
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
Kierownict wo artystyczne: Krystian Rzemień

Festiwal muzyki kameralnej i organowej

A.D. 2020 

Kościół Parafialny w Cyganach

koncert na organy i puzon koncert na organy i puzon 
12 września12 września, , sobota,sobota, godz. 18:30 godz. 18:30

Kościół  Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie

spektakl patriotyczno-muzyczny spektakl patriotyczno-muzyczny 

z okazji 100. rocznicy „Cudu nad z okazji 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą”Wisłą”

1 września1 września, , wtorek,wtorek, godz. 18:30 godz. 18:30

z okazji 40. rocznicy powstania z okazji 40. rocznicy powstania NSZZNSZZ „Solidarność” „Solidarność”
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie

19 września19 września, , sobota,sobota, godz. 15:00 godz. 15:00

koncert na harfę i skrzypcekoncert na harfę i skrzypce

Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie

koncert kameralno-oratory jnykoncert kameralno-oratory jny
3 października3 października, , sobota,sobota, godz. 18:30 godz. 18:30

z okazji beaty fikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiegoz okazji beaty fikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego

z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła ††z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła ††
Kościół  Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie

koncert oratory jno-symfonicznykoncert oratory jno-symfoniczny
16 października16 października, , piątek,piątek, godz. 18:30 godz. 18:30

koncert na organy i skrzypcekoncert na organy i skrzypce

Kościół Parafialny w Chmielowie
5 września5 września, , sobota,sobota, godz. 18:30 godz. 18:30

koncert kameralny na dudy szkockiekoncert kameralny na dudy szkockie

Szkoła Podstawowa w Alfredówce
29 września29 września, , wtorek,wtorek, godz. 17:00 godz. 17:00

koncerty kameralnekoncerty kameralne

koncerty edukacy jne – dla dzieci ze szkółkoncerty edukacy jne – dla dzieci ze szkół
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie

9 października9 października, , piątek,piątek, godz. 9:00  godz. 9:00 i i 11:0011:00



Szanowni Goście Festiwalu!
Pracując nad koncepcją siódmej 

edycji Festiwalu muzyki kameralnej 
i organowej „Margaritae Baroci”, stara-
łem się, by była wyjątkowa ze względu 
na wiele ważnych rocznic i wydarzeń, 
jakie w 2020 roku przypadają. To 
właśnie teraz świętujemy setną roczni-
cę  „Cudu nad Wisłą”, bitwy naszych 
przodków z bolszewickim najeźdźcą o 
Warszawę i Polskę, która stała się symbolem niepodległej Rze-
czypospolitej. Świętujemy również w tym roku setną rocznicę 
narodzin największego z Polaków – Karola Wojtyły: artysty, 
poety, aktora, animatora młodzieży, wykładowcy akademickie-
go, świadka okrucieństw II wojny światowej i wreszcie świętego 
Papieża Jana Pawła II, bez którego Polska nie wyrwałaby się ze 
szponów komunizmu. Z tym ma związek także tegoroczna 40. 
rocznica powstania NSZZ „Solidarność”. Rok 2020 to wreszcie 
rok beatyfi kacji Prymasa Tysiąclecia, bł. Stefana kard. Wyszyń-
skiego. To właśnie pamięci tych wielkich postaci i wydarzeń 
poświęcona jest część koncertów tegorocznej edycji Festiwalu. 
Miały się odbyć dokładnie w dniu przypadających rocznic, jed-
nak zostały przesunięte, bo też dzisiejsza sytuacja związana z epi-
demią koronawirusa COVID 19 jest wyjątkowa. Z tego też po-
wodu koncerty będą transmitowane w Internecie, gdyby ktoś nie 
mógł z różnych przyczyn wziąć w nich udziału osobiście; jednak 
wiemy, że transmisja to nie to samo co osobisty udział.

