
Ⓒ DUX, DUX 1632/1633, 2019
Ⓟ 2015, 2018, 2019 POLSKIE RADIO S.A.       
Nagranie zrealizowano w Auli Uniwersyteckiej – Sali Koncertowej Filharmonii Poznańskiej, 
CD 1: 15 kwietnia 2015 r. 4-7, 13 marca 2019 r. 1-3, CD 2: 17 stycznia 2018 r. 1-3, 13 maja 2019 r. 4-7
Recorded at the University Hall – Concert Hall of the Poznań Philharmonic, 
CD 1: 15th April, 2015 4-7, 13th March, 2019 1-3, CD 2: 17th January, 2018 1-3, 13th May, 2019. 4-7

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

1632_1633 book 130x117 mm.indd   2 29.11.2019   15:39:15



Chamber Symphony No. 2 for String Orchestra and Timpani, Op. 147 (1987)

Chamber Symphony No. 4 for String Orchestra, Clarinet, and Triangle, Op. 153 (1992)

Sinfonietta No. 2 for String Orchestra and Timpani, Op. 74 (1960)

Concerto No. 2 for Flute and String Orchestra, Op. 148 bis (1987)

Amadeus Chamber Orchestra of Polish Radio
Kornel Wolak clarinet

Łukasz Długosz flute

Anna Duczmal-Mróz conductor

Mieczysław Wajnberg

1632_1633 book 130x117 mm.indd   3 29.11.2019   15:39:15



4

Mieczysław WAJNBERG w mijającym okresie stał się, bez 
wątpienia, jednym z najbardziej rozpoznawalnych kompo-
zytorów polskich działających w XX wieku, na co znaczący 
wpływ ma przypadająca w grudniu 2019 roku setna rocz-
nica urodzin kompozytora. Projekt Orkiestry Kameralnej 
Amadeus poświęcony wyłącznie dziełom Mieczysława 
Wajnberga doskonale odzwierciedla swoisty renesans 
związany z zainteresowaniem sylwetką twórcy w Polsce 
i na świecie.
 Mieczysław Wajnberg urodził się 8 grudnia 1919 
roku w Warszawie. Jego ojciec, Samuel Wajnberg był 
dyrygentem teatralnym, kompozytorem oraz skrzypkiem. 
Mieczysław naukę muzyki rozpoczął już we wczesnym 
dzieciństwie. W wieku dziesięciu lat występował publicz-
nie jako pianista w teatrze, w którym działał ojciec. Dwa 
lata później wstąpił do Konserwatorium w Warszawie, 
gdzie studiował pod okiem Józefa Turczyńskiego. Piani-
styczny potencjał młodego muzyka został doceniony przez 
samego Józefa Hofmanna, który zaproponował mu studia 
w Stanach Zjednoczonych. Pomysł ten nie został zrealizo-
wany ze względu na wybuch II wojny światowej w 1939 
roku.
 Pierwsze utwory: Kołysankę na fortepian oraz Kwar-
tet smyczkowy nr 1 artysta ukończył jeszcze przeby-
wając w Polsce, w latach 30. W roku 1939 musiał 
jednak wyemigrować do Mińska, a tam do roku 1941 
kontynuował studia kompozytorskie. Po zakończeniu 
wojny na stałe osiedlił się w Związku Radzieckim, gdzie 
mieszkał aż do śmierci. W latach 40. na swojej arty-
stycznej drodze spotkał Dymitra Szostakowicza, z któ-
rym bardzo się zaprzyjaźnił. W lutym 1953 roku został 
na kilka miesięcy aresztowany, ponieważ wujka jego żony, 
kremlowskiego lekarza, uznano za tzw. „wroga ludu”. 

