
Ⓒ DUX, DUX 1525, 2018
Ⓟ 2014, 2017 POLSKIE RADIO S.A.
Nagranie zrealizowano w Auli Uniwersyteckiej – Sali Koncertowej Filharmonii Poznańskiej, 12 marca 2014 r. 8–⓫, 12 listo-
pada 2014 r. 1–4, 25 stycznia 2017 r. 5–7   |   Recorded at the University Auditorium – Concert Hall of the Poznań Phil-
harmonic, 12th March, 2014 8–⓫, 12th November, 2014 1–4, 25th January, 2017. 5–7

ZBIGNIEW KUSIAK
Reżyseria nagrania, montaż, mastering | Recording supervision & sound engineering, editing, mastering

ŻANETA PNIEWSKA
Tłumaczenia | Translations

AGNIESZKA ZAKRZEWSKA
Projekt graficzny | Graphic design

RAFAŁ DYMERSKI
Skład tekstu | Page layout

MARCIN TARGOŃSKI
Redakcja | Editor

DUX Recording Producers
Morskie Oko 2, 02-511 Warsaw, Poland  |  www.dux.pl, e-mail: dux@dux.pl

Instytucja współprowadzona 
przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Nagrania z Polskiego Radia S.A.

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

1525 book 118x120.indd   2 25.09.2018   13:16:25



Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
Amadeus Chamber Orchestra of Polish Radio  

Anna Duczmal-Mróz dyrygent | conductor

Łukasz Długosz flet | flute

1525 book 118x120.indd   3 25.09.2018   13:16:25



4

Przypadająca w styczniu nadchodzącego roku 
100. rocznica urodzin Mieczysława Wajnberga 
stanowi doskonałą okazję do przybliżenia jego 
twórczości polskim odbiorcom. Choć w ciągu 
ostatnich lat dzieła Wajnberga wykonywane 
i utrwalane są coraz częściej, jego muzyka 
w naszym kraju dobrze znana jest zaledwie 
wąskiej grupie odbiorców. Album Orkiestry 
Kameralnej Polskiego Radia Amadeus prowadzo-
nej przez Annę Duczmal-Mróz można więc włą-
czyć w obchody stulecia urodzin kompozytora.
 Mieczysław Wajnberg urodził się 12 stycznia 
1919 roku w Warszawie. Jego ojciec, Samuel 
Wajnberg był dyrygentem teatralnym, kompo-
zytorem oraz skrzypkiem. Mieczysław naukę 
muzyki rozpoczął już we wczesnym dzieciństwie. 
W wieku dziesięciu lat występował publicznie 
jako pianista w teatrze, w którym działał ojciec. 
Dwa lata później wstąpił do Konserwatorium 
w Warszawie, gdzie studiował pod okiem Józefa 
Turczyńskiego. Pianistyczny potencjał Wajnberga 
został doceniony przez samego Józefa Hof-
manna, który zaproponował mu studia w Ame-
ryce. Pomysł ten nie doszedł jednak do skutku 
ze względu na wybuch II wojny światowej 
w 1939 roku.
 Pierwsze utwory: Kołysankę na fortepian 
oraz I Kwartet smyczkowy kompozytor ukończył, 
jeszcze przebywając w Polsce, w latach 30. 
W roku 1939 Wajnberg wyemigrował do Miń-
ska, gdzie do roku 1941 kontynuował studia 
kompozytorskie. Po zakończeniu wojny na stałe 
osiedlił się w Związku Radzieckim, gdzie miesz-
kał aż do śmierci. W latach 40. na swojej 

artystycznej drodze spotkał Dymitra Szostako-
wicza, z którym bardzo się zaprzyjaźnił. W lutym 
1953 roku został na kilka miesięcy aresztowany, 
ponieważ wujka jego żony, kremlowskiego leka-
rza, uznano za tzw. wroga ludu. Na jego uwię-
zienie duży wpływ mogły mieć także narastające 
w latach 50. w ZSRR antysemickie nastroje. 
W tym okresie Wajnberg sporadycznie wystę-
pował w roli koncertującego pianisty, wykonując 
m.in. dzieła Szostakowicza. W roku 1966 został 
oddelegowany do Warszawy na Festiwal „War-
szawska Jesień”. Była to jedyna powojenna 
zagraniczna wizyta kompozytora.
 Dorobek kompozytora obejmuje zarówno 
dzieła typowo klasyczne, jak i muzykę filmową 
i teatralną. Za najpopularniejsze jego dzieło 
uznawana jest opera Pasażerka opowiadająca 
historię byłej esesmanki spotykającej po wielu 
latach więźniarkę obozu koncentracyjnego 
w Auschwitz. Do innych ważnych kompozycji 
Wajnberga należą m.in.: 12 Miniatur na flet i for-
tepian op. 29, Trio na flet, altówkę i harfę op. 127, 
koncerty na flet i orkiestrę, kwartety smyczkowe, 
symfonie, a także ilustracje muzyczne do filmów 
Fiodora Chitruka. Mieczysław Wajnberg zmarł 
26 lutego 1996 roku w Moskwie.
 Otwierająca album I Symfonia kameralna 
op. 145 jest dziełem ściśle wywodzącym się 
z nurtu neoklasycznego. Część pierwsza, Alle-
gro, stanowi typowy przejaw lekko zmodyfiko-
wanej formy allegra sonatowego o regularnej 
budowie. Główny temat części pojawia się 
już w pierwszych taktach, po krótkim wstę-
pie i, w miarę rozwoju narracji, poddawany 