Wielu organizatorów koncertów nie wiedziało, czy uda się je 
w związku z wybuchem pandemii przeprowadzić. Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyszło nawet z propozy-
cją, by koncerty transmitować lub odtwarzać w Internecie, bez 
udziału publiczności. Jednak póki co, zabłysło „światło w tune-
lu”... a ponieważ i tym razem udało się pozyskać fundusze na 

organizację koncertów festiwalowych, w tym ministerialne, w 
tegorocznej siódmej edycji, w trakcie aż dziewięciu koncertów, 
zaprezentują się przed Publicznością wspaniali artyści z Polski, 
Brazylii, Niemiec i Szkocji (UK). Dzięki temu nasz Festiwal po 
raz trzeci ma wymiar międzynarodowy, a ponadto w ramach 
tegorocznej edycji odbędzie się polskie prawykonanie utworu – 
spektaklu – oraz debiut artystyczny artystki młodego pokolenia.

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

Szczególne podziękowania składam Ministrowi Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego oraz Dyrektorowi Narodowego 
Centrum Kultury za wsparcie fi nansowe. Jest to dla nas ogrom-
na nobilitacja, że Ministerstwo kolejny raz wspiera krzewienie 
elitarnej kultury muzycznej w niewielkiej Gminie Nowa Dęba. 

Za wsparcie Festiwalu serdeczne podziękowania kieruję do 
Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego pana Jerzego Sudoła. Za wspar-
cie swoim mecenatem dziękuję gorąco: Zakładom Farmaceutycz-
nym Polpharma S.A. z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego w 
Nowej Dębie panem Pawłem Walko, spółce Pilkington Automo-
tive Poland z panem Prezesem Ryszardem Janią oraz Zakładom 
Metalowym Dezamet S.A. w Nowej Dębie z panem Prezesem 
Tomaszem Wawrzkowiczem i Dyrektorem Krzysztofem Zubą. 

Siódmą edycję Festiwalu obdarzyło zaszczytem Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obejmując ją patronatem 
honorowym. Za wspieranie Festiwalu i patronat nad nim dzię-
kuję także panu Posłowi na Sejm RP Wiceministrowi Infra-
struktury Rafałowi Weberowi oraz panu Posłowi na Sejm RP 
Zbigniewowi Chmielowcowi.

Na tegoroczną edycję Festiwalu życzę, aby koncerty wnio-
sły dla Publiczności jak najwięcej przeżyć artystycznych oraz 
by udało się je bezpiecznie przeprowadzić w tym – nieco 
dziwnym – czasie. Z pozdrowieniami,Z zd wieen



W programie: 
spektakl „Cud i już” (prawykonanie) z utworami:
• O mój rozmarynie
• Ty i moja gitara
• Pierwsza kadrowa
• Leguny w niebie
• Wojenko Wojenko
• Już nigdy
• Ta ostatnia Niedziela
• Miłość ci wszystko wybaczy
• Maki
• Jedzie, Jedzie na Kasztance
• Usta milczą, dusza śpiewa
• Brunetki, blondynki
• Odrobina szczęścia w miłości

Wykonawcy

Kristina Kutnik – fortepian
W 1995 roku ukończyłam Liceum Muzyczne im. 
Sergiusza Rachmaninova w Kiszyniowie. W tym 
samym roku dostałam się na Studia na Akademię 
Muzyczną w Krakowie. W Krakowskiej Akademii 
Muzycznej studiowała w klasie fortepianu i w klasie 
kameralistyki pod kierunkiem prof. Janiny Baster. 
Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu du-
etów fortepianowych. Uczestniczyła w wielu kursach 
m.in. w kursach mistrzowskich w Rostocku. Wspól-

nie z Katarzyną Falaną występuje z powodzeniem w 
duecie fortepianowym – m.in. udział w konkursach 
w Rzymie (II nagroda), w Neuchatel i w Kownie. Od 
1999 pianistka pracuje na stanowisku korepetytora 
śpiewaków-solistów w Operze Krakowskiej. Jest także 
pracownikiem Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 
2001 roku jest nauczycielem fortepianu w Szkole Mu-
zycznej im. Stanisława Wiechowicza. Koncertowała 
w wielu krajach Europy oraz na estradach krajowych, 
wykonywała nagrania dla Polskiego Radia. Współpra-
cowała z wybitnymi dyrygentami i światowej sławy 
śpiewakami (m.in. z Małgorzatą Walewską i Mariu-
szem Kwietniem).