Na uwięzienie artysty duży wpływ mogły mieć także 
narastające w latach 50. w ZSRR antysemickie nastroje. 
W tym czasie Wajnberg sporadycznie występował w roli 
koncertującego pianisty, wykonując m.in. dzieła Dymitra 
Szostakowicza. W roku 1966 został oddelegowany do 
Warszawy na Festiwal „Warszawska Jesień”, co okazało 
się jedyną powojenną zagraniczną wizytą kompozytora.
 Dorobek artysty obejmuje zarówno utwory typowo 
klasyczne, jak i muzykę filmową i teatralną. Za najpopu-
larniejsze jego dzieło uznawana jest opera Pasażerka opo-
wiadająca historię byłej esesmanki spotykającej po wielu 
latach więźniarkę obozu koncentracyjnego w Auschwitz. 
Do innych ważnych utworów Wajnberga należą m.in: 12 
Miniatur na flet i fortepian 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.
 II Symfonia kameralna na orkiestrę smyczkową i kotły 
op. 147 (1987) jest dziełem o wyraźnie zarysowanym 
profilu dramaturgicznym. Część pierwszą, Allegro molto, 
otwiera rozbudowany epizod złożony z przenikających 
się wzajemnie motywów determinujących jego gęstą 
fakturę. Następnie pojawia się szereg ogniw nace-
chowanych dużym ambitusem wyrazowym, co jednak 
nigdy nie osłabia jego dramaturgii. Część druga, Pesante 
moderato, to monolityczny epizod oparty o krótkie odcinki 
melodyczne i regularny, smyczkowy akompaniament 
odpowiedzialny za utrzymujący się nastrój niepokoju. 
Część trzecia, Andante sostenuto, bazuje na złożonych 
z długich wartości rytmicznych, nieustannie przetwarza-
nych motywach, które determinują osobliwą, plastycznie 
zmieniającą się ekspresję.
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 Skomponowana 4 lata przed śmiercią Wajnberga 
IV Symfonia kameralna na orkiestrę smyczkową, klarnet 
i trójkąt op. 153 (1992) mocno odróżnia się od pozosta-
łych trzech prezentowanych w niniejszym albumie dzieł. 
Pierwszą część, Lento, określić można mianem niemal 
minimalistycznej impresji, pełnej zarówno licznych 
brzmień konsonansowych, jak i chromatycznych pocho-
dów oraz złożonych harmonicznych struktur. Skrajne 
ogniwa w Lento wprowadzają nastrój hipnotycznego 
transu, który – za sprawą deklamacyjnej melodyki partii 
klarnetu – na chwilę zostaje zachwiany w epizodzie środ-
kowym. Dla części drugiej (Allegro molto – Moderato) klu-
czowym elementem architektonicznym także jest melo-
dyka solisty. Tym razem jednak, skandujące motywy klar-
netowe zestawiane są z odcinkami czysto smyczkowymi, 
łagodzącymi liczne napięcia. W kolejnej części (Adagio 
– Meno mosso), niespodziewanie dochodzi do wyraźnego 
zintegrowania smyczków i solisty, a epizodycznie poja-
wiające się motywy z części pierwszej przygotowują słu-
chacza na ponowne pojawienie się stonowanych brzmień 
w finale. W ostatniej części (Andantino – Adagissimo), 
konsekwentnie powraca nastrój sentymentalnej kontem-
placji, tylko na moment przeciwstawiony deklamacyjnym 
wstawkom wybranych instrumentalistów. Całość jednak 
kończy się krótkim klarnetowym epilogiem, płynnie i deli-
katnie spointowanym przez smyczki.
 Niemal we wszystkich częściach II Sinfonietty 
na orkiestrę smyczkową i kotły op. 74 (1960) dochodzi 
do redukcji środków wyrazowych i fakturalnych. Jedynie 
w nieco bardziej rozczłonkowanej części pierwszej (Alle-
gro) pojawiają się złożone dialogi między instrumentami 
odpowiedzialnymi za wyeksponowanie głównych jej 
tematów a sekcją akompaniującą. Dla rozwoju narracji 

części drugiej (Allegretto) kluczowe są już wyłącznie krót-
kie motywy melodyczne, sprzężone z oszczędnymi smycz-
kowymi wstawkami. W kolejnych dwóch częściach reduk-
cja środków wyrazowych jest jeszcze mocniej odczu-
walna, a spokojne tempo obu epizodów stanowi typową, 
często spotykaną w odniesieniu do kameralnej twórczości 
Wajnberga, egzemplifikację eterycznej łagodności.
 II Koncert fletowy op. 148 bis (opracowanie z towarzy-
szeniem orkiestry smyczkowej, 1987) to utwór, w którym 
wyraźnie dominują brzmienia konsonujące i zwroty har-
moniczne nacechowane optymizmem i radością. Jego 
pierwszą część, Allegro, otwiera śpiewny, łagodnie roz-
wijany przez smyczki temat, nieustannie przeciwstawiany 
odcinkom o skrajnie odmiennej proweniencji, począwszy 
od fragmentów wyrażonych poprzez brzmienia dysonu-
jące, skończywszy na niemal kojącym epizodzie końco-
wym. W tej części, mimo dość dużego emocjonalnego 
ambitusu, nieoczekiwanie zwycięża optymizm i spokój, 
niezaprzeczalnie dominujący nad katastrofizmem. Część 
druga, Largo, w całości utrzymana jest w nastroju 
kontemplacji i refleksji. Partie fletu i smyczków przenikają 
się wzajemnie, tworząc wręcz hipnotyczną mozaikę 
opartą na łagodnym snuciu motywicznym. Z nieco 
podobnego zabiegu kompozytor skorzystał w części 
finałowej, co widoczne jest mimo autonomicznie 
rozwijanej narracji solisty i orkiestry. Architektonikę Alle-
gretta niemal całkowicie determinują zwroty melodyczno-
-harmoniczne prowadzące do eterycznej kody, obrazujące 
ostateczne zwycięstwo łagodności i optymizmu.

