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Szanowni Goście Festiwalu!
Kiedy niemal pół roku temu koń-

czyliśmy piątą edycję Festiwalu muzy-
ki kameralnej i organowej „Margaritae 
Baroci”, miałem nadzieję, że uda się 
kontynuować Festiwal w 2019 roku. 
Również tym razem udało się pozy-
skać fundusze na organizację koncer-
tów festiwalowych, w tym ministe-
rialne. W tegorocznej szóstej edycji 
zaprezentują się przed Publicznością wspaniali artyści z Polski 
oraz z Ukrainy. Dlatego po raz drugi nasz Festiwal ma wymiar 
międzynarodowy, a ponadto w ramach tegorocznej edycji odbę-
dzie się polskie prawykonanie utworu oraz debiut artystyczny 
artysty młodego pokolenia.

Szósta edycja Festiwalu muzyki kameralnej i organowej 
„Margaritae Baroci”  będzie się odbywać od końca maja do po-
łowy września w 2019 roku i obejmie cykl siedmiu koncertów, 
w tym: dwa kameralne-taneczne, kameralno-organowy, orga-
nowy, dwa kameralne oraz oratoryjno-symfoniczny. Pierwszy 
z koncertów będzie koncertem edukacyjnym, przeznaczonymi 
specjalnie dla dzieci. Koncerty odbędą się w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Nowej Dębie oraz kościołach na terenie 
Gminy Nowa Dęba: Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dę-
bie, Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie, w Chmielo-
wie, w Cyganach i w Tarnowskiej Woli. Udział w każdym z kon-
certów tradycyjnie będzie bezpłatny.

W pierwszym dniu festiwalowym wysłuchamy koncertu 
w kościele, któremu patronuje Naświętsza Maryja Panna – de-
dykuję go Jej jako Królowej Polski na zakończenie „Majówek”. 
Z kolei ostatni koncert festiwalowy odbędzie się w uroczystość 
Podwyższenia Krzyża Świętego – dedykuję go naszemu Miło-
siernemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, Który był inspi-

racją dla kompozytorów cywilizacji chrześcijańskiej, których 
wspaniałe utwory wykonywane są w tej edycji Festiwalu.

By sfinansować cykl wydarzeń artystycznych w ramach Fe-
stiwalu, niezbędne było pozyskanie mecenasów muzyki dawnej. 

Szczególne podziękowania składam Ministrowi Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Dyrektorowi Instytutu Muzyki 
i Tańca za wsparcie finansowe, jakim po raz kolejny obdarzyli 
koncerty w ramach naszego Festiwalu. Jest to dla nas ogromna 
nobilitacja, że budżet państwa wspiera krzewienie elitarnej kul-
tury muzycznej w niewielkiej Gminie Nowa Dęba. 

Za wsparcie Festiwalu serdeczne podziękowania kieruję do 
Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego pana Jerzego Sudoła. Za 
wsparcie swoim mecenatem dziękuję gorąco: Zakładom Farma-
ceutycznym Polpharma S.A. z Dyrektorem Zakładu Produkcyj-
nego w Nowej Dębie panem Pawłem Walko, spółce Pilkington 
Automotive Poland z panem Prezesem Ryszardem Janią, spółce 
Innowacja w Nowej Dębie z panem Prezesem Robertem Ciuba, 
Zakładom Metalowym Dezamet S.A. w Nowej Dębie z panem 
Prezesem Tomaszem Wawrzkowiczem oraz firmie Elektromon-
taż Rzeszów S.A. z Dyrektorem Zespołu Budów w Mielcu pa-
nem Eugeniuszem Andrusiewiczem. 

Szczególnym zaszczytem obdarzyło szóstą edycję Festiwalu  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obejmując 
ją patronatem honorowym. Za wspieranie Festiwalu i patronat 
nad nim dziękuję także panom Posłom na Sejm RP: Zbignie-
wowi Chmielowcowi i Rafałowi Weberowi, Wiceministrowi 
Infrastruktury.