Michał Kutnik – baryton
Studiował na Wydziale Wokalno-Aktorskim Aka-
demii Muzycznej w Krakowie, w klasie prof. An-

drzeja Bieguna. W 1999 roku na scenie Opery Kra-
kowskiej zadebiutował w roli Papagena „W Krainie 
Czarodziejskiego Fletu” W.A.Mozarta. Od 2000 
roku współpracował a od 2006 roku jest solistą 
Opery Krakowskiej.   Od 2004 roku współpracuje 
z Krakowską Operą Kameralną, a od 2013 roku z 
Filharmonią Warmińsko-Mazurską w Olsztynie. 
Wykonuje również muzykę oratoryjno-kantatową 
oraz pieśni. Występował w wielu krajach, m.in. 
Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Norwegia, Finlandia, 
Mołdawia, Litwa.

Katarzyna Słota-Marciniec – sopran
Absolwentka krakowskiej Akademii Muzycznej w 
klasie śpiewu solowego oraz psychologii na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Po studiach muzycznych 
umiejętności wokalne doskonaliła na licznych kur-
sach mistrzowskich. Specjalizuje się w wykonaw-

stwie liryki wokalnej, interesuje się także muzyką 
operową i operetkową. Współpracowała z teatrami: 
w Schwedt (Niemcy), z Operą Krakowską i Gliwic-
kim Teatrem Muzycznym. W ramach współpracy 
zagranicznej UM Krakowa występowała w Tartu i 
Edynburgu, koncertowała też w Brukseli. Od kil-
kunastu lat zaangażowana jest także w realizację 
audycji umuzykalniających krakowskiej Filhar-
monii (jako śpiewaczka i prelegent). Obok dzia-
łalności artystycznej zajmuje się też pedagogiką: 
pracuje jako nauczyciel śpiewu solowego w Szkole 
Muzycznej II st. im. Br. Rutkowskiego w Krako-
wie oraz jako wykładowca w krakowskiej Akademii 
Muzycznej i w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego prowadząc zajęcia z Emisji głosu. 

Piotruś Kutnik (10 lat) – aktor 1
Gabrysia Kutnik (12 lat) – aktor 2

Kościół  Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie

spektakl patriotyczno-muzyczny spektakl patriotyczno-muzyczny 

z okazji 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą”z okazji 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą”

1 września1 września, , wtorek,wtorek, godz. 18:30 godz. 18:30



W programie

• Ch.M.Widor – Toccata z V Symfonii f-moll
• H.Purcel – Aria
• G.F.Händel – Largo
• J.S.Bach – Preludium i Fuga c-moll, BWV 549
• A.Dvořák – Romance
• J.Sandström – Lotta
• A.Guilmant – Marsz „Lift up your heads”
• L.Boëllmann – Toccata z „Suity gotyckiej”
• J.S.Bach – Komm, Gott Schopfer heiliger 