Dariusz Marciniszyn
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In recent years, Mieczysław WEINBERG has undoubt-
edly become one of the most recognisable Polish com-
posers of the 20th century, which is significantly influ-
enced by the hundredth anniversary of the composer’s 
birth in December 2019. The project of the Amadeus 
Chamber Orchestra of Polish Radio devoted exclusively 
to the works by Mieczysław Weinberg perfectly reflects 
the peculiar revival related to the interest in the artist 
in Poland and in the world.
 Mieczysław Weinberg was born on 8 December 1919 
in Warsaw. His father, Samuel Weinberg, was a theatre 
conductor, composer, and violinist. Mieczysław began 
learning music in the early childhood. At the age of ten, 
he appeared in public as a pianist at the theatre where 
his father worked. Two years later, he joined the Conser-
vatory in Warsaw, where he studied under the supervi-
sion of Józef Turczyński. The piano potential of the young 
musician was appreciated by Józef Hofmann himself, 
who offered him studies in the United States of America. 
However, this idea did not materialise due to the outbreak 
of World War II in 1939.
 The first pieces: Lullaby for piano and the String 
Quartet No. 1 were finished by the composer while 
he was still in Poland in the 1930s. In 1939, however, 
he had to emigrate to Minsk, and there, until 1941, 
he continued his composition studies. After the war, 
he settled permanently in the Soviet Union, where 
he lived until his death. In the 1940s, on his artistic jour-
ney he met Dmitri Shostakovich with whom he made 
friends. In February 1953, he was arrested for several 
months, since the uncle of his wife, a Kremlin doc-
tor, was considered to be an “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 concert pia-
nist, performing, among others, works by Shostakovich. 
In 1966, he was delegated to Warsaw for the Warsaw 
Autumn Festival, which turned out to be the composer’s 
only post-war foreign visit.
 The artist’s oeuvre includes both typically classical 
music and film and theatre music. It is the opera The Pas-
senger 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 compositions include: 
12 Miniatures for flute and piano, Op. 29, Trio for flute, 
viola, and harp, Op. 127, concertos for flute and orches-
tra, string quartets, symphonies, as well as musical illus-
trations to films by Fyodor Khitruk. Mieczysław Weinberg 
died on 26 February 1996 in Moscow.
 The Chamber Symphony No. 2 for string orchestra 
and timpani, Op. 147 is a work with a clearly outlined dra-
matic profile. The first movement, Allegro molto, opens 
with an extensive episode consisting of interpenetrat-
ing motifs determining its dense texture. Next comes 
a series of sections marked by a huge expressive ambi-
tus, which, however, never undermines its dramaturgy. 
The second movement, Pesante moderato, is a monolithic 
episode based on short melodic sections and a regular 
string accompaniment responsible for the persistent 
mood of anxiety. The third movement, Andante sostenuto, 
is based on motifs composed of long rhythmic values, 
constantly transformed, which determine the peculiar, 
artistically changing expression.
 Composed four years before Weinberg’s death, 
the Symphony No. 4 for string orchestra, clarinet, 
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and triangle, Op. 153 is very different from the other 
three works presented on this album. The first move-
ment, Lento, can be described as an almost minimalist 
impression, plenty of both numerous consonant chords 
and chromatic passages and complex harmonic struc-
tures. Lento’s extreme sections introduce the atmosphere 
of a hypnotic trance, which – due to the declamatory 
melody of the clarinet part – is temporarily disturbed 
in the middle part. In the second movement (Allegro 
molto – Moderato), the soloist’s melody is also the key 
architectural element. This time, however, chanting clari-
net motifs are juxtaposed with purely string sections, 
alleviating numerous tensions. In the next movement 
(Adagio – Meno mosso), the parts of strings and solo-
ist are unexpectedly clearly integrated, and the episodi-
cally appearing motifs from the first movement prepare 
the listener for the reappearance of subdued sounds 
in the finale. In the last movement (Andantino – 
Adagissimo), the atmosphere of sentimental contempla-
tion returns consistently, only for a moment contrasted 
with the declamatory inserts of selected instrumentalists. 
However, the whole ends with a short clarinet epilogue, 
smoothly and gently finished off by strings.
 Almost in all movements of the Sinfonietta No. 2 
for string orchestra and timpani, Op. 74 the expressive 
and textural means are reduced. Only in the first move-
ment (Allegro), which is slightly more fragmented, com-
plex dialogues between the instruments responsible 
for displaying its main themes and the accompanying 
section appear. In the second movement (Allegretto), 
it is only the short melodic motifs coupled with eco-
nomical string inserts that are crucial for the develop-
ment of the narrative. In the next two movements, 

the reduction of expressive means is even more percep-
tible, and the calm tempo of both movements is a typi-
cal, often encountered in relation to Weinberg’s chamber 
work, exemplification of ethereal gentleness.
 The Flute Concerto No. 2, Op. 148 bis (arrangement 
with accompaniment of string orchestra) is a piece 
in which consonant sounds and harmonic phrases char-
acterised by optimism and joy dominate. Its first move-
ment, Allegro, opens with a lyrical theme, gently devel-
oped by the strings, constantly opposed to the episodes 
of a radically different provenance, starting from the frag-
ments expressed through dissonant sounds, ending with 
an almost soothing closing episode. In this movement, 
despite the rather high expressive ambitus, it is the opti-
mism and calmness that unexpectedly win, undeniably 
dominating over catastrophism. The second move-
ment, Largo, is maintained entirely in the atmosphere 
of contemplation and reflection. The parts of the flute 
and strings permeate each other, creating almost a hyp-
notic mosaic based on gentle motivic development. 
The composer used a slightly similar means in the final 
movement, which is visible despite the autonomously 
developed narrative of the soloist and orchestra. Alle-
gretto’s architecture is almost entirely determined 
by the shape of the melodic and harmonic phrases 
leading to the ethereal code, illustrating the final victory 
of gentleness and optimism.

