwalu swoim pa-
tronatem na płaszczyznach wojewódzkich i powiatowych. Za 
wsparcie swoim mecenatem dziękuję: spółce Pilkington Au-
tomotive Poland z panem Prezesem Ryszardem Janią na cze-
le oraz na ręce pana Eugeniusza Andrusiewicza fi rmom Elektro-
montaż Rzeszów S.A. Zespół Budów Mielec i Termobud.

„Margaritae Baroci” w języku łacińskim oznacza „Perły 
Baroku”. Życzę Państwu, aby tegoroczne koncerty w ramach 
Festiwalu wniosły jak najwięcej przeżyć artystycznych oraz 
by okazały się dla Was perłami, które będziecie wspominać 
cały rok, aż do kolejnej edycji.

Z pozdrowieniami,

Krystian Rzemień



W programie

• Jan Sebastian Bach – Die Kunst der Fuge
• utwory pokazujące przejście do nowożytności 
w inspiracji barokiem

Informacje o wykonawcach

Izabella Szałaj-Zimak – I skrzypce  
Elwira Przybylowska – II skrzypce 
Marek Czech – altówka 
Michał Pepol – wiolonczela 
koncertujący jako
„Royal String Quartet” 
Zespół powstał w 1998 roku w warszawskiej Aka-
demii Muzycznej, pracując pod kierunkiem prof. 
Ryszarda Duzia z Kwartetu Wilanów. O artystycz-
nej tożsamości zespołu zdecydowały podyplomo-
we studia w klasie mistrzów z Alban Berg Quartett 
w Kolonii (2001–2004). Wśród muzycznych patro-
nów zespołu ważne miejsce zajmują także członko-
wie kwartetów Camerata, Amadeus i Chilingirian. 
Nominowany do prestiżowej nagrody Royal Phil-
harmonic Society – „Royal String Quartet” to dziś 
jeden z najbardziej dynamicznie działających kwar-
tetów smyczkowych na świecie. W swoim repertu-
arze łączy wybitne dzieła przeszłości i nową mu-
zykę, odważnie przekraczając granice gatunków. 

Zbiera entuzjastyczne recenzje dzięki interpreta-
cjom utworów Beethovena, Szymanowskiego, Szo-
stakowicza, Góreckiego, przyczynia się też do od-
krywania mniej znanej w świecie polskiej muzy-
ki, m.in. Zarębskiego, Różyckiego czy Bacewicz. 
Współpracuje z wybitnymi artystami rozmaitych 
dziedzin muzyki, śmiało wpisuje się też w świat po-
pkultury. Zespół wielokrotnie występował w Wig-
more Hall i Cadogan Hall w Londynie, Concertge-
bouw w Amsterdamie, Bridgewater Hall w Man-
chesterze, National Gallery of Art w Waszyngtonie, 
Le Grand Th eatre w Bordeaux, Sali im. Martinu w 
Pradze, Palais des Beaux-Arts w Brukseli, wiedeń-
skim i berlińskim Konzerthausie, Sejong Center w 
Seulu, Beijing Concert Hall w Pekinie, Sztokholm-
skim Konserthus, a także w Studiu Koncertowym 
Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego i Filhar-
monii Narodowej w Warszawie. Koncerty kwarte-
tu transmitowane były m.in. przez Program 2 Pol-
skiego Radia, BBC 3, telewizję Mezzo i inne me-
dia europejskie. Royal String Quartet występuje 
na renomowanych festiwalach, m.in. BBC Proms, 
City of London, Aldeburgh, West Cork Music w 
Irlandii, niemieckich Schleswig Holstein i Rhein-
gau Festival, na Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga 
van Beethovena w Warszawie, Sacrum Profanum w 
Krakowie, Wratislavia Cantans we Wrocławiu oraz 
australijskim Perth International Arts Festival. Od 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie

koncert kameralny

11 kwietnia, sobota, godz. 18:00



2012 r. RSQ jest kwartetem rezydującym Queen’s 
University w Belfaście. Regularnie prowadzi własne 
kursy mistrzowskie w pałacu w Rybnej, zaprasza-
ny jest też do prowadzenia letnich kursów w Dar-

tington oraz Lake District Summer School (Wielka 
Brytania). Został uhonorowany Nagrodą Specjal-
ną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „w 
uznaniu zasług dla kultury polskiej”. 