Gheist, BWV 667

Wykonawcy

Krzysztof Karcz – organy
Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach w klasie organów prof. 
Juliana Gembalskiego. Jako stypendysta Deutscher 
Akademischer Austauschdienst studiował też w 
Musikhochschule Luebeck (Niemcy) w klasie or-
ganów prof. Arvida Gasta. Uczestniczył w kursach 
muzycznych prowadzonych przez wybitnych orga-
nistów i pedagogów. W 2000 r. otrzymał I Nagro-
dę na Konkursie Kompozytorskim BACH 2000 w 
Katowicach oraz IV Nagrodę na Ogólnopolskim 
Konkursie Organowym w Częstochowie. Otrzymał 
II Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Or-

ganowym im. F. Nowo-
wiejskiego w Poznaniu 
w 2005 roku. Na tym 
samym konkursie Otrzy-
mał również Nagrodę 
Specjalną za najlepszą 
interpretację Koncertu 
G-dur Feliksa Nowo-
wiejskiego. Koncertuje 
jako solista i kameralista 
w kraju oraz za granicą. 
W 2010 r. założył kla-
sę organów w Zespole 
Państwowych Szkół Mu-

zycznych I i II stopnia im. S. Moniuszki w Biel-
sku-Białej. Pełni funkcję organisty w Parafi i św. 
Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej Komorowicach. 
Jest również dyrektorem Świętojańskiego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej w Bielsku-Białej. 

Zdzisław Stolarczyk – puzon
Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karo-
la Szymanowskiego w Katowicach w klasie puzonu 
prof. Romana Siwka. Swoje umiejętności doskonalił 
na licznych warsztatach i kursach mistrzowskich. 
Od 1979 pracuje na stanowisku puzonisty basowe-
go w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego 
Radiaw Katowicach, jednocześnie współpracując z 

W programie
„Letnia muzyka barokowa i romantyczna”

• A.Vivaldi – Konzert a-Moll für Violine 
und Orchester op.3 Nr.6 
(Allegro, Largo, Presto)

• D.Buxtehude – Praeludium in D, 
BuxWV 139

• J.S.Bach – Sonate G-Dur, BWV 1021 
(Adagio, Vivace, Largo, Presto)

• N.Paganini – Capriccio op.1 Nr.9 
• N.Paganini – Capriccio op.1 Nr.24 
• H.Wieniawski – Romanze 

aus dem Violinkonzert Nr. 2 op. 22
• J.N.Lemmens – Fanfare D-Dur
• J.G.Rheinberger – Pastorale op. 150/4
•  J.G.Rheinberger – Gigue op. 150/3
• E.Grosjean – Marsz (organy)

Wykonawcy

Anke Wingrich (Niemcy) – skrzypce
Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku siedmiu 
lat. Uczęszczała do specjalnej szkoły muzycznej w Hal-
le, a następnie studiowała u profesora Klausa Hertela 
na Uniwersytecie Muzycznym i Teatralnym w Lipsku. 
Była pierwszym koncertmistrzem Akademii Bawarskiej 
Międzynarodowej Orkiestry Radiowej. Po otrzymaniu 

dyplomu z „wyróżnieniem” została za-
angażowana jako skrzypaczka w Staat-
stheater Cottbus. Ukończyła studia po-
dyplomowe na Uniwersytecie Muzycz-
nym w Lipsku zwieńczone egzaminem 
koncertowym. Prowadziła wykłady 
na skrzypcach na Uniwersytecie Mu-
zycznym i Teatralnym w Lipsku. Wy-
konywała partie solowe z orkiestrami 
akademickimi uniwersytetów w Lipsku 

i Halle w Niemczech i za granicą. Od 2014 roku jest 
koncertmistrzem w Bach Consort Cottbus.

Peter Wingrich (Niemcy) – organy
Urodził się w Halle w 1972 r. Studiował w Evangelische 
Hochschule für Kirchenmusik. Następnie odbył dwu-
letnie studia podyplomowe z dyrygentury orkiestrowej 
na Uniwersytecie Muzyki i Teatru w Hanowerze. Od 
2013 roku jest organistą i dyrygentem  w kościele św. 
Mikołaja w Cottbus. Wykonał wiele koncertów solo-
wych jako dyrygent, organista i klawesynista, m.in. z 
orkiestrą akademicką MLU Halle-Wittenberg oraz Fil-
harmonią Zielonogórską. Dyrygował Orkiestrą Filhar-
monii Państwowego Teatru w Cottbus w produkcjach 
operowych i koncertach studenckich. Organizuje także 
różne wydarzenia muzyczne wraz ze swoim bratem, ak-
torem Th omasem Wingrichem. Regularnie prowadzi 
seminaria muzyczne (m.in. w Wołgogradzie w Rosji).