Dariusz Marciniszyn
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fot. Bo Huang

Kornel WOLAK to ceniony solista, kameralista i pedagog 
o międzynarodowej renomie, chwalony za szlachetny 
dźwięk oraz precyzję techniczną. John Terauds (krytyk 
muzyczny z „Toronto Star”) w jednej ze swoich recenzji 
zauważa, iż „kontrola, delikatna i elegancka expresyj-
ność… są tym co nadaje blasku jego interpretacjom”.

 Koncertuje regularnie w Kanadzie, Stanach Zjedno-
czonych, Ameryce Południowej, Europie, Chinach i Korei 
Południowej. Wystapił z takimi zespołami jak: Filharmo-
nia Poznańska, Polska Orkiestra Radiowa Amadeus, Loja 
Symphony Orchestra (Ekwador), Slovak Sinfonietta, 
Kelowna Symphony Orchestra, Quebec Symphony, 
Toronto Sinfonietta Orchestra, Charleston Symphony 
Orchestra, Indiana University Orchestra i inne.
 Jest laureatem wielu prestiżowych nagród w tym 
„The Presser Foundation”, nominacji do „Fryderyków” 
i międzynarodowych konkursów.
 Znaczną część jego działalnosci zajmują podróże 
związane z wykładami na temat techniki klarnetowej. 
Jest autorem naukowych publikacji oraz cieszącej się 
dużą popularnoscią w świecie klarnetu książki pt. Rodzaje 
staccato. Prowadzi badania naukowe nad techniką gry 
w Instytucie Wad Wymowy na Uniwersytecie w Toronto. 
Obecnie prowadzi klasę klarnetu w Queen’s University 
(Kingston, Kanada).

Kornel WOLAK is an appreciated soloist, chamber musi-
cian, and pedagogue with an international reputation, pra-
ised for his noble sound and technical precision. In one 
of his reviews, John Terauds (a music critic of “Toronto 
Star”) notes that “the control, gentle and elegant expres-
sion... are what make his interpretations shine.”
 He regularly performs in Canada, the United States, 
South America, Europe, China, and South Korea. He has 
performed with such ensembles as: the Poznań Philhar-
monic, Amadeus Chamber Orchestra of Polish Radio, 
Loja Symphony Orchestra (Ecuador), Slovak Sinfonietta, 
Kelowna Symphony Orchestra, Quebec Symphony, 
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Toronto Sinfonietta Orchestra, Charleston Symphony 
Orchestra, Indiana University Orchestra, and many others. 
 He is a laureate of a number of prestigious awards, 
including the Presser Foundation Award and nomina-
tions for the Fryderyk Award, as well as of international 
competitions.
 A significant part of his activity is occupied by trav-
els related to lectures on clarinet technique. He is an 
author of scientific publications and a book, very popular 
in the clarinet world, titled Types of Staccato. He con-
ducts research on the clarinet performance technique at 
the Speech-Language Pathology Department at the Uni-
versity of Toronto. Currently, he runs a clarinet class at 
Queen’s University (Kingston, Canada).

fot. Igor Omulecki

Łukasz DŁUGOSZ uznany jest przez krytyków za jednego 
z najwybitniejszych flecistów. Jest również najliczniej 
uhonorowanym w historii polskim flecistą.
 Absolwent studiów solistycznych w Hochschule für 
Musik und Theater w Monachium oraz studiów mistrzow-
skich w Conservatoire National Supérieur de Musique et 
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de Danse w Paryżu oraz w Yale University w New Haven.
Jest zwycięzcą kilkunastu prestiżowych międzynarodo-
wych konkursów fletowych m.in. w Paryżu, Monachium, 
Odense i Viggiano.
 Koncertuje jako solista i kameralista w kraju 
i za granicą. Współpracuje z wieloma renomowanymi 
orkiestrami. Jako solista występował m.in. w: Car-
negie Hall, Musikverein Goldener Saal oraz Konzer-
thaus w Wiedniu, Konzerthaus w Berlinie, Gasteig Carl 
Orff Saal oraz Herkulessaal w Monachium, Poly Theatre 
w Pekinie, Xinghai Concert Hall w Guangzhou, Shanghai 
Concert Hall, Opera House w Katarze, Shin Kobe Oriental 
Hall w Kobe, Sali Koncertowej im. Piotra Czajkowskiego 
w Moskwie. Grał pod batutą takich gwiazd jak Zubin 
Mehta, James Levine, Mariss Jansons, Jesús López 
Cobos, Agnieszka Duczmal, Jerzy Maksymiuk czy Jacek 
Kaspszyk. Był wielokrotnie zapraszany do wykonania 
Koncertu fletowego Krzysztofa Pendereckiego pod batutą 
kompozytora.
 W 2010 roku Łukasz Długosz miał swój debiut fono-
graficzny z London Symphony Orchestra z którą nagrał 
płytę z Koncertem fletowym Michaela Coliny. Artysta 
dokonał wielu nagrań archiwalnych, radiowych i telewi-
zyjnych w kraju i za granicą. Artysta nagrał 35 albumów 
płytowych zawierających w przeważającej części muzykę 
polską, które zostały docenione przez krytykę międzynaro-
dową i za które otrzymał wiele prestiżowych międzynaro-
dowych nagród fonograficznych, w tym nagrodę Interna-
tional Classical Music Award (ICMA). Jego koncerty były 
wielokrotnie transmitowane przez najważniejsze rozgło-
śnie radiowe, takie jak: BBC Radio 3, NDR, SWR, BR4, 
Deutschland Radio Kultur, Polskie Radio 2, Radio France, 
RMF Classic.