W programie

Johann Sebastian Bach: 
• Passacaglia c-moll, BWV 582
• Preludium chorałowe „Ich rufe zu Dir”, BWV 639
• Fantazja i fuga g-moll, BWV 542
• Chorał z kantaty 147 „Jesu bleibet meine Freunde”
• Preludium i fuga Es-dur, BWV 552

Informacje o wykonawcy

Witold Zalewski – organy 
Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie – w 
klasie organów prof. Jana Jargonia. Od roku 1995 
pełni funkcję I organisty w Królewskiej Katedrze na 
Wawelu. Jako solista koncertuje regularnie w naj-
ważniejszych festiwalach w kraju i za granicą. Wy-
stąpił m. in. w katedrze św. Patryka na Manhatta-
nie w Nowym Jorku, Tokio Metroplitan Art Space, 
Nativity Church w Betlejem oraz w Buenos Aires, 
Montevideo, Rio de Janeiro, Toronto, Jerozolimie, 
Irkucku, Istambule i Moskwie. Jest wykładowcą w 
Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej 
w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia z praktyki li-
turgicznej oraz organów. Od roku 1998 jest człon-
kiem Komisji Muzyki Kościelnej Kurii Metropo-
litalnej w Krakowie. W czasie pielgrzymek papie-
skich pełnił rolę organisty. Zajmuje się propagowa-

niem muzyki organowej, poprzez współorganizo-
wanie wielu festiwali i koncertów. W roku 2011 wy-
różniony został przez papieża Benedykta XVI od-
znaczeniem „Proeclesia et Pontifi ce”. 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie

koncert organowy
22 kwietnia, środa, godz. 18:00



W programie

• Johann Ludwig Krebs – Fantazja chorałowa i fuga G-dur
• Johann Ludwig Krebs – 2 preludia chorałowe 
„Liebster Jesu, wir sind hier”
• Johann Gottfried Walther – Partita chorałowa 
„Vater unser im Himmelreich”
• Johann Christian Bach – Concerto D-dur per 
archi e 2 solisti (opr. na organy: M. Stefański): 
Presto. Grave-Allegro. Adagio. Vivace e cadenza
• Johann Sebastian Bach – Fuga sopra 
il Magnifi cat, BWV 733
• 2 opracowania chorałowe: „Wachet auf, ruft uns 
die Stimme” BWV 645 
oraz „Schmuecke dich, o liebe Seele” BWV 654
• Josef Gabriel Rheinberger – Fuga podwójna c-moll 
„Vater unser” op. post morth.

Informacje o wykonawcy

Marek Stefański – organy 
Urodzony w roku 1969 w Rzeszowie, ukończył stu-
dia w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie 
organów prof. Joachima Grubicha, otrzymując w 
1994r. dyplom z wyróżnieniem. Działalność kon-
certową rozpoczął na początku studiów w Akade-
mii Muzycznej, odbywając dwukrotnie jako orga-
nista – solista wraz z Krakowskim Akademickim 

Kościół parafialny w Chmielowie

koncert organowy
27 kwietnia, poniedziałek, godz. 18:30



Chórem „Organum” tournee koncertowe obejmują-
ce większość krajów europejskich. Zwieńczone suk-
cesami koncerty podczas międzynarodowych festi-
wali muzyki sakralnej i organowej oraz uzyskane 
nagrody (m.in. I nagroda w ramach European Fo-
rum d’Art Sacre) otworzyły mu drogę do udziału w 
większości polskich i zagranicznych festiwali muzy-
ki organowej.
W roku 1996 otrzymał stanowisko organisty kra-
kowskiej Bazyliki Mariackiej. Funkcję tę pełnił eta-
towo do roku 2007. Obecnie współpracuje jako or-
ganista z Bazyliką Mariacką w Krakowie. Od roku 
1999 pracuje w Katedrze Organów Akademii Mu-
zycznej w Krakowie, obecnie na stanowisku ad-
iunkta. W roku 2007 obronił w macierzystej uczel-
ni przewód doktorski poświęcony stylom improwi-
zacji w muzyce organowej od XVIII do XX wie-
ku. W roku 2013, na podstawie rozprawy nauko-
wej oraz monografi i płytowej poświęconych muzy-
ce organowej kompozytorów krakowskich II poło-
wy XX wieku, uzyskał w Akademii Muzycznej w 
Krakowie tytuł doktora habilitowanego .
Marek Stefański wystąpił dotychczas z koncerta-
mi w większości krajów Europy, w Ameryce Pół-
nocnej i Południowej oraz Izraelu. Regularnie za-
praszany jest na koncerty do Rosji. Stał się zasłu-
żonym propagatorem polskiej muzyki organowej, 