„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 perłami, które będziecie wspominać i zechcecie 
słuchać w swoich domach. Z pozdrowieniami,



W programie: 
„Między dźwiękiem a ruchem” – prezentacja charak-
terystycznych rodzajów muzyki i tańca epoki baroku 
(courante, sarabanda, gigue, menuet, gawot)

•	A.Corelli – Sonata XII d-moll op. 5 La Follia 
– na skrzypce i basso continuo

•	A.Vivaldi – Sonata e-moll F. XIII nr 18 na 
dwoje skrzypiec i basso continuo (Grave; 
Corrente – Allegro; Giga – Allegro; Ga-
votta – Allegro)

•	A.Corelli – Wybór tańców z Sonat op. 5 na 
skrzypce i basso continuo [Gavotta (z Sonaty 
X F-dur); Corrente, Sarabanda, Giga (z Sonaty 
VII d-moll)]

•	A.Vivaldi – Sonata d-moll RV 12 na skrzypce i 
basso continuo (Preludio – Largo; Corrente 
– Allegro; Giga – Allegro; Gavotta – Presto)

•	A.Corelli – Wybór tańców z Concerti grossi 
op. 6 [Preludio (z Concerto grosso B-dur nr 11); 
Minuetto, Corrente, Gavotta (z Concerto 
grosso F-dur nr 9); Giga (z Concerto grosso B-dur 
nr 11)]

Wykonawcy

Zespół Instrumentów Dawnych „INTRADA” 
w składzie:
Anna Śliwa – skrzypce barokowe
Elżbieta Górka – skrzypce barokowe
Mateusz Kowalski – viola da gamba
Justyna Grabowska – klawesyn 

Soliści Baletu Dworskiego „CRACOVIA DANZA”:
Marta Baranowska
Łukasz Szkiłądź

Zespół Instrumentów Dawnych Intrada sku-
pia instrumentalistów – absolwentów Akademii 
Muzycznej w Krakowie, zainteresowanych wyko-
nawstwem historycznym. Wykonuje głównie mu-
zykę związaną z tańcem i innymi formami przed-
stawień scenicznych. Repertuar zespołu obejmuje 
utwory kilku epok, od średniowiecza po barok i kla-
sycyzm. Muzycy grają na kopiach instrumentów 
dawnych mistrzów. W dyspozycji zespołu znajdują 
się: barokowe skrzypce, altówka i wiolonczela, vio-
la da gamba, viola d’amore, fidel, pochette, lira da 
braccio, lutnia, arcylutnia, dawne instrumenty dęte, 
klawesyn i rodzina instrumentów perkusyjnych. 
Intrada ściśle współpracuje z Baletem Dworskim 
Cracovia Danza w jego spektaklach tematycznych, 
poświęconych tradycji i kulturze epok minionych.

Balet Dworski Cracovia Danza powstał w 2006 
roku w Krakowie. Balet kontynuuje działania Baletu 
Dworskiego „Ardente Sole” oraz działającej pod tą 
samą nazwą Fundacji, założonej w roku 1998 przez 
Romanę Agnel. Instytucja powstała z myślą o stwo-
rzeniu jak najlepszych warunków pracy dla tancerzy 
tworzących unikalny, jedyny w Polsce profesjonalny 
zespół tańców historycznych, mogący poszczycić się 
wieloma znaczącymi sukcesami artystycznymi i orga-
nizacyjnymi oraz osiągnięciami w zakresie populary-
zacji kultury wysokiej i edukacji artystycznej.
Repertuar Baletu to tańce z czasów Średniowiecza, 
Renesansu i Baroku. Balet współpracuje z krajowymi 
i zagranicznymi instytucjami naukowymi i kultural-
nymi działającymi w celu rozpowszechniania oraz 
promocji tańców historycznych i kultury dworskiej.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie

koncert kameralny z pokazem tańca
31 maja, piątek, godz. 11:00 – edukacyjny dla dzieci

koncert kameralny z pokazem tańca

Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie
31 maja, piątek, godz. 17:00



i urozmaicony program obejmujący utwory wyko-
nywane także na harmonijce ustnej, fletni Pana. Jest 
jednym z nielicznych artystów na świecie grających na 
pile śpiewającej (musical saw).