 Artysta jest również propagatorem muzyki najnow-
szej. Na swoim koncie ma 96 prawykonań kompozycji 
polskich i zagranicznych twórców m.in.: Enjotta Schne-
idera, Michaela Coliny, Enjotta Schneidera, Kaija Saariaho, 
Krzysztofa Pendereckiego, Dai Bo, Pawła Szymańskiego, 
Pawła Mykietyna, Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, Piotra 
Mossa i wielu innych.
 Jest jurorem międzynarodowych konkursów fleto-
wych. Prowadzi kursy mistrzowskie na całym świecie. 
Reprezentuje Polskę na licznych międzynarodowych kon-
wencjach fletowych.
 Łukasz Długosz był dwukrotnie nominowany do Pasz-
portów Polityki, Koryfeusza Muzyki Polskiej, „Fryderyków” 
i Gwarancji Kultury TVP Kultura. Za swoje osiągnięcia 
artystyczne otrzymał szereg prestiżowych nagród i sty-
pendiów, m.in.: Gasteig Musikpreis, Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Zeit-Preis, Deutsche Stiftung 
Musikleben, Młoda Polska. Zarząd Główny Stowarzysze-
nia Polskich Artystów Muzyków, przyznał artyście statu-
etkę Orfeusz 2016 za wybitne osiągnięcia artystyczne 
w dziedzinie wykonawstwa muzyki fletowej, w tym dzieł 
kompozytorów polskich. Za wybitną działalność kulturalną 
i promocję kultury polskiej Łukasz Długosz został odzna-
czony medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

Łukasz DŁUGOSZ is considered one of the greatest flau-
tists by critics. He is also the most awarded Polish flautist 
in the history.
 A graduate of solo studies at the Hochschule für Musik 
und Theater in Munich and master studies at the Con-
servatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
in Paris, and at Yale University in New Haven.
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 He is the winner of several prestigious international 
flute competitions, e.g., in Paris, Munich, Odense, 
and Viggiano.
 He performs as a soloist and chamber musi-
cian in Poland and abroad. He works with a number 
of renowned orchestras. As a soloist he has performed in, 
among others, Carnegie Hall, the Musikverein Goldener 
Saal and Konzerthaus in Vienna, Konzerthaus in Berlin, 
Gasteig Carl Orff Saal and Herkulessaal in Munich, Poly 
Theatre in Beijing, Xinghai Concert Hall in Guangzhou, 
Shanghai Concert Hall, Opera House in Qatar, Shin Kobe 
Oriental Hall in Kobe, Pyotr Tchaikovsky Concert Hall 
in Moscow. He has played under the baton of such stars 
as Zubin Mehta, James Levine, Mariss Jansons, Jesús 
López Cobos, Agnieszka Duczmal, Jerzy Maksymiuk, 
or Jacek Kaspszyk. He was often invited to perform 
Krzysztof Penderecki’s Flute Concerto under the baton 
of the composer himself.
 In 2010, Łukasz Długosz had his phonographic debut 
with the London Symphony Orchestra, with which 
he recorded a CD with Michael Colina’s Flute Concerto. 
The artist has made many archival, radio, and television 
recordings in Poland and abroad. The artist has recorded 
35 albums containing mostly Polish music, which have 
been recognised by international critics and for which 
he received many prestigious international phonographic 
awards, including the International Classical Music Award 
(ICMA). On a number of occasions, his concerts have 
been broadcast by the most important radio stations, 
such as BBC Radio 3, NDR, SWR, BR4, Deutschland 
Radio Kultur, Polish Radio 2, Radio France, or RMF Classic.
 The artist is also a populariser of contemporary 
music. He has 96 premieres of compositions by Polish 

and foreign artists under his belt, including Enjott Schnei-
der, Michael Colina, Kaija Saariaho, Krzysztof Penderecki, 
Dai Bo, Paweł Szymański, Paweł Mykietyn, Grażyna 
Pstrokońska-Nawratil, Piotr Moss, and many others.
 He is a juror at international flute competitions. 
He runs master classes all over the world. He also repre-
sents Poland at numerous international flute conventions.
 Łukasz Długosz was nominated twice for Polityka’s 
Passports, the Polish Music Coryphaeus, Fryderyk 
awards, and the Guarantee of Culture Award of TVP 
Kultura. He received a number of prestigious awards 
and scholarships for his artistic achievements, includ-
ing Gasteig Musikpreis, scholarship of the Minister 
of Culture and National Heritage, Zeit-Preis, Deutsche 
Stiftung Musikleben, and Young Poland. The Main Board 
of the Association of Polish Artists Musicians awarded 
the artist with the Orpheus 2016 statuette for his out-
standing artistic achievements in the field of flute music 
performance, including the works of Polish composers. 
Łukasz Długosz was honoured with the Medal for “Merit 
to Culture – Gloria Artis” for his outstanding cultural activ-
ity and promotion of Polish culture.
 The artist is a professor at the Academy of Music 
in Gdańsk.
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Fot. Jacek Mójta

Pomyłki być nie może! Orkiestra Kameralna Polskiego 
Radia jest jednym z najwspanialszych zespołów naszych 
czasów.