szczególnie XX wieku, którą wykonuje równole-
gle ze sztuką improwizacji organowej. Jego udzia-
łem stały się prawykonania utworów współcze-
snych polskich kompozytorów, które następnie za-
rejestrowane zostały jako nagrania archiwalne. Do-
konał także licznych nagrań dla Polskiego Radia, 
Telewizji Polskiej oraz rozgłośni zagranicznych, jak 
również nagrań płytowych dla polskich wytwórni 
fonografi cznych „DUX”, „Musicon”, Polskie Radio 
oraz moskiewskiej „Art Bene”. Po uzyskaniu nomi-
nacji do nagrody muzycznej Fryderyk w roku 2006 
został członkiem Polskiej Akademii Fonografi cznej. 
Obok solistycznej działalności koncertowej współ-
pracuje z licznymi zespołami chóralnymi oraz wy-
bitnymi wokalistami i instrumentalistami. Zasiada 
w jury międzynarodowych konkursów organowych 
(Niemcy, Rosja). Za swoją działalność artystyczną 
otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia.
Jest założycielem i dyrektorem artystycznym Festi-
walu Muzycznego „Wieczory Muzyki Organowej 
i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa” 
oraz cyklu koncertów „Muzyka Organowa w Jaro-
sławskim Opactwie”. W latach 2010/2011 wspól-
nie z Radio Kraków zrealizował cykl audycji „An-
tologia Organów Krakowa”. Wraz z Radiem Rze-
szów archiwizuje i prezentuje na antenie radiowej 
brzmienie wartościowych organów Podkarpacia.



W programie

• Antonio Vivaldi – Gloria 
(na chór, orkiestrę sopran i alt)
• Georg Friedrich Handel – Alleluja 
• blok Gaude Mater Polonia 
z utworami do słów papieża Jana Pawła II 

Informacje o wykonawcach

Karin Wiktor-Kałucka – Sopran 
Urodzona w 1967 roku w Dębicy, naukę śpiewu 
rozpoczęła w klasie prof. J. Redych-Czarnikowej w 
Szkole Muzycznej w Tarnowie. Ukończyła studia w 
Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie śpiewu 
prof. A. Kościelniak. Studiowała także w Dreźnie w 
Hochschule für Musik (Aufbaustudium) pod kie-
runkiem prof. Christiana Elssnera. Solistka Opery 
Krakowskiej. Ma w swoim repertuarze partie ope-
rowe i operetkowe. Występowała w Anglii, Belgii, 

Holandii, Niemczech 
i Szwajcarii. W sezonie 
2002/2003 rozpoczęła 
współpracę z Operą na 
Zamku w Szczecinie.  

Agnieszka  Cząstka – Alt 
Solistka Opery Krakowskiej. 
Ukończyła Wydział Wokal-
no-Aktorski AM w Krako-
wie w klasie śpiewu prof. Bar-
bary Niewiadomskiej. Sztu-
kę śpiewu doskonali rów-
nież w trakcie kursów mi-
strzowskich prof. Ryszarda 
Karczykowskiego. W teatrze 
krakowskim zadebiutowała 
w roli Czarownicy w Jasiu 
i Małgosi E. Humperdincka, 
a następnie w partii Jadwigi w 
Strasznym dworze St. Moniuszki. Współpracuje m. 
in. z teatrami operowymi w Polsce oraz holenderski-
mi agencjami muzycznymi „Ten Have Impresaria-
at” oraz „Supierz Artist Management”. Występuje w 
Polsce i poza jej granicami, (USA, Benelux, Austria, 
Niemcy, Francja, Włochy, Czechy, Słowacja, Ukra-
ina, Rosja). W kwietniu 2006 roku wykonywa-
ła główną partię Matki w światowym prawykona-
niu Symfonii Holocaustu Pociąg Richarda Edlinge-
ra, którą poprowadził dyr. Tomasz Bugaj w Filhar-
monii im. K. Szymanowskiego w Krakowie. W lu-
tym 2007 roku brała udział jako Jadwiga w premie-
rowym wykonaniu opery Straszny Dwór St. Mo-
niuszki w Rosemont Th eatre w Chicago, na zapro-

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie

koncert oratory jno-symfoniczny
3 maja, niedziela, godz. 18:00



szenie Paderewski Symphony Orchestra of Chicago 
oraz Filharmonii im. R. Traugutta w Warszawie.  