Kościół Parafialny w Cyganach

koncert na organy i puzon koncert na organy i puzon 
12 września12 września, , sobota,sobota, godz. 18:30 godz. 18:30

koncert na organy i skrzypcekoncert na organy i skrzypce

Kościół Parafialny w Chmielowie
5 września5 września, , sobota,sobota, godz. 18:30 godz. 18:30



W programie

• J.Clarke – The Prince of Denmark’s March
• J.S.Bach/C.P.E.Bach – Sonata g-moll, 

BWV 1020
• J.Pachelbel – Kanon D-dur
• W.Croft – Sarabanda i Ground 
• J.S.Bach – Partita nr.3 (Preludium) 
• G.F.Händel – Sarabanda
• J.S.Bach – Partita nr.2 (Gigue)
• C.W.Gluck – Dance of the Blessed Spirits
• G.F.Händel – Passacaglia
• J.S.Bach – Aria na strunie G
• G.Tartini – Sonata g-moll 

„z diabelskim trylem”

Wykonawcy

Duet Harplino w składzie:

Amelia Tokarska – harfa
Naukę gry na harfi e rozpoczęła w wieku siedmiu lat 
w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w 
Bielsku-Białej w klasie harfy Ewy Jaślar-Walickiej. W 
2018 roku ukończyła z wyróżnieniem studia licencjac-
kie w Royal Conservatory of Brussels w klasie harfy 
prof. Jany Bouskovej, a obecnie kontynuje edukacje 
na studiach magisterskich w Academy of Performing 

Arts w Pradze również w klasie harfy prof. Jany Bo-
uskovej. Artystka jest obecnie harfi stką Filharmonii 
Bohuslava Martinu w Zlinie. Bierze udział także w 
programie Akademie komorní hudby - międzynaro-
dowej Akademii muzyki kameralnej. W latach 2017-
18 była harfi stką Opery Narodowej w Brnie. Aktual-
nie jest stypendystką klubu Soroptimist International 
oraz Stypendium Międzynarodowego Funduszu Wy-
szehradzkiego. Została wybrana przez Komisję World 
Harp Congres jako jedna z 24 młodych harfi stek z 
całego świata do programu Focus on Youth, w ramach 
którego wzięła czynny udział w XII Światowym Kon-
gresie Harfowym w Sydney (Australia) w lipcu 2014 
roku. Jest laureatką wielu konkursów ogólnopolskich 
i międzynarodowych. Amelia uczestniczyła w wielu 
warsztatach i kursach mistrzowskich prowadzonych 
przezwybitnych profesorów. Współpracowała również 
z wieloma orkiestrami, m.in.: Słowacką Filharmo-
nią Narodową, Czeską Narodową Orkiestrą Symfo-
niczną, Philharmonische Kammerorchester Berlin, 
Słowacką Orkiestrą Radiową, Collegium Musicum 
Summer Orchestra Academy Pommersfelden, Czech 
Virtuosi Orchestra, Virtuosi brunenses Orchestra, 
Filharmonią Częstochowską im. B. Hubermana, Mo-
rawsko-śląską Operą Narodową, Filharmonią Hradec 
Králové, International Lutosławski Youth Orchestra i 
wielu innych.