„The Gazette”, Montreal

ORKIESTRA KAMERALNA POLSKIEGO RADIA AMADEUS 
została założona w Poznaniu w 1968 roku przez Agnieszkę 
Duczmal. Początkowo działała pod patronatem Jeunesses 
Musicales, a później Poznańskiego Towarzystwa Muzycz-
nego. Zdobycie przez Orkiestrę w 1976 roku Srebrnego 

Medalu Herberta von Karajana na Międzynarodowych 
Spotkaniach Młodych Orkiestr w Berlinie Zachodnim 
zaowocowało przekształceniem jej rok później w etatowy 
zespół Polskiego Radia i Telewizji, a następnie w Orkie-
strę Kameralną Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją 
Agnieszki Duczmal. Od 2009 roku drugim dyrygentem 
orkiestry jest Anna Duczmal-Mróz; ów kobiecy duet dyry-
gencki czyni zespół ewenementem na skalę światową.
 Orkiestra dokonuje regularnie nagrań dla Polskiego 
Radia – do chwili obecnej transmitowano setki koncertów 
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oraz zarejestrowano ponad 10.000 minut muzyki, obejmu-
jącej repertuar od baroku do współczesności. Orkiestra 
współpracowała z zagranicznymi radiofoniami, m.in.: 
niemieckimi NDR, WDR, SFB oraz BBC w Londynie, CBC 
w Montrealu i radiofonią meksykańską, dla których nagry-
wała przede wszystkim muzykę polską. Zespół zarejestro-
wał ponad 100 koncertów i programów dla Telewizji Pol-
skiej 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 Jana Seba-
stiana Bacha w opracowaniu Józefa Kofflera na orkiestrę 
kameralną.
 W dyskografii orkiestra ma ponad 50 wydawnictw 
płytowych. Prowadzi działalność koncertową w większo-
ści krajów europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Meksyku, Brazylii, Kuwejcie, Tajwanie i Japo-
nii, współpracując często ze światowej sławy solistami, 
takimi jak: Maurice André, Martha Argerich, Avi Avital, 
Patric Gallois, Charles Richard-Hamelin, Steven Isserlis, 
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, 
Henryk Szeryng, Maxim Vengerov, Ingolf Wunder, Gheor-
ghe Zamfir oraz czołowymi solistami polskimi.
 Wśród najsłynniejszych sal koncertowych, w których 
występowała orkiestra, należy wymienić Concertgebouw 
w Amsterdamie, filharmonie w Berlinie, Kolonii, Mona-
chium i Petersburgu, lipski Gewandhaus, wiedeński Musi-
kvereinsaal, 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, wspaniałe legato 
i niezrównanego dyrygenta.

„The Independent”, Londyn 

There is no doubt about it: the Polish Radio Chamber 
Orchestra is one of the crack ensembles of our time.

”The Gazette”, Montreal

AMADEUS CHAMBER ORCHESTRA OF POLISH RADIO 
was founded by Agnieszka Duczmal in Poznań in 1968. 
Initially supported by the Polish section of the Jeunes-
ses Musicales movement, and later by the Poznań 
Music Society, following the silver Herbert von Karajan 
Medal awarded at the International Young Orchestra 
Meeting in West Berlin in 1977, the ensemble conducted 
by its founder was transformed first into Polish Radio 
and Television Orchestra, and later into Amadeus 
Chamber Orchestra of Polish Radio. In 2009, Anna 
Duczmal-Mróz became the ensemble’s second conduc--Mróz became the ensemble’s second conduc-
tor. The female conductor duo makes the orchestra an 
enterprise truly unique in the world. 
 The ensemble’s artistic achievements include many 
first performances, such as the first world recording 
of Josef Koffler’s transcription of Johann Sebastian 
Bach’s Goldberg Variations for chamber orchestra. 
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Covering repertoire from the Baroque to contemporary 
music, Amadeus’ regular recordings for Polish Radio have 
produced more than ten thousand minutes of music, 
as well as hundreds of concert broadcasts. The ensemble 
has collaborated with foreign radio stations, including 
the German NDR, WDR, and SFB, the BBC in London, 
the CBC in Montreal, and the Mexican Radio (for which 
the orchestra recorded mainly Polish repertoire).
 The ensemble’s television recordings include over 
a hundred concerts and programmes for the Polish 
Television, five hours of music for Télévision França-
ise 1, as well as one hour programme of Polish music 
for the Japanese NHK TV station.
 With over fifty records to its credit, the Orchestra has 
given concerts in most European countries, the USA, 
Canada, Mexico, Brazil, Kuwait, Taiwan, and Japan, 
as well as collaborated with such world-class soloists, 
as Maurice André, Martha Argerich, Avi Avital, Patric Gal-
lois, Charles Richard-Hamelin, Steven 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, Hen-
ryk Szeryng, Maxim Vengerov, Ingolf Wunder, Gheorghe 
Zamfir, and leading Polish soloists.
 The Orchestra has performed at such renowned 
concert venues, as the Concertgebouw in Amsterdam, 
philharmonic concert halls in Berlin, Cologne, Munich 
and St. Petersburg, the Gewandhaus in Leipzig, 
the Musikvereinsaal in Vienna, Pollack Hall in Montreal, 
Queen Elizabeth Hall in London, La Scala in Milan, 
or Tokyo Opera City Concert Hall. The ensemble regularly 
appears at numerous European music festivals.