Ryszard Źróbek – Dyrygent 
Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. 
Ukończył również z wyróżnieniem Podyplomowe 
Studia Chórmistrzowskie na Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy. W latach 1990 -2001 był dyrygentem 
i kierownikiem artystycznym Krakowskiego Towa-
rzystwa Śpiewackiego ECHO. W latach 1993-1999 
dyrygował chórem męskim LUTNIA ROBOTNI-
CZA. W latach 2001-2007 pełnił funkcję dyrygenta 
Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Od 1992 roku kieruje Chórem I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowo-
dworskiego w Krakowie.  Uczestniczył w projektach 
Akademii Bachowskiej Helmuta Rillinga ze Stutt-
gartu. Współpracował z orkiestrami młodzieżowy-
mi z Frankfurtu n. Menem w Niemczech. Koncer-
tował w wielu krajach Europy: Niemcy, Włochy, 
Francja, Szwajcaria, Finlandia, Słowenia, Chorwa-
cja, a także w Japonii i Izraelu. Dokonał nagrań mu-
zyki do fi lmów oraz na płytach CD i DVD.Prowa-
dzone przez niego zespoły zdobyły wiele nagród na 
konkursach chóralnych krajowych i międzynarodo-
wych. Za swoją działalność został odznaczony przez 
Ministra Kultury, Ministra Edukacji Narodowej 
i Prezydenta Miasta Krakowa.  

Krakowska Orkiestra Radiowa  
W jej składzie znajdują się znakomici instrumenta-
liści, absolwenci Akademii Muzycznej w Krakowie 
oraz byli członkowie rozwiązanej przed laty Orkie-
stry Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie. Zespół 
posiada szeroki repertuar, obejmujący dzieła od Re-
nesansu, aż do kompozycji  z XX. wieku. Występu-
je na prestiżowych krajowych i zagranicznych festi-
walach. Wykonał kilkaset koncertów w Polsce, Au-
strii, Niemczech, Francji, Czechach i na Słowacji, 
a także w Libanie na zaproszenie tamtejszego Mini-
sterstwa Kultury. Współpracuje z wybitnymi dyry-
gentami, solistami  i chórami w Kraju.  

Chór  „Kanon” im. B. Nowodworskiego w Krakowie 
Został założony w 1986 r. Chór, zrzeszający ok. 80 
osób, osiąga znaczące sukcesy w ogólnopolskich 
i międzynarodowych przeglądach. Do jego naj-
większych sukcesów ostatnich lat należy II miejsce 
podczas międzynarodowego festiwalu chóralnego 
w Warszawie w 2010 r. Chór prowadzi współpra-
cę z zespołami z Włoch, Niemiec i Stanów Zjedno-
czonych. W repertuarze chóru znajduje się muzyka 
z różnych epok, różnych stylów muzycznych: utwo-
ry sakralne, pieśni patriotyczne, ludowe, gospel 
oraz muzyka popularna. 



W programie

Dietrich Buxtehude:
• Preludium i fuga E-dur, BuxWV 141
• Ein feste Burg ist unser Gott, BuxWV 184
• Toccata in F, BuxWV 156

Johann Sebastian Bach:
• Partita „Sei gegrüßet, Jesu gütig”, BWV 768
• Wir glauben all an einen Gott, BWV 740
• Preludium i fuga Es-dur, BWV 552

