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Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Sonata nr 14 cis-moll „quasi una fantasia” op. 27 nr 2 „Księżycowa”

Sonata No. 14 “quasi una fantasia” in C sharp minor, Op. 27 No. 2 “Moonlight” (1801)

Claude Debussy (1862–1918)
Kwartet smyczkowy g-moll op. 10 | String Quartet in G minor, Op. 10 (1893)

Erich Wolfgang Korngold (1897–1957)

Sekstet smyczkowy D-dur op. 10 | String Sextet in D major, Op. 10 (1917)

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
Amadeus Chamber Orchestra of Polish Radio  

Agnieszka Duczmal dyrygent | conductor
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W roku 2018 muzycy Orkiestry Polskiego Radia 
Amadeus wraz z założycielką zespołu, Agnieszką 
Duczmal obchodzą złoty jubileusz pięćdziesięcio-
lecia działalności artystycznej.
  Zespół ten już wiele lat temu stał się rozpo-
znawalną wizytówką stanowiącą promocję kultury 
muzycznej w Polsce i na świecie. Nowy album, 
obejmujący trzy dokonane przez Agnieszkę Ducz-
mal oraz Jakuba Kowalewskiego orkiestrowe 
transkrypcje, skłania do przybliżenia historii oraz 
licznych dokonań tego znakomitego zespołu oraz 
jego artystycznej kierowniczki.

  Agnieszka Duczmal urodziła się 7 stycznia 
1946 roku w Krotoszynie. Już we wczesnym 
dzieciństwie pobierała lekcję gry na fortepianie. 
Jako ośmioletnia dziewczynka, po wysłuchaniu 
poematu symfonicznego Richarda Straussa, 
postanowiła zostać dyrygentką. Po wielu latach 
ten przełomowy dla siebie moment podsumo-
wała tymi słowami: „Pamiętam ten moment 
dokładnie. Byłam z moim ojcem na koncercie 
Filharmonii w Auli UAM w Poznaniu. Jerzy Katle-
wicz dyrygował poematem symfonicznym Dyl 
Sowizdrzał Ryszarda Straussa. Ojciec opowiadał 

© Jacek Mójta
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mi historię Dyla Sowizdrzała, a ja, słuchając tego 
utworu, odkrywałam na nowo najwspanialszy, 
fantastyczny instrument jakim jest orkiestra. 
Ona może wszystko opisać, wszystko opowie-
dzieć. I stwierdziłam, że ja na tym instrumencie 
będę grać, i postanowiłam zostać dyrygentem.”1 
Swoje marzenie Agnieszka Duczmal zaczęła 
realizować już w szkole średniej, uczęszczając na 
zajęcia chórmistrza, Stanisława Kulczyńskiego. 
Kolejnym, istotnym etapem jej edukacji stały się 
studia w zakresie dyrygentury pod okiem Witolda 
Krzemieńskiego w Państwowej Wyższej Szkole 
Muzycznej w Poznaniu (lata 1966–1971).
  W 1968 roku założyła orkiestrę kameralną, którą 
nieprzerwanie kieruje aż do dziś. O początkach 
założonej przez siebie orkiestry mówiła w ten oto 
sposób: „(…) chcieliśmy grać, poznawać literaturę 
muzyczną i występować. Zespół nosił nazwę Pro 
Musica, z czasem zaczął działać pod patronatem 
Jeunesses Musicales. Próby robiliśmy w Wyższej 
Szkole Muzycznej, w Auli Uniwersyteckiej albo 
nawet u moich rodziców, w największym trzydzie-
stometrowym pokoju. To były piękne czasy. Nie 
mieliśmy innych potrzeb, tylko muzykę. I dziś to 
jest dla nas potrzeba numer jeden.”2 W roku 1970 
młoda dyrygentka odnosi pierwszy poważny suk-
ces, zostaje laureatką I Ogólnopolskiego Konkursu 
Młodych Dyrygentów w Katowicach. Po zakończe-
niu studiów objęła posadę dyrygenta asystenta 
w Państwowej Filharmonii w Poznaniu, a nieco 
później stanowisko dyrygenta Opery Poznańskiej, 
gdzie była odpowiedzialna m.in. za przygotowanie 
polskiej prapremiery opery Sen nocy letniej Ben-
jamina Brittena. W 1975 roku została wyróżniona 