Dariusz Hajdukiewicz – organy
Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w 
Warszawie – Filia w Białymstoku. W latach 2002-
2004 zrealizował Studia Podyplomowe w Akade-
mii Muzycznej w Katowicach w klasie organów 
prof. Juliana Gembalskiego. Wielokrotnie uczest-
niczył w międzynarodowych mistrzowskich kur-
sach interpretacji. Specjalizuje się w problematyce 
interpretacyjnej twórczości Dietricha Buxtehudego 
i kompozytorów XVII-wiecznej północnoniemiec-
kiej szkoły organowej oraz w realizacji basso conti-
nuo, akompaniamentu do chorału gregoriańskiego 
oraz oprawy muzycznej Mszy św. rytu trydenckie-

go. Posiada wyjątkową umiejętność perfekcyjnej gry 
a vista. Od 25 lat koncertuje jako solista, kamerali-
sta i akompaniator w Polsce, Niemczech, Danii, na 
Wyspach Alandzkich, Białorusi, Litwie oraz w Ro-
sji. Wielokrotnie nagrywał dla Polskiego Radia Bia-
łystok i TVP Białystok. Jest twórcą i od 2005 roku 
dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festi-
walu Muzyki Organowej i Kameralnej w Wasilko-
wie, Międzynarodowych Wieczorów Muzycznych  
u Św. Alberta w Mońkach. Jest jurorem i kierownikiem 
artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu Młodych 
Organistów im. Franciszka Karpińskiego w Białym-
stoku. Jest założycielem i kierownikiem artystycznym 
Orkiestry Instrumentów Historycznych Baroque Col-
legium Musicum i Zespołu Muzyki Dawnej Charbel 
Music Ensemble. Posiada jedyne w Polsce Truhenor-
gel – 3-głosowe mechaniczne organy skrzyniowe, wy-
konane przez Johannesa Kirchera z Heidelberg.

W programie
„Koncert na śpiewającą piłę, fletnię pana i organy”

•	J.G.Walther – Wariacje chorałowe „Meinen 
Jesum lass ich nicht” (organy)

•	J.S.Bach/Ch.M.Gounod – „Ave Maria” (piła 
solo, organy)

•	J.S.Bach – Preludium chorałowe „Liebster 
Jesu, wir sind hier” (BWV 731, organy)

•	G.Caccini – „Ave Maria” (piła solo, organy)
•	M.Brosig – Andante op. 49 nr 4 (organy)
•	F.Schubert – „Ave Maria” (fletnia Pana, organy)
•	Polularne melodie w opracowaniu na fletnię 

Pana i organy: „Neapolitańka piosenka”, „Hora”, 
„Samotny pasterz”, „Greensleeves”, „Kijów”

•	T.Salome – Cantilene (organy)
•	A.Joys – „Jesienny sen” (piła solo, organy)
•	F.Schubert – Serenada (piła solo, organy)
•	B.Okudżawa – „Modlitwa” (gitara, śpiew)
•	E.Grosjean – Marsz (organy)

Wykonawcy

Valeryi Filipov – śpiewająca piła, fletnia Pana, gitara
Urodził się w 1962 r. w Kijowie. Z wyróżnieniem 
ukończył Liceum Muzyczne w klasie gitary a następnie 
w roku 1986 Kijowskie Konserwatorium im. P. Czaj-
kowskiego uzyskując dyplom w trzech specjalnościach 

– wykonawca koncertowy, dyrygent, nauczyciel gry 
na gitarze klasycznej. Koncertował w swojej ojczyźnie 
Ukrainie a także w Rosji, Czechach, Słowacji, Niem-
czech, Dani i na Litwie. W 2004 r. został laureatem 
Międzynarodowego Festiwalu Gry Na Instrumentach 
Unikatowych w Starogardzie Gdańskim. Jest wyko-
nawcą klasyczynych utworów Sora, Giulianiego, Tar-
rego, Albeniza i Villi-Lobosa oraz autorem licznych 
oryginalnych gitarowych opracowań wykonywanych 
przez siebie utworów. Do wydania przygotował gita-
rowe aranżacje z różnych dziedzin muzyki, począw-
szy od Mozarta, Bethovena poprzez muzykę folkloru 
różnych krajów a także kolędy polskie i niemieckie 
na standardach jazzowych i melodiach „The Beatles” 
kończąc. Prócz tego komponuje również własne utwo-
ry. Jest multiinstrumentalistą proponując interesujący 

Kościół Parafialny w Chmielowie

koncert kameralno-organowy
19 czerwca, środa, godz. 18:30



W programie

•	J.S.Bach – Preludium i fuga f-moll BWV 534
•	A.Guilmant – Marsz na temat Haendla  

„Lift up your heads”
•	C.Debussy – Clair de lune  

(trans. Alexandre Cellier)
•	C.Franck – Pastorale
•	P.Cochereau – Tryptyk na dwa tematy  