wieloma orkiestrami i ze-
społami muzycznymi w 
kraju i za granicą takimi 
jak: Filharmonią Naro-
dową, Sinfonią Varsovią, 
Sinfoniettą Cracovią, 
„Capellae Cracovien-
sis”, Radiową Orkiestrą 
Kameralną z Hilversum 
(Holandia), Wrocławską 
Orkiestrą Kameralną 
„Leopoldinum”, Filhar-
monią Śląską, Filhar-
monią Krakowską, Fil-
harmonią Rzeszowską, 

Filharmonią Bydgoską, Polską Orkiestrą Radiową w 
Warszawie, Warszawską Operą Kameralną, Operą 
Wrocławską, Bielską Orkiestrą Festiwalową, Sekste-
tem Puzonów Barokowych „Trombastic” i Kwartetem 
Puzonowym NOSPR, Teatrem Rozrywki w Chorzo-
wie, z zespołem „Alex Band”- Aleksandra Maliszew-
skiego w Poznaniu. Występował w słynnych salach 

koncertowych (Wiener Musikverein - Austria, Royal 
Albert Hall - Wielka Brytania, Carnegie Hall - USA, 
Suntory Hall - Japonia, Concertgebouw - Holandia, 
Berliner Philharmonie - Niemcy), biorąc udział w 
wielu prestiżowych festiwalach z wybitnymi autoryte-
tami muzycznego świata (Claudio Abbado, Leonard 
Bernstein, Lorin Mazeel, Kurt Mazur, Ernest Bour, 
Jerzy Semkow, Placido Domingo, Maxim Vengerov, 
Krzysztof Penderecki, Mścisław Roztropowicz, Yehu-
di Menuhin i inni). W swoim dorobku muzyka orkie-
strowego posiada ponad 1500 zagranych koncertów, 
115 tournée zagranicznych, 62 programy telewizyjne 
i ponad 11000 minut nagrań muzyki archiwalnej pol-
skich i zagranicznych kompozytorów dla Polskiego 
Radia. Pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii 
Muzycznej w Krakowie. W 2005 roku był współza-
łożycielem i przez dwie kadencje prezesem Polskiego 
Stowarzyszenia Puzonistów i Tubistów. Jest współor-
ganizatorem ośmiu edycji International Interpretative 
Brasswind Instruments Competition Brno (Czechy). 
Za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne otrzymał 
szereg nagród i wyróżnień.

z okazji 40. rocznicy powstania z okazji 40. rocznicy powstania NSZZNSZZ „Solidarność” „Solidarność”
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie

19 września19 września, , sobota,sobota, godz. 15:00 godz. 15:00

koncert na harfę i skrzypcekoncert na harfę i skrzypce



Jessé Reis (Brazylia) – skrzypce
Urodził się w 1996 roku w Sao Paulo (Brazylia). Naukę 
gry na skrzypcach rozpoczął w wieku lat trzech pod 
okiem swojego ojca, skrzypka. Uczestniczył w wielu 
warsztatach i kursach mistrzowskich prowadzonych 
przez wybitnych profesorów. Jest stypendystą Magda 
Tagliaferro Foundation. Obecnie studiuje w Akademii 
Muzycznej im. F.Liszta w Budapeszcie, w klasie skrzy-
piec prof. Nathan Giem. Jest również asystentem kon-
certmistrza w Filharmonii w Karlowych Varach oraz 
skrzypkiem Filharmonii w Pilznie. W latach 2010-2017 
koncertował w Repertory of São Paulo Th eatre. Współ-
pracował z wieloma orkiestrami, w Brazylii, Czechach i 
Niemczech. Skrzypek wziął również udział w wielu fe-
stiwalach brazylijskich i międzynarodowych.