na IV Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów 
Fundacji Herberta von Karajana w Berlinie Zachod-
nim. W roku 1976 otrzymała srebrny medal 
podczas Międzynarodowych Spotkań Młodych 
Orkiestr, także w Berlinie Zachodnim. W 1977 
roku orkiestra Agnieszki Duczmal staje się etato-
wym zespołem Radia i Telewizji, a od 1988 roku aż 
do dziś koncertuje jako Orkiestra Polskiego Radia 
Amadeus.
  Dyrygentka wielokrotnie była odznaczana 
i nagradzana za swoją muzyczną działalność. 
Otrzymała m.in.: tytuł „La Donna del Mondo” 
przyznany przez Międzynarodowe Centrum 
Kultury Saint Vincent w Rzymie (1982), Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1998), 
a także Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć 
artystycznych (2018). Zespół Agnieszki Duczmal 
współpracował z liczną grupą cenionych a świecie 
solistów, m.in. z Henrykiem Szeryngiem, Mischą 
Maisky’m, Igorem Ojstrachem. 10 stycznia 2016 
roku w ramach obchodów swoich 70. urodzin 
w Poznaniu, Agnieszka Duczmal wraz z Ivo Pogo-
reliciem zaprezentowała arcyoryginalną koncepcję 
Koncertu f-moll op. 21 Fryderyka Chopina, dosko-
nale dopasowując brzmienie orkiestry do nowator-
skich pomysłów pianisty.
  Agnieszka Duczmal jest zwolenniczką propago-
wania muzyki klasycznej zarówno w największych 
salach koncertowych, jak i w niewielkich ośrod-
kach. W jednym z wywiadów z entuzjazmem 
stwierdziła: „W mniejszych miejscowościach nie 
ma orkiestr, nie ma odpowiednich sal. Koncerty 
odbywają się więc w kościołach, w domach 
kultury. Mieszkańcy tych miejscowości często 
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nie mają możliwości przyjechania do Poznania 
na koncert. Występując tam widzimy jak bardzo 
chcą słuchać, jak bardzo spragnieni są muzyki. 
Sale zawsze wypełnione są po brzegi. Wiele 
z tych osób pierwszy raz uczestniczy w takim 
koncercie i, ku naszej radości, odkrywa ten nowy 
dla siebie świat.”3

  Orkiestra Polskiego Radia Amadeus ma na 
swoim koncie wiele nagrań komercyjnych obej-
mujących szeroki repertuar, w tym także prawy-
konania. Jednak za jej tzw. znak rozpoznawczy 
uznać można liczne, dokonywane przeważnie przez 
kierowniczkę zespołu transkrypcje. Agnieszka 
Duczmal, opracowując wybrane kompozycje, 
robi wszystko, żeby maksymalnie wykorzystać 
potencjał zespołu. Dwie, zarejestrowane na CD, 
transkrypcje autorstwa dyrygentki: opracowanie 
Kwartetu smyczkowego g-moll op. 10 Claude'a 
Debussy'ego oraz aranżacja Sekstetu smyczko-
wego D-dur op. 10 Ericha Wolfganga Korngolda 
ukierunkowane są na tzw. rozszerzenie przestrzeni 
brzmieniowej, oraz uwypuklenie zjawisk harmo-
nicznych zachodzących w obu kompozycjach. 