– Introduction et Scherzo
•	L.Vierne – III Symfonia fis-moll – 

cz. I Allegro maestoso
•	L.Vierne – Les angelus (Anioł Pański) – Au midi
•	J.Alain – Ave Maria

Wykonawca

Jan Mroczek – organy
Naukę gry na fortepianie rozpoczął mając 6 lat, a w 
wieku 13 lat również na organach w klasie swojego ojca 
Adama Mroczka w Liceum Muzycznym, w Częstocho-
wie. Podczas studiów w Akademii Muzycznej w Kra-
kowie odniósł pierwsze sukcesy zdobywając nagrody na 
konkursach organowych (Rumia, I nagroda, 2003 rok 
oraz Castellana Grotte, II nagroda, 2004 rok) i wystę-
pując z recitalami w tak prestiżowych miejscach jak: 
Bazylika Jasnogórska czy Kościół Mariacki w Krakowie. 
Okres studiów pod kierunkiem Prof. Józefa Serafina to 

czas rozwoju w różnych kierunkach muzycznych. Ko-
lejnym wirtuozem i pedagogiem, który wywarł ogrom-
ny wpływ na jego artystyczną drogę jest Prof. Daniel 

Roth – organista tytularny 
kościoła St. Sulpice w Pary-
żu. J. Mroczek pracował pod 
jego kierunkiem najpierw jako 
stypendysta, a później student 
Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst we Frank-
furcie nad Menem. Realizuje 
się w różnych projektach mu-
zycznych współpracując do-
tychczas z wieloma artystami 
i zespołami m.in.: Orkiestrą 

Akademii Beethovenowskiej, Orkiestrą Symfoniczną 
Filharmonii Częstochowskiej, chórem Collegium Can-
torum Czestochowiensis oraz zespołem Barock Tune. 
Prowadzi klasę organów w ZSM im. Marcina Józefa 
Żebrowskiego oraz Akademii im. Jana Długosza w Czę-
stochowie. W 2012 roku otrzymał odznaczenie honoro-
we „Zasłużony dla Kultury Polskiej” od Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Rady 
Programowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Sakralnej Gaude Mater. W styczniu 2017 roku uzyskał 
stopień doktora sztuki w Akademii Muzycznej w Krako-
wie. Dotychczas występował jako solista w Polsce, Luk-
semburgu, Niemczech, Rosji, na Litwie i na Węgrzech.

W programie

•	A.Corelli – Concerto grosso op. 6 nr 8  
(I. Vivace-Grave, II. Allegro, III. Adagio – 
Allegro – Adagio, IV. Vivace, V. Allegro,  
VI. Largo. Pastorale)

•	A.Vivaldi – Koncert nr 1 E-dur „Wiosna”  
(Allegro, Largo, Allegro), RV 269

•	W.A.Mozart – Eine kleine nachtmusic, KV 525
•	P.Mascagni – Intermezzo z opery  

Cavalleria rusticana
•	W.Kazanecki – Walc Barbary
•	H.Wieniawski – Kujawiak 
•	R.Twardowski – Oberek
•	S.Moniuszko – Mazur z opery Halka 

Wykonawcy

Kwartet smyczkowy „Con Affetto” w składzie:
Angelina Kierońska – I skrzypce
Karolina Bartczyszyn – II skrzypce
Karolina Stasiowska – altówka
Anna Podkościelna-Cyz – wiolonczela
„Con Affetto” to zespół stworzony przez kobiety, 
które wyrażają siebie... muzyką.
Artystki dwanaście lat temu rozpoczęły wspólną 
muzyczną podróż i aż po dzień dzisiejszy pozostają 
w nieustannym przekonaniu, że muzykę najpiękniej 