Ensemble which must now rank among the finest 
of its kind in the world, possessed of a distinctive sound, 
an enviable legato and an exceptional leader in Duczmal.

“The Independent”, London

1632_1633 book 130x117 mm.indd   14 29.11.2019   15:39:17



15

fot. Kamil Babka

Naprawdę sensacyjna dyrygentka – jest technicznie bez 
skazy, doskonale buduje napięcie i potrafi je utrzymać. 

„Kissinger Winterzauber”

Urodziła się, aby być dyrygentem.
Maestro Eiji Oue

Anna DUCZMAL-MRÓZ po debiucie na festiwalu w Bad 
Kissingen została okrzyknięta przez niemiecką prasę 
sensacyjną dyrygentką. Ma ona osobowość i chęć 

wnikliwego,własnego spojrzenia w muzyczne dzieło – 
napisał recenzent „Rzeczpospolitej”, podsumowując 
7. Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza 
Fitelberga. gdzie została zauważona jako najciekawsza 
indywidualność.
 Anna Duczmal-Mróz rozpoczęła edukację muzyczną 
jako skrzypaczka. Jej talent dyrygencki objawił się pod-
czas próby orkiestry studenckiej Hochschule für Musik 
und Theater w Hanowerze (studiowała w klasie skrzypiec 
prof. Krzysztofa Węgrzyna) prowadzonej przez Eiji Oue, 
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podczas której maestro zaproponował ochotnikom spró-
bowanie przejęcia pałeczki dyrygenckiej. Ów „konkurs” 
wygrała Anna Duczmal-Mróz, której prof. Oue – obda-
rowując ją swoją batutą – zaproponował studia dyry-
genckie, które odbyła w jego klasie w latach 2001–2004. 
Ukończyła je z wyróżnieniem, prowadząc swój koncert 
dyplomowy z orkiestrą NDR-Radiophilharmonie w Hano-
werze. W 2000 roku założyła studencką orkiestrę Benja-
min Britten Kammerorchester w Hanowerze, z którą kon-
certowała w Niemczech. Jej wykonanie Historii żołnierza 
Igora Strawińskiego spotkało się z tak wielkim uznaniem, 
że organizatorzy powtórzyli koncert. W roku 2003 debiuto-
wała w Polsce, dyrygując Orkiestrą Kameralną Polskiego 
Radia Amadeus. Od tego czasu koncertuje i nagrywa 
z tą orkiestrą. W sezonie 2004/2005 była asystentką Eiji 
Oue w NDR Radiophilharmonie. W sezonie 2006/2007, 
wyłoniona spośród młodych dyrygentów, pełniła funkcję 
dyrygenta-asystenta Maestro Antoniego Wita w orkie-
strze Filharmonii Narodowej w Warszawie.
 Anna Duczmal-Mróz wielokrotnie prowadziła koncerty 
z orkiestrami w Niemczech, Włoszech, Belgii, Austrii, 
Ameryce Południowej oraz współpracowała ze wszyst-
kimi najważniejszymi orkiestrami w Polsce, w tym Orkie-
strą Filharmonii Narodowej, Orkiestrą Sinfonia Varsovia 
czy Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia.
 Anna występowała w znakomitych salach koncer-
towych, takich jak Wiener Konzerthaus Mozartsaal czy 
Palais des Beaux-Arts w Brukseli, oraz na wielu zna-
czących festiwalach w Polsce, Niemczech i Ameryce 
Południowej.
 Od 2009 Anna Duczmal-Mróz jest drugim dyrygen-
tem Orkiestry 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 Euro-
pejskiego Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego. 
Od 2009 roku prowadzi wraz z Toruńską Orkiestrą Sym-
foniczną oraz wielkimi pianistami – takimi jak Ilja Scheps, 
Robert McDonald, Andrzej Jasiński – kursy mistrzow-
skie w Paderewski Piano Academy. W 2014 roku Anna 
prowadziła kursy dyrygenckie i koncerty w Ameryce 
Południowej.
 W 2015 roku ukazały się dwie płyty, zarejestrowane 
przez Annę wraz z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia 
Amadeus: kompozycje orkiestrowe Sebastiana Krajew-
skiego (DUX) oraz X Symfonia Mieczysława Wajnberga 
(cpo – classic production osnabrück) – płyta otrzymała 
nominację do nagrody Polskiej Akademii Fonograficz-
nej „Fryderyk” (2016) w kategorii „najlepszy album 
za granicą”.
 W 2018 roku z wielkim sukcesem zadebiutowała 
w operze, sprawując kierownictwo muzyczne nowej reali-
zacji opery pt. Awantura w Recco czyli Drzewko wolności 
Macieja Małeckiego z librettem Wojciecha Młynarskiego 
w Operze Nova w Bydgoszczy.
 Anna Duczmal-Mróz regularnie dokonuje nagrań pol-
skiej muzyki dla Polskiego Radia. Jest wielokrotną sty-
pendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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A truly sensational conductor. Technically flawless, she 
is perfect in building up tension, which she manages 
to sustain. 