Większy skład zespołu pozwala także na wyeks-
ponowanie rozmaitych dynamicznych i kolorystycz-
nych płaszczyzn, co często rzuca nowe światło 
na wybrane epizody wspomnianych utworów.
  Całkiem odmienny  typ aranżacji  stanowi 
opracowanie Sonaty cis-moll op. 27 nr 2 autor-
stwa Jakuba Kowalewskiego. Dla tej transkrypcji 
kluczowy czynnik stanowi niemal polifoniczne 
podejście do Beethovenowskiej faktury. Jest to 
najpełniej odczuwalne w pierwszej części utworu. 
W przeciwieństwie do fortepianowego oryginału, 
w wersji Kowalewskiego poszczególne plany 
melodyczne traktowane są niemal równorzędnie. 
Często dochodzi także do wzajemnego ich prze-
nikania. Warto także zaznaczyć, że autor opraco-
wania przetranskrybował Sonatę do tonacji d-moll, 
co w znaczny sposób zmienia jej ekspresję.
  Nowy, poświęcony trzem transkrypcjom album 
Orkiestry Polskiego Radia Amadeus idealnie wpi-
suje się w przypadający w 2018 roku złoty jubile-
usz zespołu.

Dariusz Marciniszyn

In 2018, the musicians of the Amadeus Cham-
ber Orchestra of Polish Radio, together with the 
founder of the ensemble, Agnieszka Duczmal, cel-
ebrate the golden 50th anniversary of its artistic 
activity. Already many years ago, the ensemble 
has become a recognisable showcase promoting 

musical culture in Poland and the world. The new 
album, including three orchestral transcripts 
performed by Agnieszka Duczmal and Jakub 
Kowalewski, prompts us to take a closer look 
at numerous achievements of this outstanding 
ensemble together with its artistic director.
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  Agnieszka Duczmal was born on 7 January 
1946 in Krotoszyn. Already in her early childhood 
she took piano lessons. As an eight-year-old girl, 
after listening to Richard Strauss’s symphonic 
poem, she decided to become a conductor. 
After many years, she summed up these crucial 
words with the following statement: “I exactly 
remember this moment. I was at a concert of the 
Philharmonic at the Adam Mickiewicz University 
Hall in Poznań with my father. Jerzy Katlewicz 
conducted the symphonic poem Till Eulenspiegel 
by Richard Strauss. My father told me the story 
of Till Eulenspiegel, and I, listening to this piece, 
rediscovered the greatest, fantastic instrument 
that is the orchestra. It can describe everything, 
tell everything. And I said that I would play this 
instrument and decided to become a conductor.”1 
Agnieszka Duczmal started to realise her dream 
already in high school, attending classes of choir-
master Stanisław Kulczyński. The next impor-
tant stage of her education became the studies 
in the field of conducting under the supervision 
of Witold Krzemieński at the State Higher School 
of Music in Poznań (1966-1971).
  In 1968, she founded a chamber orchestra, 
which she has been continuously running until 
today. This is what she said about the beginnings 
of the orchestra she established: “(...) we wanted 
to play, get to know musical literature, and per-
form. The ensemble was called Pro Musica, 
with time it began to work under the patron-
age of Jeunesses Musicales. We rehearsed 
at the High School of Music, at the University 
Hall, or even at my parents, in the largest, thirty 