tworzy się wtedy, kiedy jest ona… wspólną pasją. 
Nazwa zespołu „Con affetto” z włoskiego oznacza 
„z uczuciem”, ponieważ to właśnie emocje są główną 
siłą napędową każdej zagranej wspólnie nuty.
Zespół tworzą cztery wyjątkowe osobowości, któ-
re wbrew obiegowej opinii, że kobietom ciężko jest 
wspólnie pracować, bo „każda z nich ma rację”, 
stworzyły dla siebie miejsce, w którym z wielkim za-
angażowaniem i wielkiej przyjaźni doskonalą swoje 
muzyczne plany i marzenia.
Con Affetto od 2005 roku prowadzi aktywną dzia-
łalność artystyczną koncertując w wielu ciekawych 
i prestiżowych miejscach m.in. w Filharmonii Świę-
tokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, Europej-
skim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w 
Lusławicach, Dworku I. J. Paderewskiego w Kąśnej 
Dolnej, Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskie-
go, krakowskich „Sukiennicach”, Centrum Sztuki 
Mościce. Kwartet dysponuje szerokim i zróżnico-
wanym repertuarem począwszy od kanonów mu-
zyki klasycznej, poprzez ciekawe aranżacje muzyki 
rozrywkowej, filmowej i musicalowej aż po orygi-
nalne wykonania muzyki współczesnej. Szczególne 
miejsce w repertuarze Con Affetto zajmują tanga, 
wykonywane przez nie z wielką pasją i szczególnym 
uwielbieniem tego rodzaju ekspresji artystycznej. 
Niezwykle inspirujące w tym zakresie okazało się 
podjęcie współpracy z wybitnym polskim akor-

Kościół Parafialny w Cyganach
17 sierpnia, sobota, godz. 18:30

koncert organowy

Kościół Parafialny w Tarnowskiej Woli

koncert kameralny
30 sierpnia, piątek, godz. 18:30



deonistą/bandoneonistą Klaudiuszem Baranem. 
W pracy zespołu Istotne jest, iż członkinie kwartetu 
nieustannie rozwijają swoje muzyczne zainteresowa-
nia systematycznie uczestnicząc w nagraniach płyt, 
projektach orkiestrowych, teatralnych oraz koncer-
tach zespołów polskiej sceny rozrywkowej (współ-
pracując między innymi z Krzesimirem Dębskim 
oraz Piotrem Cugowskim), co gwarantuje stale wy-
soki poziom i profesjonalizm wykonań.
Zespół obecnie zajmuje się premierowym nagrywa-
niem kompletnej dyskografii współczesnego ame-
rykańskiego kompozytora polskiego pochodzenia 
Henryka Derusa, co oprócz głównego nurtu wyko-
nawczego – muzyki klasycznej epok dawniejszych – 

pozostaje wielką fascynacją i pasją zespołu. Wiosną 
2015 roku Con Affetto wziął udział w produkcji fil-
mowej holenderskiej reżyserki Mieke Bal – premiera 
filmu odbyła się w Krakowie w kwietniu 2016. Rok 
2015 zespół zakończył wielkim Koncertem Jubile-
uszowym, który był podsumowaniem 10 lat działal-
ności artystycznej.
Motto Con Affetto? Najważniejsze oraz najbar-
dziej zauważalne i doceniane przez publiczność jest 
to, iż zespół zarówno na scenie, jak i poza nią po-
zostaje zjawiskowym połączeniem czterech energii 
i żywiołów, które przenikając się tworzą wypadkową 
pełnego obrazu kobiecej natury… Wszakże, Muzy-
ka, to przecież Kobieta...

W programie

•	A.Vivaldi – Sinfonia C-dur RV 116
•	T.Albinoni – Sinfonia g-moll
•	J.S.Bach – Toccata i Fuga d-moll, BWV 565
•	A.Vivaldi – Cztery pory roku: Zima, op. 8 (część I)
•	F.Liszt – La Chasse (Polowanie)
•	A.Voytenko – Revelation
•	A.Vivaldi – Cztery pory roku: Lato, op. 8 (część III)
•	J.S.Bach  – Chorał „Nun komm, der Heiden 

Heiland”, BWV 659
•	J.S.Bach – Aria na strunie G
•	D.Buxtehude – Preludium g-moll, Bux WV 149
•	J.S.Bach – Andante
•	P.Planyavsky – Perpetuum mobile –  

polskie prawykonanie

Wykonawcy

Vlayslav Zhovkhyi – akordeon
Akordeonista i kameralista, urodzony w Łucku na 
Ukrainie, obecnie student Akademii Muzycznej w 
Krakowie, w roku 2018/2019 w ramach programu 
Erasmus+ jest też studentem Sibelius Academy w Hel-
sinkach pod kierunkiem Miki Väyrynena. Jego wirtu-
ozeria i muzykalność była wielokrotnie nagradzana na 
międzynarodowych konkursach, zdobył pierwsze na-
grody w kategoriach solowej oraz kameralnej  w m.in. 