1525 book 118x120.indd   4 25.09.2018   13:16:25



5

jest licznym transformacjom. Za kulminacyjny 
punkt całej Symfonii uznać można część drugą, 
Andante. Allegro. Ustęp ten składa się z kilku 
autonomicznych segmentów o całkowicie 
odmiennej ekspresji. Początkowe wolne tempo 
służy stopniowej eskalacji napięcia, co wyrażone 
jest przy pomocy wprowadzonych długich odcin-
ków melodycznych. Kolejny segment oparty jest 
na powtarzających się motywach o tanecznym 
charakterze. W dalszej części ustępu narracja 
stopniowo powraca do punktu wyjścia. Część 
trzecią określiłbym mianem postludium, którego 
motywika swobodnie nawiązuje do poprzedniego 
epizodu. Finałowe Presto, pod względem styli-
stycznym, jest oderwane od pozostałych części. 
Wprowadzone szybkie tempo, odpowiedzialne 
za motorykę całego ustępu, stoi w ewidentnej 
sprzeczności względem wcześniej zastosowa-
nych kompozytorskich zabiegów.
  I Koncert na flet i smyczki op. 75 stylistycznie 
pokrewny jest kompozycjom Dymitra Szostako-
wicza. Już w pierwszej części łatwo doszukać 
się analogii chociażby wobec czwartej czę-
ści I Koncertu fortepianowego c-moll op. 35. 
Allegro bazuje na prostych motywach, tożsa-
mych z muzyką klezmerską. Z kolei skłaniająca 
do refleksji część druga wpisuje się w typowy dla 
kompozytora nurt tzw. pesymistyczny. W wielu 
utworach Mieczysław Wajnberg wyrażał tego 
rodzaju melancholię i smutek, co (kompozytor 
niejednokrotnie wypowiadał się na ten temat) 
spowodowane było licznymi wspomnieniami 
z czasów II wojny światowej. W części trzeciej 
powracają motywy klezmerskie, słychać jednak 

wyraźnie, że to przebijający przez całość Alle-
gro comodo katastrofizm jest najważniejszy 
dla jej odbioru.
 III Symfonia kameralna op. 151, tak samo 
jak scharakteryzowana wcześniej I Symfonia, 
oparta jest o podobny klucz wyrazowy. Tym 
razem jednak to część druga, Allegro molto, 
stylistycznie odbiega od pozostałych epizo-
dów. We wspomnianym Allegro molto krótkie 
smyczkowe motywy przenikają się wzajemnie, 
tworząc oryginalny kontrapunkt silnie sprzężony 
z akompaniamentem o tanecznym charakterze. 
Co ciekawe, część pierwsza ukształtowana jest 
na sposób ewolucyjny. Jej główny motyw wie-
lokrotnie przewija się przez cały epizod, będąc 
przy tym jego architektoniczną podstawą. Finał, 
mimo licznych agogicznych wahnięć, stanowi 
wyrazowy monolit. W wieńczącym Andantino 
krótkim epizodzie narracja stopniowo zmierza ku 
łagodnemu wyciszeniu, co stanowi idealną pointę 
całego albumu Orkiestry Amadeus.

Dariusz Marciniszyn
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The upcoming 100th anniversary of Mieczysław 
Weinberg’s birth in January is an excellent oppor-
tunity to bring his works closer to the Polish audi-
ence. Although in the recent years Weinberg’s 
works have been performed and recorded more 
and more often, his music in our country is well 
known only to a narrow group of recipients. 
The album of the Amadeus Chamber Orchestra 
of Polish Radio conducted by Anna Duczmal-Mróz 
can thus be included in the celebrations of the 
centenary of the composer’s birthday.
 Mieczysław Weinberg was born on 12 Janu-
ary 1919 in Warsaw. His father, Samuel Wein-
berg, was a theatrical conductor, composer, and 
violinist. Mieczysław began learning music in the 
early childhood. At the age of ten, he appeared 
in public as a pianist in the theatre where his 
father worked. Two years later, he joined the Con-
servatory in Warsaw, where he studied under 
the supervision of Józef Turczyński. Weinberg’s 
pianistic potential was appreciated by Józef 
Hofmann himself, who offered him studies 
in America. However, this idea did not material-America. However, this idea did not material-. However, this idea did not material-
ize due to the outbreak of World War II in 1939.
 The first pieces: Lullaby for piano and String 
Quartet No. 1 were finished by the composer 
while he was still in Poland in the 1930s. In 1939, 
Weinberg emigrated to Minsk, where he contin-
ued his composition studies until 1941. After the 
war, he settled permanently in the Soviet Union, 
where he lived until his death. In the 1940s, 
on his artistic journey he met Dmitri Shosta-
kovich with whom he made friends. In Febru-
ary 1953, he was arrested for several months, 