square metres room. It was a very beautiful 
time. We did not have other needs, just music. 
And today it is the number one thing we need.”2 
In 1970, the young conductor achieved the first 
serious success, as she became the laureate of 
the 1st Polish Competition for Young Conduc-
tors in Katowice. After completing her studies, 
she took the position of assistant conductor 
at the State Philharmonic in Poznań, and later 
of the conductor of the Poznań Opera, where 
she was responsible, among others,  for the 
preparation of the Polish premiere of the opera 
A Midsummer Night’s Dream by Benjamin Brit-
ten. In 1975, she was honoured at the 4th Inter-
national Herbert von Karajan Foundation Com-
petition for Conductors in West Berlin. In 1976, 
she received a silver medal at the International 
Young Orchestras Meetings, also in West Berlin. 
In 1977, the orchestra of Agnieszka Duczmal 
became a full-time ensemble of Radio and Televi-
sion, and since 1988 until today, it has performed 
as the Orchestra of Polish Radio.
  The conductor was repeatedly decorated and 
awarded for her musical activity. She received, 
inter alia, the title “La Donna del Mondo” awarded 
by the International Saint Vincent Cultural Centre 
in Rome (1982), the Commander’s Cross of the 
Order of Polonia Restituta (1998), and the Golden 
Fryderyk for lifetime artistic achievements (2018). 
Agnieszka Duczmal’s ensemble collaborated with 
a large group of worldwide esteemed soloists, 
including with Henryk Szeryng, Mischa Maisky, 
or Igor Oistrakh. On 10 January 2016, as part 
of celebrating her 70th birthday  in Poznań, 
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Agnieszka Duczmal together with Ivo Pogorelić, 
presented an arch-original concept of the Con-
certo in F minor, Op. 21 by Fryderyk Chopin, per-
fectly matching the sound of the orchestra to the 
pianist’s novel ideas.
  Agnieszka Duczmal is an advocate of promot-
ing classical music both in the biggest concert 
halls and in small centres. In an interview, she 
enthusiastically stated: “In smaller towns there 
are no orchestras, there are no adequate halls. 
The concerts take place in churches and in cul-
tural centres. Residents of these towns often 
do not have the opportunity to come to Poznań 
for a concert. While performing there, we can 
see how much they want to listen to the music, 
how much they need it. The halls are always filled 
to the brim. Many of these people participate 
in such a concert for the first time and, to our joy, 
discover this new world for themselves.”3

  The Amadeus Orchestra of Polish Radio has 
recorded many commercial recordings covering 
a wide repertoire, including premieres. However, 
it is the transcriptions performed by the direc-
tor of the ensemble that can be considered its 
distinctive mark. Agnieszka Duczmal, working 
on selected compositions, does everything to 
maximise the potential of the ensemble. The two, 
recorded on CD, transcriptions by the conductor: 
an arrangement of the String Quartet in G minor, 
Op. 10 by Claude Debussy, and arrangement 

of the String Sextet in D major, Op. 10 by Erich 
Wolfgang Korngold are focused on the so-called 
extension of the sound space and emphasis of 
the harmonic phenomena occurring in both com-
positions. The larger composition of the band also 
allows to display various dynamic and colour sur-
faces, which often sheds new light on selected 
episodes of the aforementioned works.
  A completely different type of arrangement is 
the one of the Sonata in C-sharp minor, Op. 27 
No. 2 by Jakub Kowalewski. For this transcrip-
tion, the key factor  is an almost polyphonic 
approach  to  the Beethoven  texture. This  is 
mostly noticeable in the first movement of the 
piece. In contrast to the piano original, in the 
version of Kowalewski, individual melodic plans 
are treated almost equally. They also often inter-
weave. It is also worth noting that the author 
of the arrangement has transcribed the Sonata 
to the key of D minor, which significantly changes 
its expression.
  The new album of the Amadeus Orchestra 
of Polish Radio, dedicated to the three transcrip-
tions, fits perfectly into the golden anniversary 
of the ensemble falling in 2018.

Dariusz Marciniszyn

1,3   Marta Poprawa, Agnieszka Duczmal: Orkiestra jest najwspanialszym instrumentem https://www.miastopoznaj.pl/kultura-i-styl/2019-agnieszka-
duczmal-orkiestra-jest-najwspanialszym-instrumentem, 2015.