“Kissinger Winterzauber”

Born to be a conductor.
Maestro Eiji Oue

After her debut at the festival in Bad Kissingen, Anna 
DUCZMAL-MRÓZ was hailed sensational conductor by 
a German newspaper. [Anna] boasts a personality 
and willingness to look at a piece of music in her own 
individual and insightful way, wrote a “Rzeczpospolita” 
reviewer in his account of 7th International Grzegorz 
Fitelberg Competition for Conductors.
 Daughter to the world-famous conductor Agnieszka 
Duczmal, Anna Duczmal-Mróz began her musical educa-
tion as violinist. Her conducting talent was discovered 
during a student orchestra rehearsal at the Hochschule 
für Musik und Theater in Hanover (where she stud-
ied violin with Prof. Krzysztof Węgrzyn). Eiji Oue who 
conducted the ensemble, suggested that members 
of the orchestra take his place on the podium to lead 
the ensemble. Following this “competition”, Maestro 
Oue extended an invitation to Anna to study conduct-
ing with him (2001-2004). She graduated with honours 
in June 2004, and her diploma concert saw her conduct 
the NDR Radiophilharmonie Hannover. Four years earlier, 
she founded in Hanover a student orchestra, the Ben-
jamin Britten Kammerorchester, with which she played 
concerts in Germany. Her interpretation of Stravinsky’s 
Soldier’s Tale was so successful that concert organizers 
repeated the event a few months later. Since her debut 

in Poland with Amadeus Chamber Orchestra of Polish 
Radio in 2003, Anna Duczmal-Mróz has been regularly 
recording with the ensemble and conducting its con-
certs. In 2004 /2005 season she was assistant conductor 
to Eiji Oue at NDR-Radiophilharmonie, and after a series 
of auditions, between January 2006 and June 2007, she 
became assistant conductor to Antoni Wit at the National 
Philharmonic in Warsaw.
 Anna Duczmal-Mróz has led orchestras in Germany, 
Italy, Belgium, France, Austria, Spain, Japan, Mexico 
and South America, and worked with all major ensembles 
in Poland, including the Warsaw Philharmonic, the Sin-
fonia Varsovia, and the Polish National Radio Symphony 
Orchestra in Katowice. Anna has conducted in such 
renowned concert halls, as the Wiener Konzerthaus 
Mozartsaal, the Gustav Mahler Saal in Toblach, the Max 
Littmann Saal in Bad Kissingen or the Palais des Beaux-
Arts in Brussels, and performed at numerous leading 
festivals in Poland, Germany and South America. She has 
led concerts with such renowned soloists as Avi Avital, 
Daniel Hope, Georgij Osokins, Veriko Tchumburidze, Kirill 
Troussov, Ingilf Wunder or Wynton Marsalis and Jazz at 
Lincoln Center Orchestra.
 Since 2009, Anna Duczmal-Mróz has been second 
conductor of the Amadeus Chamber Orchestra of Polish 
Radio, with which she regularly performs. Her record-
ings of Polish music have been released on several CDs, 
while concerts with the Amadeus have been broadcast 
by Polish Radio and Nord Deutsche Rundfunk. Collabora-
tion with Capella Bydgostiensis has brought the release 
of 20th-Century Hits recorded and published under 
the auspices of Krzysztof Penderecki European Centre 
for Music.
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 In 2009, in collaboration with Toruń Symphony Orches-
tra and such illustrious pianists, as Ilya Scheps, Robert 
McDonald, or Andrzej Jasiński, Anna Duczmal-Mróz 
began her masterclass programme at Paderewski Piano 
Academy; since 2014, she has been giving conducting 
masterclasses and playing concerts in South America.
 2015 saw the release of Works for Orchestra 
by Sebastian Krajewski, and Symphony No. 10 by 
Mieczysław Wajnberg recorded by Anna with Ama-
deus Chamber Orchestra of Polish Radio for DUX 
and cpo respectively. In 2016, the latter was nominated 
for the award of Polish Phonographic Academy, the Fry-
deryk Award, in the “Best Polish Album Abroad” category.
 In 2018 she made her debut as an opera conductor 
(Maciej Małecki contemporary opera Awantura w Recco 
new production in Opera Nova Bydgoszcz), described as 
phenomenal Anna Duczmal-Mróz [who] with a perfect 
conducting gesture introduces to the music everything 
unreachable to write down, and the orchestra led by 
hands realizes all the ideas contained in the score flu-
ently and at ease (Kamila Poziomka “Ruch Muzyczny”). 
Anna Duczmal-Mróz extracted the soul of this musical 
work, with a great mastery and unusual sensitivity (Ilona 
Słojewska “Theater Journal”).
 Anna Duczmal-Mróz has held a number of scholarships 
from the Ministry of Culture and Fine Arts.
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