because the uncle of his wife, a Kremlin doctor, 
was considered to be "the enemy of the people". 
His imprisonment was also influenced by anti-
Semitic moods growing in the 1950s in the 
USSR. During this period, Weinberg sporadically 
appeared as a concertist pianist, performing, 
among others, works by Shostakovich. In 1966, 
he was delegated to Warsaw for the Warsaw 
Autumn Festival. It was the only post-war foreign 
visit of the composer.
 The composer’s output includes both typi-
cally classical works, as well as film and theatre 
music. It is the opera The Passenger that is 
considered to be his most popular work, telling 
the story of a former SS woman meeting a pris-
oner of the Auschwitz concentration camp after 
many years. Other important Weinberg’s compo-
sitions include: 12 Miniatures for flute and piano, 
Op. 29, Trio for flute, viola, and harp, Op. 127, 
concertos for flute and orchestra, string quartets, 
symphonies, as well as musical illustrations to 
films by Fyodor Khitruk. Mieczysław Weinberg 
died on 26 February 1996 in Moscow.
  The Chamber Symphony No. 1, Op. 145, which 
opens the album, is a work strictly derived from 
the neoclassical current. The first movement, 
Allegro, is a typical manifestation of a slightly 
modified sonata allegro form with regular 
structure. The main theme of the movement 
appears already in the first bars, after a short 
introduction, and as the narrative unfolds, it is 
subject to numerous transformations. As the cli-
max of the whole Symphony one can consider 
the second movement, Andante. Allegro. 
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This one consists of several autonomous seg-
ments with completely different expression. 
The initial slow tempo is used to gradually 
escalate the tension, which is conveyed by 
introducing long melodic sections. The next seg-
ment is based on repetitive motifs of a dance 
character. In the further part of the movement, 
the narrative gradually returns to the starting 
point. I would describe the third movement as 
a postlude, the motif of which freely refers to the 
previous movement. The final Presto is detached 
from the other movements, as far as the style is 
concerned. The introduced fast tempo, respon-
sible for the motility of the whole movement, 
is in clear contradiction to the previously used 
compositional techniques.
  The Concerto  for  flute and strings No. 1, 
Op. 75 is stylistically related to the composi-
tions of Dmitri Shostakovich. Already in the first 
movement, it is easy to find an analogy even 
to the fourth movement of the Piano Concerto 
in C minor No. 1, Op. 35. Allegro is based on 
simple motifs, related to klezmer music. In turn, 
the contemplative second movement fits into 
the so-called pessimistic trend, typical for 
the composer. In many of his works, Mieczysław 
Weinberg expressed this kind of melancholy and 
sadness, which (the composer often spoke on 
this subject) was caused by numerous memo-
ries from the times of World War II. In the third 
movement, the klezmer motifs return, yet one 
can clearly hear that it is the breaking through 
the whole Allegro comodo catastrophism that is 
most important for its perception.

 The Chamber Symphony No. 3, Op. 151, same 
as the previously characterised Symphony No. 1, 
is based on a similar expressive key. This time, 
however, it is the second movement, Allegro 
molto, that stylistically deviates from other move-
ments. In the aforementioned Allegro molto, 
short string motifs interweave, creating an origi-
nal counterpoint strongly linked with the accom-
paniment of a dancelike character. Interestingly 
enough, the first movement is formed in an 
evolutionary way. Its main theme is repeatedly 
shown throughout the entire movement, while 
being its architectural foundation. The finale, 
despite numerous agogic hesitations, is an 
expressive monolith. In the short episode crown-
ing Andantino, the narrative gradually moves 
towards a gentle fading out, which is the perfect 
punch line to the entire album of the Amadeus 
Orchestra.

Dariusz Marciniszyn
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Pomyłki być nie może! Orkiestra Kameralna Pol-
skiego Radia jest jednym z najwspanialszych 
zespołów naszych czasów.