2   Dorota Szwarcman, Batuta rodzaju żeńskiego: https://archiwum.polityka.pl/art/batuta-rodzaju-zenskiego,354857.html, 2008.
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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.
  Orkiestra dokonuje regularnie nagrań dla Pol-
skiego Radia – do chwili obecnej transmitowano 
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setki koncertów oraz zarejestrowano ponad 
10.000 minut muzyki, obejmującej repertuar 
od baroku do współczesności. Orkiestra współ-
pracowała z zagranicznymi radiofoniami, m.in.: 
niemieckimi (NDR, WDR, SFB), brytyjską (BBC), 
kanadyjską  (CBC w Montrealu)  i  radiofonią 
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 
często ze światowej sławy solistami, takimi 
jak: 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.
  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

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 
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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 
music. The orchestra has worked with foreign 
radio stations, including German (NDR, WDR, 
SFB), British (BBC), Canadian (CBC in Montreal), 
and Mexican radio, for which it primarily recor-
ded Polish music. The ensemble recorded over 
100 concerts and programmes for Polish Televi-
sion and five hours of music for Télévision Fra-
nçaise 1. For the Japanese TV NHK, the Orche-
stra 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 Orchestra 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, often 
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 Eliza-
beth 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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Podejście Agnieszki Duczmal określa przede 
wszystkim jej wnikliwy i badawczy umysł, który 
nigdy nie przyjmuje muzyki i jej wzorców wyko-
nawczych bezkrytycznie. Artystka kształtuje  
i różnicuje frazy w orkiestrze z uderzającą 
oryginalnością.

„The Independent”, Londyn (Wielka Brytania) 

Jest zdecydowana i witalna, i porusza się jak 
płomień.

„Wells Journal” (Wielka Brytania)

Agnieszka DUCZMAL – najsłynniejsza polska 
dyrygentka urodziła się w rodzinie o tradycjach 
muzycznych. Studia dyrygenckie ukończyła 
w 1971 roku w Państwowej Wyższej Szkole 
Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. Witolda 
Krzemieńskiego, uzyskując dyplom z wyróżnie-
niem. W tym samym roku rozpoczęła pracę jako 
dyrygent asystent w Państwowej Filharmonii 
w Poznaniu, a następnie jako dyrygent w Operze 
Poznańskiej, w której przygotowała m.in. polską 
prapremierę opery Benjamina Brittena Sen nocy 

fot. Kamil Babka
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letniej, premierę Rigoletto Giuseppe Verdiego 
oraz baletu Romeo i Julia Siergieja Prokofiewa.
  Już w czasie studiów, w 1968 roku, założyła 
orkiestrę kameralną, przekształconą w 1977 roku 
w Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia i Telewi-
zji, a następnie w Orkiestrę Kameralną Polskiego 
Radia Amadeus. Od początku istnienia Orkiestry 
Agnieszka Duczmal jest jej dyrektorem i dyrekto-
rem artystycznym.
  Agnieszka Duczmal została laureatką I Ogól-
nopolskiego Konkursu Dyrygentów w Katowicach 
w 1970 roku. W 1975 roku uzyskała wyróżnienie 
na IV Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów 
Herberta von Karajana w Berlinie Zachodnim. 
Rok później, wraz ze swą Orkiestrą, zdobyła 
Srebrny Medal Herberta von Karajana na Mię-
dzynarodowych Spotkaniach Młodych Orkiestr 
w Berlinie Zachodnim. W 1982 roku otrzymała 
tytuł „La Donna del Mondo” (Kobieta Świata) 
przyznany przez Międzynarodowe Centrum Kul-
tury Saint Vincent w Rzymie pod patronatem 
UNESCO i prezydenta Włoch za wybitne w skali 
światowej osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki 
i działalności społecznej.
  Agnieszka Duczmal prowadzi koncerty z orkie-
strami symfonicznymi w kraju i za granicą. Jako 
pierwsza kobieta dyrygent wystąpiła na scenie 
mediolańskiego Teatro alla Scala.
  Do chwili obecnej wraz z Orkiestrą Kame-
ralną Polskiego Radia Amadeus nagrała ponad 
50 płyt, a dla Polskiego Radia ponad 10 000 
minut muzyki. Dla Telewizji Polskiej  zareje-
strowała ponad 100 koncertów i programów 
muzycznych, m.in. w cyklach Stereo i w Kolorze 