Duet Harplino powstał w 2017 roku. Artyści po-
stawili sobie za cel propagowanie muzyki kameralnej, 
która łączy kultury i tradycje muzyczne. W swoim 
repertuarze mają zarówno muzykę klasyczną jak i 
południowoamerykańską. Duet występował na wielu 
festiwalach w Polsce oraz za granicą: Brazylia, Belgia, 
Niemcy, Czechy. Podczas VIII Międzynarodowe-
go Konkursu Duetów z Harfą, Harplino otrzymało 
trzecią nagrodę oraz prawykonało utwór E.Frigatti – 
„Armorial”, który również otrzymał trzecią nagrodę w 
kategorii prawykonań. Amelia i Jesse zostali zakwali-
fi kowani do uczestnictwa w XIV Światowym Kongre-
sie Harfowym w Walii, który planowany jest na lipiec 
2020 r.

W programie

Th e Highland Chief ’s court piping – one drone 
early bagpipes
• „Hey Tuttie Tattie”
• Song selection (Ae fond Kiss, I See Mull...) 

(Smallpipes in C)
• Eightsome Reel (Reel pipes)

Changes in the Baroque 
• Strathspeys (Highland pipes)
• Border hornpipes played on smallpipes in A
• Variation set on smallpipes in A

Town Wait – borderpipes
• Town tunes of Hawick, Duns and 

Linlithgow
• Jig set

Th e Suite as it happens in bagpipes
• Medley of tunes (Highland pipes)

Th e role of pipers – competition music
• MSR (Highland pipes)

Piobaireachd – Ground and variations
• The Bells of Perth 

(Highland pipes) 

Wykonawca

Dr Lindsay Davidson (Szkocja, UK) – dudy 
szkockie
Jest bsolwentem Uniwesytetu w Edynburgu. W histo-
rii gry na dudach jest pierwszą w świecie osobą, która 
ukończyła studia muzyczne w tym kierunku. Pro-
gram studiów został stworzony specjalnie dla niego. 
W 1996 roku ukończył też studia podyplomowe na 
wydziale kompozycji i komputerowej syntezy dźwię-
ku. W 2007 otrzymał doktorat w dziedzinie kom-
pozycji. Prowadzi szeroką działalność pedagogiczną i 

koncertową, a najważniejszym 
elementem tej działalności jest 
komponowanie utworów na 
dudy. Jako kompozytor i wy-
konawca współpracował oraz 
koncertował z wieloma orkie-
strami i dyrygentami zarów-
no w Wielkiej Brytanii, jak i 
w Polsce: Th e Royal Scottish 
National Orchestra, Scottish 
Chamber Orchestra, z Orkie-
strą Kameralną Amadeus, z 
Jerzym Maksymiukiem i Krze-
simirem Dębskim. Występo-
wał w wielu krajach Europy, w 
Australii, USA i Wenezueli.

koncert kameralny na dudy szkockiekoncert kameralny na dudy szkockie

Szkoła Podstawowa w Alfredówce
29 września29 września, , wtorek,wtorek, godz. 17:00 godz. 17:00



W programie

• A.Vivaldi – Stabat Mater
• Bogurodzica
• J.S.Bach – Aria na strunie G 

z III suity orkiestrowej, BWV 1068
• J.S.Bach – Andante z II sonaty 

skrzypcowej a-moll, BWV 1003
• J.S.Bach – Pastorale F-dur, BWV 590 

– debiut artystyczny

Wykonawcy

Agnieszka Cząska-Niezgódka – 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 Karczykowskiego. W teatrze kra-
kowskim zadebiutowała w roli Czarownicy w Jasiu 

i Małgosi E. Humperdincka, 
a następnie w partii Jadwigi w 
Strasznym dworze St. Moniusz-
ki. Na scenie można ją rów-
nież usłyszeć w takich operach 
jak:  Orfeusz i Eurydyka Ch. W. 
Glucka (Orfeusz),  Cosi fan tut-
te W. A. Mozarta(Dorabella), 

Norma V.Belliniego (Adalgiza), Madama Butterfl y 
G.Pucciniego (Suzuki), Dama pikowa P.Czajkow-
skiego(Polina), Gwałt na Lukrecji B.Brittena (Lu-
krecja, polska prapremiera), Faust Ch.Gounoda 
(Siebel), Rigoletto G.Verdiego (Maddalena, Giovan-
na). W repertuarze posiada również tytułową partię 
w operze Carmen G. Bizeta. Współpracuje m. in. 
z teatrami operowymi w Polsce oraz holenderskimi 
agencjami muzycznymi „Ten Have Impresariaat” 
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.