„The Gazette”, Montreal

ORKIESTRA KAMERALNA POLSKIEGO RADIA AMA-
DEUS została założona w Poznaniu w 1968 roku 
przez Agnieszkę Duczmal. Początkowo działała 
pod patronatem Jeunesses Musicales, a póź-
niej Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego. 

Zdobycie przez Orkiestrę w 1976 roku Srebrnego 
Medalu Herberta von Karajana na Międzynaro-
dowych Spotkaniach Młodych Orkiestr w Berli-
nie Zachodnim zaowocowało przekształceniem 
jej rok później w etatowy zespół Polskiego Radia 
i Telewizji, a następnie w Orkiestrę Kameralną 
Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki 
Duczmal. Od 2009 roku drugim dyrygentem 
Orkiestry jest Anna Duczmal-Mróz; ów kobiecy 
duet dyrygencki czyni zespół ewenementem 
na skalę światową.

© Jacek Mójta
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 Orkiestra dokonuje regularnie nagrań dla 
Polskiego Radia – do chwili obecnej transmi-
towano setki koncertów oraz zarejestrowano 
ponad 10 000 minut muzyki obejmującej reper-
tuar od baroku do współczesności. Orkiestra 
współpracowała z zagranicznymi radiofoniami, 
m.in.: niemieckimi (NDR, WDR, SFB), brytyjską 
(BBC), kanadyjską (CBC w Montrealu) i radiofo-
nią meksykańską, dla których nagrywała przede 
wszystkim muzykę polską. Zespół zarejestrował 
ponad 100 koncertów i programów dla Telewizji 
Polskiej oraz pięć godzin muzyki dla Télévision 
Française 1. Dla japońskiej TV NHK Orkiestra 
nagrała godzinną audycję wypełnioną muzyką 
polską. W dorobku artystycznym Amadeusa 
znajduje się wiele prawykonań, m.in. pierwsze 
światowe nagranie Wariacji Goldbergowskich 
J.S. Bacha w opracowaniu Józefa Kofflera 
na orkiestrę kameralną. W dyskografii Orkiestra 
ma ponad 50 wydawnictw płytowych. 
 Prowadzi działalność koncertową w więk-
szości krajów europejskich oraz w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Brazylii, 
Kuwejcie, Tajwanie i Japonii, współpracując 
ze światowej sławy solistami, takimi jak: Mau-
rice André, Martha Argerich, Avi Avital, Patrick 
Gallois, Charles Richard-Hamelin, Steven Isser-
lis, Gary Karr, Kevin Kenner, Konstanty Andrzej 
Kulka, Mischa Maisky, Wynton Marsalis, Jeremy 
Menuhin, Igor Oistrakh, Piotr Paleczny, Michala 
Petri, Ivo Pogorelić, Alexandre Rabinovitch, 
Vadim Repin, Grigory Sokolov, Guy Touvron, Hen-
ryk Szeryng, Maxim Vengerov, Ingolf Wunder, 
Gheorghe Zamfir.

 Wśród najsłynniejszych sal koncertowych, 
w których występowała Orkiestra, należy wymie-
nić Concertgebouw w Amsterdamie, filharmonie: 
w Berlinie, Kolonii, Monachium i Petersburgu, 
a także lipski Gewandhaus, wiedeński Musikvere-
insaal, Pollack Hall w Montrealu, Queen Elizabeth 
Hall w Londynie, mediolański Teatro alla Scala 
oraz Tokyo Opera City Concert Hall. Orkiestra 
regularnie bierze udział w licznych europejskich 
festiwalach muzycznych.

Zespół należy do najlepszych światowych orkiestr 
tego typu, posiada wyjątkowe brzmienie, wspa-
niałe legato i niezrównanego dyrygenta.

„The Independent”, Londyn
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Make no mistake! The Chamber Orchestra 
of Polish Radio is one of the greatest ensembles 
of our time.

“The Gazette,” Montreal

THE AMADEUS CHAMBER ORCHESTRA OF POLISH 
RADIO was founded in Poznań in 1968 by 
Agnieszka Duczmal. Initially, it operated under 
the patronage of Jeunesses Musicales and later 
the Poznań Music Society. Thanks to winning the 
Herbert von Karajan Silver Medal at the Inter-
national Young Orchestras Meetings in West 

Berlin in 1976, a year later the Orchestra was 
transformed into a full-time Polish Radio and 
Television ensemble, and then into the Polish 
Amadeus Chamber Orchestra under Agnieszka 
Duczmal. Since 2009, the second conductor of 
the Orchestra is Anna Duczmal-Mróz; This female 
conducting duo makes the ensemble a sensation 
on the global scale.
 The orchestra records regularly for the Polish 
Radio – up to now hundreds of concerts have 
been broadcast and more than 10,000 minu-
tes of music have been recorded, covering the 
repertoire from the Baroque to the contemporary 