i Goście Agnieszki Duczmal, pięć godzin muzyki 
dla Télévision Française 1, a dla japońskiej tele-
wizji NHK godzinny program z muzyką polską. 
Dokonała również wielu nagrań dla radiofonii 
niemieckich, belgijskich, BBC w Londynie, CBC 
w Montrealu, radia i telewizji w Meksyku oraz 
w Japonii. W jej dorobku artystycznym znajduje 
się wiele prawykonań, m.in. pierwsze światowe 
nagranie Wariacji Goldbergowskich J.S. Bacha 
w genialnej transkrypcji Józefa Kofflera na orkie-
strę kameralną czy prawykonanie Męki Pańskiej 
według Świętego Mateusza Krzysztofa Knittla.
  Wielu wybitnych kompozytorów zadedyko-
wało jej swoje utwory. Dla swojej Orkiestry doko-
nała licznych transkrypcji arcydzieł muzycznych, 
m.in. Obrazków z wystawy Modesta Musorg-
skiego oraz utworów kameralnych Johannesa 
Brahmsa, Antona Brucknera, Claude’a Debussy-
ego, Antonína Dvořáka, Stanisława Moniuszki, 
Franza Schuberta, Ericha Wolfganga Korngolda, 
Szymona Laksa, Pavla Haasa, Edwarda Elgara. 
Dyrygentka proponuje publiczności ciekawe 
projekty koncertowe, łącząc muzykę z baletem 
czy malarstwem. Od wielu lat prowadzi rów-
nież, w formie cyklów koncertowych, działalność 
promującą młodych utalentowanych polskich 
muzyków.
  Agnieszka Duczmal odbywa ze swoją Orkie-
strą wiele podróży artystycznych, występując 
ze światowej sławy solistami w prestiżowych 
salach koncertowych Europy, obu Ameryk, 
Afryki i Azji. 
  Artystka zasiadała dotychczas w jury ogól-
nopolskich  i międzynarodowych konkursów 
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muzycznych, takich jak: Eurovision Young Musi-Musi-
cians, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. 
Josepha Joachima w Hanowerze czy Konkurs 
Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego.
  Za  prowadzoną  działalność  artystyczną 
Agnieszka Duczmal została uhonorowana wie-
loma nagrodami i odznaczeniami, do których 
w ostatnich latach dołączyły: Nagroda Stowa-
rzyszenia ZAIKS za propagowanie polskiej muzyki 

współczesnej (2016), Nagroda z okazji 100-lecia 
ZAIKS-u (2018) oraz Złoty Fryderyk w kategorii 
muzyki poważnej za całokształt pracy artystycznej 
(2018).

Agnieszka Duczmal [...] jest niezrównana w two-
rzeniu kolorytu orkiestry.

„The Village Times” (Stany Zjednoczone)

Agnieszka Duczmal’s approach is primarily deter-
mined by her insightful and exploratory mind that 
never accepts music and its performance pat-
terns unconditionally. The artist shapes and dif-
ferentiates phrases in the orchestra with striking 
originality.

“The Independent,” London (Great Britain) 

She is determined and vital, and moves like 
a flame.