Zespół kameralny „Concentus Musicus Nowa Huta” 
– w składzie:
Jakub Michalak – skrzypce
Aleksandra Chmura – skrzypce
Bogusława Jagielnicka-Hawryszków – altówka

Ewa Wojsław-Bober – wiolonczela
Ewa Piątek – fagot
Zespół powstał  w 2015 r. w Krakowie. Tworzą go ab-
solwenci z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie – Nowej 
Hucie oraza studenci Akademii Muzycznej w Krako-
wie i Katowicach.

Katarzyna Kołodziej – organy (debiut artystyczny)
Urodziła się w 2004 r. w Krakowie. Ukończyła Pań-
stwową Szkołę Muzyczną I st. w klasie fortepianu mgr 
Barbary Feczko. Obecnie jest uczennicą III klasy or-
ganów w klasie dr. Łukasza Matei w Zespole Państwo-
wych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza 
w Krakowie.

Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie

koncert kameralno-oratory jnykoncert kameralno-oratory jny
3 października3 października, , sobota,sobota, godz. 18:30 godz. 18:30

z okazji beaty fikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiegoz okazji beaty fikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego



W programie

• A.Vivaldi – Gloria
• Bogurodzica
• J.Łuciuk – O Ziemio Polska 

DO SŁÓW ŚW. JANA PAWŁA II
• M.Banach – Ojczyzno moja 

DO SŁÓW ŚW. JANA PAWŁA II
• I.Pfeiff er – Modlitwa za Polskę 

DO SŁÓW ŚW. JANA PAWŁA II
• F.Haendel – Alleluja z Oratorium „Mesjasz”

Wykonawcy

Solistki Opery Krakowskiej:
Karin Wiktor-Kałucka – sopran
Agnieszka Cząstka-Niezgódka – alt

Ryszard Źróbek – dyrygent

• Krakowska Orkiestra Radiowa
• Chór absolwentów „Kanon” I Liceum im. 

Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła ††z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła ††
Kościół  Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie

koncert oratory jno-symfonicznykoncert oratory jno-symfoniczny
16 października16 października, , piątek,piątek, godz. 18:30 godz. 18:30

koncerty kameralnekoncerty kameralne

koncerty edukacy jne – dla dzieci ze szkółkoncerty edukacy jne – dla dzieci ze szkół
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie

9 października9 października, , piątek,piątek, godz. 9:00 i  godz. 9:00 i 11:0011:00



Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie

www.kultura.nowadeba.pl

PL, 39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2
tel./fax +48 15 846 2410, e-mail: kultura@nowadeba.pl

ISBN 978-83-62300-23-5

Organizator zast rzega sobie możliwość zmiany programu lub odwołania koncertów z przyczyn 
niezależnych od siebie. Widzów koncertów obowiązuje bezwzględne przest rzeganie prawa 

szczególnie w zakresie obowiązującego st anu epidemii, zgodnie z aktualnym st anem 
prawnym. Koncerty będą transmitowane w Internecie.

Bądź na bieżąco: www.kultura.nowadeba.pl/festiwalbarokowy

partnerzy i współfi nansowanie
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TARNOBRZESKI

WŁAŚCICIEL MARKI

Dofi nansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzict wa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

patronat medialny

patronat honorowy

POSEŁ NA SEJM RP
ZBIGNIEW CHMIELOWIEC

WICEMINISTER
INFRASTRUKTURY

POSEŁ NA SEJM RP
RAFAŁ WEBER