© Jacek Mójta
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music. The orchestra has worked with foreign 
radio stations, including German (NDR, WDR, 
SFB), British (BBC), Canadian (CBC in Mont-
real), and Mexican radio, for which it primarily 
recorded Polish music. The ensemble recorded 
over 100 concerts and programmes for Polish 
Television and five hours of music for Télévi-
sion Française 1. For the Japanese TV NHK, 
the Orchestra recorded an hour long programme 
including Polish music only. The artistic output 
of Amadeus has many premieres, including the 
first world recording of Goldberg Variations by 
J.S. Bach in the arrangement of Józef Koffler for 
chamber orchestra. In its discography the Orche-
stra has over 50 published CDs. 
 It conducts concert activity in most Euro-
pean countries, as well as in the USA, Canada, 
Mexico, Brazil, Kuwait, Taiwan, and Japan, 
cooperating with world-renowned soloists such 
as: Maurice André, Martha Argerich, Avi Avital, 
Patrick Gallois, Charles Richard-Hamelin, Ste-
ven Isserlis, Gary Karr, Kevin Kenner, Konstanty 
Andrzej Kulka, Mischa Maisky, Wynton Marsalis, 
Jeremy Menuhin, Igor Oistrakh, Piotr Paleczny, 
Michala Petri, Ivo Pogorelić, Alexandre Rabino-
vitch, Vadim Repin, Grigory Sokolov, Guy Touvron, 
Henryk Szeryng, Maxim Vengerov, Ingolf Wunder, 
Gheorghe Zamfir.
 The most famous concert halls where the 
Orchestra has performed include the Concertge-
bouw in Amsterdam, the Philharmonic in: Berlin, 
Cologne, Munich, and St. Petersburg, as well as 
the Leipzig Gewandhaus, the Viennese Musikve-
reinsaal, Pollack Hall in Montreal, Queen Elizabeth 

Hall in London, Teatro alla Scala in Milan, and 
Tokyo Opera City Concert Hall. The orchestra 
regularly participates in numerous European 
music festivals.

The ensemble belongs to the world’s best orche-
stras of this type, has a unique sound, a wonder-
ful legato and an unparalleled conductor.

“The Independent,” London
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Naprawdę sensacyjna dyrygentka – jest technicz-
nie bez skazy, doskonale buduje napięcie i potrafi 
je utrzymać.

„Kissinger Winterzauber”

Urodziła się, aby być dyrygentem.
Maestro Eiji O-ue

Anna DUCZMAL-MRÓZ po debiucie na festiwalu 
w Bad Kissingen została okrzyknięta przez nie-
miecką prasę „sensacyjną dyrygentką”. „Ma ona 
osobowość i chęć wnikliwego, własnego 

spojrzenia w muzyczne dzieło” – napisał recen-
zent „Rzeczpospolitej”, podsumowując VII Mię-
dzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza 
Fitelberga, gdzie została zauważona jako najcie-
kawsza indywidualność.
 Edukację muzyczną rozpoczęła jako skrzy-
paczka. Jej talent dyrygencki objawił się podczas 
próby orkiestry studenckiej Hochschule für Musik 
und Theater w Hanowerze (studiowała w klasie 
skrzypiec prof. Krzysztofa Węgrzyna) prowa-
dzonej przez Eiji O- ue, podczas której maestro 
zaproponował ochotnikom spróbowanie przeję-
cia pałeczki dyrygenckiej. Ów „konkurs” wygrała 

fot. Kamil Babka
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Anna Duczmal-Mróz, której prof. O- ue – obdaro- – obdaro-
wując ją swoją batutą – zaproponował studia 
dyrygenckie, które odbyła w jego klasie w latach 
2001–2004. Ukończyła je z wyróżnieniem, pro-
wadząc swój koncert dyplomowy z orkiestrą NDR 
Radiophilharmonie w Hanowerze.
 W 2000 roku założyła studencką orkiestrę 
Benjamin Britten Kammerorchester w Hano-
werze, z którą koncertowała w Niemczech. Jej 
wykonanie Historii Żołnierza Igora Strawińskiego 
spotkało się z tak wielkim uznaniem, że organiza-
torzy powtórzyli koncert.
 W roku 2003 debiutowała w Polsce, dyrygując 
Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus. 
Od tego czasu koncertuje i nagrywa z tą orkie-
strą. W sezonie 2004/2005 była asystentką 
Eiji O- ue w NDR Radiophilharmonie. W sezonie 
2006/2007, wyłoniona spośród młodych dyrygen-
tów, pełniła funkcję dyrygenta-asystenta Maestro 
Antoniego Wita w orkiestrze Filharmonii Narodo-
wej w Warszawie.
 Wielokrotnie prowadziła koncerty z orkie-
strami w Niemczech, Włoszech, Belgii, Austrii, 
Ameryce Południowej oraz współpracowała 
ze wszystkimi najważniejszymi orkiestrami 
w Polsce, w tym Orkiestrą Filharmonii Narodo-
wej, Orkiestrą Sinfonia Varsovia, NOSPR.
 Występowała w znakomitych salach koncer-
towych, takich jak Wiener Konzerthaus Mozart-
-Saal czy Palais des Beaux-Arts w Brukseli, oraz 
na wielu znaczących festiwalach w Polsce, Niem-
czech i Ameryce Południowej.
 Od 2009 roku jest drugim dyrygentem Orkie-
stry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, 