“Wells Journal” (Great Britain)

Agnieszka DUCZMAL – the most famous Polish 
female conductor was born in a family with musi-
cal traditions. She completed her conducting stu-
dies in 1971 at the State Higher School of Music 
in Poznań in the class of Prof. Witold Krzemieński, 
obtaining a diploma with honours. In the same 
year, she began working as assistant conductor 

at the State Philharmonic in Poznań, and then 
as conductor at the Poznań Opera, in which she 
prepared, among others, the Polish premiere 
of Benjamin Britten’s opera A Midsummer Night’s 
Dream, premiere of Rigoletto by Giuseppe Verdi, 
and ballet Romeo and Juliet by Sergey Prokofiev.
  Already during her studies, in 1968, she foun-
ded a chamber orchestra, transformed in 1977 
into the Chamber Orchestra of Polish Radio and 
Television, and then into the Amadeus Chamber 
Orchestra of Polish Radio. Agnieszka Duczmal has 
been director and artistic director of the orche-
stra since the very beginning.
  Agnieszka Duczmal became laureate of the 
1st Polish Competition for Conductors in Kato-
wice in 1970. In 1975, she received an hono-
urable mention at the 4th International Herbert 
von Karajan Conducting Competition in West Ber-
lin. A year later, together with her orchestra, she 
won the Herbert von Karajan Silver Medal at the 
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International Young Orchestras Meetings in West 
Berlin. In 1982, she received the title “La Donna 
del Mondo” (Woman of the World) awarded by 
the International Saint Vincent Cultural Centre 
in Rome under the patronage of UNESCO and the 
President of Italy for outstanding achievements 
in the field of culture, art, and social activities.
  Agnieszka Duczmal conducts concerts with 
symphony orchestras in Poland and abroad. She 
appeared on the stage of the Milan Teatro alla 
Scala as the first woman-conductor in history.
  Until now, together with the Polish Amadeus 
Chamber Orchestra, she has recorded over 
50 albums, and over 10,000 minutes of music 
for Polish Radio. For Polish Television, she recor-
ded over 100 concerts and music programmes, 
including in the cycles Stereo and in Colour and 
Agnieszka Duczmal’s Guests, five hours of music 
for Télévision Française 1, and for the Japanese 
NHK television, an hour-long programme with 
Polish music. She has also made many recor-
dings for German and Belgian radio stations, 
BBC  in London, CBC  in Montreal,  radio and 
television in Mexico, and in Japan. Her artistic 
achievements include many world premieres, 
among others, the first world recording of Gold-
berg Variations by J.S. Bach in the brilliant trans-
cription of Józef Koffler for chamber orchestra or 
premiere of The Passion of Our Lord According 
to St. Matthew by Krzysztof Knittel.
  Many outstanding composers have dedica-
ted their works to her. For her orchestra, she 
has made numerous transcriptions of musical 
masterpieces, including Pictures at an Exhibition 

by Modest Mussorgsky and chamber music 
by Johannes Brahms, Anton Bruckner, Claude 
Debussy, Antonín Dvořák, Stanisław Moniuszko, 
Franz Schubert, Erich Wolfgang Korngold, Szy-
mon Laks, Pavel Haas, or Edward Elgar. The con-
ductor offers interesting concert projects to the 
public, combining music with ballet or painting. 
For many years, she has also been conducting, 
in the form of concert cycles, activities promoting 
young talented Polish musicians.
  Agnieszka Duczmal undertakes many artistic 
journeys with her orchestra, performing with 
world-renowned soloists in prestigious concert 
halls in Europe, both Americas, Africa, and Asia. 
  The artist has previously sat on  the  jury 
of national and international music competi-
tions, such as: Eurovision Young Musicians, 
Joseph Joachim International Violin Competition 
in Hannover, or Tadeusz Ochlewski Composition 
Competition.
  Agnieszka Duczmal has been honoured with 
numerous awards and distinctions for her artistic 
activity, which in the previous years have been 
followed by: the ZAIKS Association Award for 
promoting contemporary Polish music (2016), 
Prize for the 100th anniversary of ZAIKS (2018), 
and Golden Fryderyk in the category of classical 
music for her artistic achievements (2018). 

Agnieszka Duczmal [...] is unsurpassed in creating 
the orchestra’s colour.

“The Village Times” (USA)
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