Międzynarodowym Konkursie  ,,Nota Bene” (Sankt 
Petersburg, Rosja 2017),  Międzynarodowym Kon-
kursie ,,Kaunas Sonorum” (Kowno, Litwa 2017),  27. 
International Competition „Premio della citta Lancia-
no – 2017” (Lanciano, Włochy 2017), a także w kon-
kursach w Serbii, Białorusi i na Ukrainie. W roku 2016 
współpracował jako muzyk sesyjny ze studio nagranio-
wym Audiocom Multimedia w Monachium, w sezo-
nie 2016/2017 koncertował jako solista International 
Theater we Frankfurcie nad Menem. Był stypendystą 
programu ,,Nowe Imiona Ukrainy” oraz Stypendium 
Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie

koncert kameralny
7 września, sobota, godz. 15:00



Marcin Bała – debiut wykonawczy, organista, lat 18, 
artysta młodego pokolenia

Krakowski Zespół Kameralny – w składzie:
Katarzyna Mateja – skrzypce
Aleksandra Rymarowicz – skrzypce
Bogusława Jagielnicka-Hawryszków – altówka
Ewa Wojsław-Bober – wiolonczela
Paweł Królikowski  – kontrabas
Łukasz Mateja – bc
Założony został w 1994 r. przez Łukasza Mikoła-
ja Mateję – kierownika artystycznego, absolwenta 

Krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie orga-
nów prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy oraz, stu-
dent Chicago Musical College w klasie organów 
David’a Schreder’a, Stypendysta Roosevelt Univer-
sity. W jego skład wchodzą znakomici instrumen-
taliści, absolwenci Akademii Muzycznej w Kra-
kowie. Zespół gra szeroki repertuar, obejmujący 
dzieła od Renesansu, aż do kompozycji z XX. wie-
ku. Występuje na prestiżowych krajowych i zagra-
nicznych festiwalach. Wykonał kilkaset koncertów 
w Polsce, Czechach, Austrii, Francji, Niemczech, 
Libanie i na Słowacji. 

W programie
„Barok wokół Królowej Polski” muzyka w aranżacji  
Tomasza Chmiela.

•	A.Vivaldi – Koncert skrzypcowy a-moll, op.3. nr.6
•	Aranżacje Pieśni Maryjnych  

(Maryjo śliczna Pani, Królowej Anielskiej śpiewaj-
my, Z dawna Polski Tyś Królową, Czarna Madon-
na, Zapada zmrok, Weź w swą opiekę, Zdrowaś 
Maryjo, Jak szczęśliwa Polska)

•	Aranżacje Pieśni Patriotycznych (Pierwsza 
brygada, Maszerują strzelcy, Przybyli ułani, Roz-
szumiały się wierzby, Wojenko, Warszawianka, 
Ułani, Czerwone maki, Rozkwitały pąki, O mój 
rozmarynie)

Wykonawcy

Dr Marcin Wolak – bas, baryton
Studia muzyczne ukończył w krakowskiej Akademii 
Muzycznej w klasie śpiewu solowego prof. Heleny Szu-
bert-Słysz z wynikiem bardzo dobrym, ukończył także 
dodatkowo klasę organów. Debiutował w Nadzwy-
czajnym Koncercie z okazji 100-lecia krakowskiej Aka-
demii Muzycznej, pod dyrekcją R. Badera (Niemcy). 
W 1990/91 otrzymał stypendium Ministra Kultury 
i Sztuki. W latach 1994-1995 był stypendystą Europej-
skiej Akademii Mozartowskiej oraz Międzynarodowej 

Akademii Bachowskiej – Stuttgart, a także Akademii 
Haendlowskiej – Karlsruhe. Swój kunszt wokalny do-
skonalił u wielu wybitnych śpiewaków. Jako solista bie-
rze udział w wielu festiwalach krajowych i zagranicz-
nych, m.in.: Wratislavia Cantans, Muzyka w Starym 
Krakowie, Dresdner Musik Festspiele, Maggio Mussi-
cale Fiorentino/ koncertując z wieloma orkiestrami fil-
harmonicznymi nie tylko w Europie, ale także w USA 
Korei Południowej i Japonii. Ma w swym bogatym 
repertuarze utwory od muzyki dawnej aż po współcze-
sną i stale współpracuje ze znanymi kompozytorami 
poszerzając swój repertuar. Artysta dokonał wielu na-
grań płytowych oraz archiwalnych, m.in. dla Polskiego 
Radia, ZDF i  TVP. Jako solista wsółpracuje z wieloma 
orkiestrami filharmonicznymi i  kameralnymi (Fil-
harmonia Rzeszowska, Capella Cracoviensis, Młoda 
Filharmonia). Jest współzałożycielem Polskiej Orkie-
stry XVIII w., z którą pod dyrekcją Paula Esswooda 
dokonał nagrania pięciu płyt CD z muzyką kompozy-
torów Jasnogórskich z historycznych zbiorów zgroma-
dzonych w Bibliotece OO Paulinów w Sanktuarium 
na Jasnej Górze w Częstochowie. Bardzo chętnie wy-
konuje muzykę kameralną. Od 1997 roku pracuje jako 
wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie. Obok 
bogatej działalności koncertowej oraz dydaktycznej 
odpowiada za kształt artystyczny koncertów Letniego 
Festiwalu Muzycznego w Sanktuarium Pasyjno-Ma-
ryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kościół  Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie

koncert oratory jno-symfoniczny
14 września, sobota, godz. 17:00



Kamila Dutkowska – sopran
Naukę śpiewu rozpoczęła w Szkole Muzycznej I i II stop-
nia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie. Studiuje 
w Akademii Muzycznej w Krakowie, na wydziale wo-
kalno-aktorskim o specjalności: śpiew solowy. Zdobyła 
pierwsze miejsce w swojej kategorii na VIII Ogólnopol-
skim Festiwalu Wokalnym im. Marii Stankowej w Ol-
szynie oraz wyróżnienie w XI Ogólnopolskiego Konkur-
su Wokalnego im. Ludomira Różyckiego w Gliwiach.

Dr hab. Tomasz Chmiel – dyrygent 
Dyrygent, pianista, aranżer. Urodził się w 1970 roku 
w Rzeszowie. W latach 1989-96 studiował w Akade-
mii Muzycznej w Krakowie w klasie dyrygentury prof. 
Jerzego Katlewicza oraz w klasie fortepianu doc. Mar-
ka Koziaka, kończąc oba kierunki z wyróżnieniem. 
Wielokrotnie brał udział w seminariach Akademii Ba-
chowskiej w Stuttgarcie prowadzonych przez Helmu-
tha Rillinga. W kwietniu 1994 roku zdobył I miejsce 
w I Ogólnopolskim Przeglądzie Młodych Dyrygentów 
im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku – nagro-
dzony przez Instytut Kultury Austriackiej w War-
szawie udziałem w kursie mistrzowskim w Salzbur-
gu. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, w czerwcu 1995 roku otrzymał Stypendium 
Twórcze Miasta Krakowa. Rok później uczestniczył w 
The Annaghmakerrig Sinfonia Summer School w Po-
łudniowej Irlandii. Współpracuje z Operą Krakowską, 
Teatrem Muzycznym w Lublinie i Operą Kameralną 
w Krakowie. Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej 
w Akademii Muzycznej w Krakowie jest dyrygentem 
Krakowskiej Młodej Filharmonii. Prowadził liczne 
koncerty w kraju – m.in. z Orkiestrą Filharmonii Kra-
kowskiej, Szczecińskiej, Białostockiej, Rzeszowskiej, 
Łódzkiej a także z Toruńską Orkiestrą Kameralną – 

oraz poza jego granicami, odbywając tournée zagra-
niczne, m.in. z Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej 
(Szwecja, Korea Południowa), Krakowską Młodą Fil-
harmonią (Holandia, Francja, Belgia, Niemcy). 

Marek Kluza – przygotowanie połączenia chórów
Dyrygent i pedagog, absolwent Akademii Muzycznej 
w Krakowie. W swoim dorobku ma on m. in. zało-
żenie Chóru Kameralnego Cantores Cracovienses. 
Od 1989 roku pracuje w Zespole Państwowych Szkół 
Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, gdzie 
obecnie jest dyrygentem orkiestr dziecięcych, chóru 
II st. i zespołu wokalnego. Przez ok. 15 lat był chór-
mistrzem i zastępcą dyrektora Chóru Polskiego Radia. 
Od 2006 roku związał się z Operą Krakowską, pra-
cując na początku jako kierownik Chóru Opery Kra-
kowskiej, a następnie kierownik Chóru  Dziecięcego.

•	 Orkiestra Symfoniczna 
 „Krakowskiej Młodej Filharmonii”
•	 Chór „Krakowskiej Młodej Filharmonii” 
•	 Chór  Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi  

Myślenickiej
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