z którą regularnie koncertuje i dokonuje nagrań 
muzyki polskiej. Jej koncerty transmitowane były 
przez Polskie Radio oraz NDR (Norddeutscher 
Rundfunk). Współpraca z Capellą Bydgostiensis 
zaowocowała nagraniem płyty dla wytwórni 
DUX – Hity XX wieku – pod patronatem Europej-
skiego Centrum Muzyki im. Krzysztofa Penderec-
kiego. Od 2009 roku prowadzi wraz z Toruńską 
Orkiestrą Symfoniczną oraz wielkimi pianistami – 
takimi jak Ilja Scheps, Robert McDonald, Andrzej 
Jasiński – kursy mistrzowskie w Paderewski 
Piano Academy. W 2014 roku Anna prowa-
dziła kursy dyrygenckie i koncerty w Ameryce 
Południowej.
 W 2015 roku ukazały się dwie płyty, zareje-
strowane przez Annę wraz z Orkiestrą Kameralną 
Polskiego Radia Amadeus: kompozycje orkie-
strowe Sebastiana Krajewskiego (DUX 1124) 
oraz X Symfonia Mieczysława Wajnberga (cpo – 
classic produktion osnabrück) – płyta otrzymała 
nominację do nagrody Polskiej Akademii Fono-
graficznej Fryderyk 2016 w kategorii „Najlepszy 
album polski za granicą”.
 Anna Duczmal-Mróz regularnie dokonuje 
nagrań polskiej muzyki dla Polskiego Radia. Jest 
wielokrotną stypendystką Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.
 W sezonie artystycznym 2018/2019 Anna 
Duczmal-Mróz przygotuje swoją pierwszą 
realizację operową w Polsce – premierę opery 
pt. Awantura w Recco czyli Drzewko wolności 
Macieja Małeckiego z librettem Wojciecha Mły-
narskiego w Operze Nova w Bydgoszczy.
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Really sensational conductor – she is technically 
flawless, perfectly builds tension, and can main-
tain it. 

“Kissinger Winterzauber”

She was born to be a conductor.
Maestro Eiji O-ue

Anna DUCZMAL-MRÓZ, after her debut at the 
Bad Kissingen festival, was hailed by the Ger-
man press “a sensational conductor.” “She 
has a personality and desire to penetrate her 
own view into a musical work” – a reviewer 

of “Rzeczpospolita” wrote, summing up the 
7th Grzegorz Fitelberg International Competi-
tion for Conductors, where she was noticed as 
the most interesting individual.
 She began her musical education as a violin-
ist. Her talent as a conductor was revealed dur-
ing a rehearsal of the student orchestra at the 
Hochschule für Musik und Theater in Hannover 
(she studied in the violin class of Prof. Krzysztof 
Węgrzyn) led by Eiji O- ue, during which maestro 
offered volunteers to try to take over the con-
ductor’s baton. This “contest” was won by Anna 
Duczmal-Mróz, to whom Prof. O- ue – giving her 
his baton as a gift – proposed conducting studies 

fot. Kamil Babka
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which took place in his class in the years 2001-
2004. She graduated with honours, conducting 
her diploma concert with the NDR Radiophilhar-
monie in Hannover.
 In 2000, she founded the student orchestra 
Benjamin Britten Kammerorchester in Hanover, 
with which she gave concerts in Germany. Her 
performance of The Story of a Soldier by Igor 
Stravinsky met with such great recognition that 
the organisers repeated the concert.
 In 2003, she made her debut in Poland, 
conducting the Amadeus Chamber Orchestra 
of Polish Radio. Since then, she has been giv-
ing concerts and recording with this orchestra. 
In the 2004/2005 season, she was the assistant 
of Eiji O- ue at NDR Radiophilharmonie. In the 
2006/2007 season, selected from among young 
conductors, she was the conductor-assistant to 
Maestro Antoni Wit at the Warsaw Philharmonic 
Orchestra.
 She has repeatedly conducted concerts with 
orchestras in Germany, Italy, Belgium, Aus-
tria, and South America, and has worked with 
all major orchestras in Poland, including the 
National Philharmonic Orchestra, Sinfonia Varso-
via Orchestra, or Polish National Radio Symphony 
Orchestra.
 She has performed in the greatest concert 
halls, such as the Wiener Konzerthaus Mozart-
Saal or the Palais des Beaux-Arts in Brussels, and 
at many major festivals in Poland, Germany, and 
South America.
 Since 2009, she has been the second conduc-
tor of the Polish Amadeus Chamber Orchestra, 