Informacje o wykonawcy

Mariusz Ryś – organy 
Urodził się w Tarnobrzegu. Muzykolog, organista, 
dyrygent, menedżer kultury, absolwent muzykologii 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lubli-
nie (pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Chwał-
ka – muzykologia i Roberta Brodackiego – organy), 
tam też ukończył studia doktoranckie. Uczestniczył 
również w kursach mistrzowskich interpretacji mu-
zyki organowej. Ma na swoim koncie liczne koncer-
ty jako solista i kameralista, dokonał nagrań dla ra-
dia i telewizji. Jako organista towarzyszył Mszy św. 
odprawionej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 
Sandomierzu 12 czerwca 1999 r. W latach 1997-
2011 wicedyrektor Wojewódzkiego, obecnie – Tar-

nobrzeskiego Domu Kultury i od 2008 r organista w 
Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej OO. Domi-
nikanów w Tarnobrzegu. Jest powoływany na kon-
sultanta przy budowie nowych i konserwacji zabyt-
kowych organów. Za działalność artystyczną odzna-
czony w 2002 r. Dyplomem Honorowym Marszał-
ka Województwa Podkarpackiego. W 2008 r otrzy-
mał nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, oraz w 
2009 roku uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta 
Tarnobrzeg za upowszechnianie kultury. W 2013 r. 
powołany przez Biskupa Sandomierskiego na człon-
ka Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej. Sprawuje 
kierownictwo artystyczne Międzynarodowych Kon-
certów Organowych w Tarnobrzegu i Wieczorów 
Organowych w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu. 

Kościół parafialny w Tarnowskiej Woli

koncert organowy
15 maja, piątek, godz. 18:30



W programie

• Tomaso Albinoni – Adagio g-moll
• Antonio Vivaldi – Sinfonia C-dur
• Antonio Vivaldi – Sinfonia g-moll
• Antonio Vivaldi – Stabat Mater

Informacje o wykonawcach

Agnieszka Cząstka – alt 
Solistka Opery Krakowskiej. Ukończyła Wydział 
Wokalno-Aktorski AM w Krakowie w klasie śpie-
wu prof. Barbary Niewiadomskiej. Sztukę śpiewu 
doskonali również w trakcie kursów mistrzowskich 

prof. Ryszarda Karczykow-
skiego. W teatrze krakow-
skim zadebiutowała w roli 
Czarownicy w Jasiu i Małgosi 
E. Humperdincka, a następ-
nie w partii Jadwigi w Strasz-
nym dworze St. Moniuszki. 
Na scenie można ją również 
usłyszeć w takich operach 
jak:   Orfeusz i Eurydyka Ch. 
W. Glucka (Orfeusz),   Cosi 
fan tutte W. A. Mozarta(Do-
rabella), Norma V.Bellinie-
go (Adalgiza), Madama But-

terfl y G.Pucciniego (Suzuki), Dama pikowa P.Czaj-
kowskiego(Polina), Gwałt na Lukrecji B.Brittena 
(Lukrecja, polska prapremiera), Faust Ch.Gounoda 
(Siebel), Rigoletto G.Verdiego (Maddalena, Giovan-
na). W repertuarze posiada również tytułową par-
tię w operze Carmen G. Bizeta. Współpracuje m. in. 
z teatrami operowymi w Polsce oraz holenderski-
mi agencjami muzycznymi „Ten Have Impresaria-
at” oraz „Supierz Artist Management”. Występuje w 
Polsce i poza jej granicami, (USA, Benelux, Austria, 
Niemcy, Francja, Włochy, Czechy, Słowacja, Ukra-
ina, Rosja). W kwietniu 2006 roku wykonywała 
główną partię Matki w światowym prawykonaniu 
Symfonii Holocaustu Pociąg Richarda Edlingera, 
którą poprowadził dyr. Tomasz Bugaj w Filharmo-
nii im. K. Szymanowskiego w Krakowie. W lutym 
2007 roku brała udział jako Jadwiga w premiero-
wym wykonaniu opery Straszny Dwór St. Moniusz-
ki w Rosemont Th eatre w Chicago, na zaproszenie 
Paderewski Symphony Orchestra of Chicago oraz 
Filharmonii im. R. Traugutta w Warszawie.

Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie

koncert kameralny — papieski

18 maja, poniedziałek, godz. 18:30



Krakowski Zespół Kameralny 
Założony został w 1994 r. przez Łukasza Miko-
łaja Mateję – kierownika artystycznego, absol-
wenta Krakowskiej Akademii Muzycznej w kla-
sie organów prof. Mirosławy Semeniuk-Podra-
zy oraz, student Chicago Musical College w kla-
sie organów David’a Schreder’a, Stypendysta Ro-
osevelt University. W jego skład wchodzą znako-
mici instrumentaliści, absolwenci Akademii Mu-
zycznej w Krakowie. Zespół gra szeroki repertuar, 
obejmujący dzieła od Renesansu, aż do kompozy-

cji z XX. wieku. Występuje na prestiżowych krajo-
wych i zagranicznych festiwalach. Wykonał kilka-
set koncertów w Polsce, Czechach, Austrii, Fran-
cji, Niemczech, Libanie i na Słowacji. 

Katarzyna Mateja – skrzypce 
Agnieszka Bugla – skrzypce 
Bogusława Jagielnicka-Hawryszków – altówka 
Magdalena Sokołów – wiolonczela 
Krzysztof Bylica – kontrabas 
Łukasz Mateja – basso continuo, organy



W programie

Johann Sebastian Bach:
• Koncert skrzypcowy a-moll, BWV 1041
• Koncert skrzypcowy E-dur, BWV 1042
• Andante z II sonaty skrzypcowej a-moll, BWV 1003
• Grave z II sonaty skrzypcowej a-moll, BWV 1003 

Informacje o wykonawcach
 
Gabriela Opacka – skrzypce solo 
Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 5 
lat w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w 
Przemyślu pod kierunkiem mgr Krzysztofa Nowiń-
skiego. Ukończyła studia licencjackie na Akademii 
Muzycznej w Krakowie w klasie skrzypiec dr hab. 
P. Tarcholika, u którego obecnie kontynuuje naukę 
na studiach magisterskich. W ramach stypendium 
„Erasmus” podjęła naukę pod kierunkiem prof. K. 
Śmietany w Guildhall School of Music and Dra-
ma w Londynie. W 2012 r. otrzymała III nagro-
dę w Międzynarodowym Konkursie „Young Paga-
nini” w Legnicy. W 2014 r. jako laureatka akade-
mickiego konkursu „Debiut z orkiestrą”, wykona-
ła Koncert skrzypcowy A. Głazunowa pod dyrek-
cją Maestro J. Maksymiuka z Orkiestrą Akademii 
Muzycznej w Krakowie. Występowała z Narodową 
Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowi-

cach, Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej, oraz 
Przemyską Orkiestrą Kameralną. Poszerza również 
warsztat muzyczny i zdobywa doświadczenie wyko-
nując muzykę kameralną i orkiestrową.

Krakowski Zespół Kameralny
Katarzyna Mateja – skrzypce 
Agnieszka Bugla – skrzypce 
Bogusława Jagielnicka-Hawryszków – altówka 
Magdalena Sokołów – wiolonczela 
Krzysztof Bylica – kontrabas 
Łukasz Mateja – basso continuo, organy

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie

koncert kameralny

29 maja, piątek, godz. 18:30



Dodatek
– Mecenas Festiwalu –

Pilkington zajmuje się produkcją szkła od roku 
1826. W roku 2006 fi rma Pilkington została prze-
jęta przez japoński koncern NSG Group. Marka 
Pilkington została zachowana jako nazwa produk-
tów Grupy przeznaczonych dla przemysłu budow-
lanego i motoryzacyjnego. Koncern NSG Group 
jest światowym liderem w produkcji i przetwarza-
niu szkła, działając w dwóch podstawowych sekto-
rach: motoryzacyjnym (rynek części oryginalnych 
i zamiennych) oraz w obszarze szkła technicznego 
i architektonicznego, które obejmują szkło i produk-
ty szklane do budynków nowych i poddawanych 

renowacji, szeroką gamę produktów o wartości do-
danej, a także zaawansowane produkty dla techno-
logii informatycznych i komunikacyjnych, zastoso-
wań technicznych i energetyki słonecznej. Produk-
cja odbywa się w 30 krajach na czterech kontynen-
tach. Produkty Grupy sprzedawane są w ok. 130 
krajach. Misją fi rmy jest bycie światowym liderem 
w dziedzinie innowacyjnych i wysokoefektywnych 
produktów ze szkła i systemów przeszkleń, przy-
czyniając się do oszczędności i generowania ener-
gii, pracując bezpiecznie i zgodnie z zasadami etyki.

WŁAŚCICIEL MARKI



Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
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