with which she regularly gives concerts and per-
forms recordings of Polish music. Her concerts 
were broadcast by Polish Radio and NDR (Nord-
deutscher Rundfunk). Cooperation with Capella 
Bydgostiensis resulted in recording of a CD for 
the DUX label – Hits of the 20th Century – under 
the patronage of the Krzysztof Penderecki Euro-
pean Centre for Music. Since 2009, she has 
been running master courses with the Toruń 
Symphony Orchestra and great pianists – such 
as Ilja Scheps, Robert McDonald, and Andrzej 
Jasiński – at the Paderewski Piano Academy. 
In 2014, Anna led conducting courses and con-
certs in South America.
 In 2015, two albums were released, recorded 
by Anna together with the Polish Amadeus 
Chamber Orchestra: orchestral compositions by 
Sebastian Krajewski (DUX 1124) and Symphony 
No. 10 by Mieczysław Wajnberg (cpo – classic 
produktion osnabrück) – the album received 
a nomination for the Polish Phonographic Acad-
emy Award Fryderyk 2016 in the category “Best 
Polish album abroad.”
 Anna Duczmal-Mróz regularly records Polish 
music for Polish Radio. She is a multiple schol-
arship holder of the Minister of Culture and 
National Heritage.
 In the artistic season 2018/2019, Anna Ducz-Ducz-
mal-Mróz will prepare her first opera project 
in Poland – the premiere of the opera titled Awa-
ntura w Recco czyli Drzewko wolności by Maciej 
Małecki with libretto by Wojciech Młynarski at 
the Opera Nova in Bydgoszcz.
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fot. Dorota Bodnar
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Łukasz DŁUGOSZ uznany przez krytyków za jed-
nego z najwybitniejszych flecistów. Jest rów-
nież najliczniej uhonorowanym polskim flecistą 
w historii.
 Jest absolwentem studiów sol istycz-
nych w Hochschule für Musik und Theater 
w Monachium, studiów mistrzowskich w Con-Con-
servatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse w Paryżu oraz w Yale University 
w New Haven.
 Jest laureatem licznych ogólnopolskich konkur-
sów fletowych oraz zdobywcą czołowych nagród 
na kilkunastu konkursach międzynarodowych, 
w tym tak prestiżowych, jak: VIII Międzynaro-
dowy Konkurs Fletowy im. Jean-Pierre'a Rampala 
w Paryżu, III Międzynarodowy Konkurs Fletowy 
im. Carla Nielsena w Odense, I Międzynarodowy 
Konkurs F letowy im.  Theobalda Böhma 
w Monachium oraz V Międzynarodowy Konkurs 
Fletowy im. Leonardo de Lorenzo w Viggiano.
 Koncertuje jako solista i kameralista w kraju 
i za granicą. Współpracuje z wieloma renomo-
wanymi orkiestrami. Jako solista występował 
m.in. w Carnegie Hall, Musikverein – Goldener 
Saal oraz Konzerthaus we Wiedniu, Konzerthaus 
w Berlinie, Gasteig Carl-Orff-Saal oraz Herku-Gasteig Carl-Orff-Saal oraz Herku- oraz Herku-
lessaal w Monachium. Grał pod batutą takich 
gwiazd, jak Zubin Mehta, Mariss Jansons, Jerzy 
Maksymiuk, Agnieszka Duczmal czy Jacek Kasp-
szyk. Był wielokrotnie zapraszany do wykonania 
koncertu fletowego Krzysztofa Pendereckiego 
pod batutą kompozytora.
 W 2010 roku Łukasz Długosz miał swój debiut 
fonograficzny z London Symphony Orchestra 

z którą nagrał płytę z koncertem fletowym 
Michaela Coliny. Artysta dokonał wielu nagrań 
archiwalnych, radiowych i telewizyjnych w kraju 
i za granicą. Liczne jego nagrania płytowe zostały 
bardzo wysoko ocenione przez krytykę polską 
i europejską oraz otrzymał szereg nagród fono-
graficznych w tym nagrodę International Classical 
Music Award (ICMA).
 Jego koncerty były wielokrotnie transmito-
wane przez najważniejsze rozgłośnie radiowe, 
takie jak BBC Radio 3, NDR, SWR, BR4, Deutsch-
land Radio Kultur, Polskie Radio 2, Radio France, 
RMF Classic.
 W swoim dorobku ma szereg prawykonań 
kompozycji polskich i zagranicznych twórców, 
m.in. Enjott Schneidera, Pawła Mykietyna, Gra-
żyny Pstrokońskiej-Nawratil, Piotra Mossa, Micha-
ela Colina, Pawła Łukaszewskiego i wielu innych.
 Jest jurorem ogólnopolskich i międzynaro-
dowych konkursów fletowych. Prowadzi kursy 
mistrzowskie na całym świecie. Reprezentuje 
Polskę na licznych międzynarodowych konwen-
cjach fletowych.
 Łukasz Długosz był dwukrotnie nominowany 
do Paszportów Polityki oraz nagrody Gwarancje 
Kultury TVP Kultura. Za swoje osiągnięcia arty-
styczne otrzymał szereg prestiżowych nagród 
i stypendiów, m.in. Gasteig Musikpreis, Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zeit-Preis, 
Deutsche Stiftung Musikleben.
 Za wybitną działalność kulturalną i promocję 
kultury polskiej został odznaczony srebrnym 
medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

www.lukaszdlugosz.pl
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Łukasz DŁUGOSZ is hailed by the critics as one of 
the most prominent flautists of his generation. 
He is a graduate of the Hochschule für Musik und 
Theater in Munich, the Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse in Paris and 
Yale University in New Haven.
 Poland’s most-acclaimed flautist of all time, he 
is a prizewinner of numerous prestigious interna-
tional competitions, including the 8th Jean-Pierre 
Rampal Competition in Paris, the 1st Theobald 
Böhm Competition in Munich, the 3rd Carl Nielsen 
Competition in Odense, and the 5th Leonardo 
De Lorenzo Competition in Viggiano.
 He has developed a fine career as a soloist and 
chamber musician, performing with many lead-
ing orchestras and appearing in such prestigious 
venues as the Carnegie Hall in New York, the 
Musikverein-Goldener Saal and the Konzerthaus 
in Vienna, the Konzerthaus in Berlin, the Gasteig 
Carl-Orff-Saal and the Herkulessaal in Munich. 
He performed alongside such famous conductors 
as Zubin Mehta, Mariss Jansons, Jerzy Makym-
iuk, Agnieszka Duczmal and Jacek Kaspszyk. He 
has been invited many times by Krzysztof Pend-
erecki to perform his Concerto for Flute under the 
composer’s baton.
 He has made numerous recordings for radio 
and television, as well as for various labels 
in Poland and abroad. In 2010, he had his record-
ing debut with the London Symphony Orchestra 
performing the flute concerto by Michael Colina. 
Many of his CDs have been highly acclaimed 
by Polish and European critics, receiving such 
prestigious accolade as the International 

Classical Music Award (ICMA). Many of his 
concerts have been broadcast by BBC Radio 3, 
NDR, SWR, BR4, Deutschland Radio Kultur, Pol-
ish Radio 2, Radio France and RMF Classic.
 He has given first performances of works by 
such Polish and foreign composers as Paweł 
Mykietyn, Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Piotr 
Moss, Paweł Łukaszewski, Michael Colina, 
and Enjott Schneider. He has sat on the juries 
of national and international flute competitions, 
gives masterclasses all over the world and rep-
resents Poland at international flute conventions. 
 He held grants from the Polish Minister of Cul-
ture and National Heritage and the Deutsche 
Stiftung. His honours also include Gasteig Musik-
preis, Zeit-Preis, and the Gloria Artis Medal for 
his outstanding achievements in culture and the 
promotion of Polish culture abroad. 

www.lukaszdlugosz.pl

1525 book 118x120.indd   18 25.09.2018   13:16:28



  Mieczysław Wajnberg (1919–1996)

  I Symfonia kameralna op. 145
  Chamber Symphony No. 1, Op. 145 (1987)
1 Allegro 10.25
2 Andante–Allegro 11.03
3 Allegretto 5.38
4 Presto 4.19

  I Koncert na flet i smyczki op. 75
  Concerto for Flute and Strings No. 1, Op. 75 (1961)
5 Allegro 6.00
6 Largo 4.13
7 Allegro comodo 5.14

  III Symfonia kameralna op. 151
  Chamber Symphony No. 3, Op. 151 (1990)
8 Lento 10.34
9 Allegro molto 5.10
⓾ Adagio 7.34
⓫ Andantino 8.48

   Total time: 79.00

ORKIESTRA KAMERALNA POLSKIEGO RADIA AMADEUS
AMADEUS CHAMBER ORCHESTRA OF POLISH RADIO 1-⓫
Anna DUCZMAL-MRÓZ dyrygent | conductor  1-⓫
Łukasz DŁUGOSZ flet | flute  5-7
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