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prof. dr h.c. Barbarze Świątek-Żelaznej oraz prof. Andrzejowi Godkowi – za cenne uwagi i zaangażowanie włożone 
w przygotowanie zespołu do nagrań płyty;
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firmie  – za zaprojektowanie i uszycie strojów koncertowych dla zespołu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Co-financed by the Minister of Culture, National Heritage and Sport.

1685 book digipack 135x120.indd   2 17.11.2020   14:35:16



POLSKIE KWINTETY NA INSTRUMENTY DĘTE
POLISH WIND QUINTETS

CRACOW GOLDEN QUINTET
NATALIA JARZĄBEK FLET | FLUTE

DAMIAN ŚWIST OBÓJ | OBOE

TOMASZ SOWA KLARNET | CLARINET

MAŁGORZATA WYGODA FAGOT | BASSOON

KONRAD GOŁDA WALTORNIA | HORN
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Pięć utrwalonych na niniejszej płycie kwintetów dętych 
wyraźnie nawiązuje do stylistyki neoklasycznej, co bez-
pośrednio wiąże się z gatunkowymi preferencjami oraz 
językiem muzycznym każdego z prezentowanych polskich 
twórców, działających w XX i na początku XXI wieku.

Michał Spisak (1914–1965) w 1930 roku wstąpił 
do Śląskiego Konserwatorium Muzycznego w Katowicach, 
gdzie kształcił się w zakresie kompozycji w klasie Alek-
sandra Brachockiego oraz gry na skrzypcach u Józefa 
Cetnera. Od 1937 roku studiował w Paryżu pod okiem 
cenionej na całym świecie Nadii Boulanger. Po zakończe-
niu II wojny światowej artysta nie powrócił do ojczyzny 
na stałe, starał się jednak angażować w rozwój życia 
kulturalnego naszego kraju.

Kwintet na flet, obój, klarnet, fagot i waltornię 
Michała Spisaka powstał w roku 1948 na zamówienie 
Związku Kompozytorów Polskich, zaś jego prawykonanie 
miało miejsce rok później w Krakowie. Część pierwsza 
dzieła utrzymana jest w nastroju beztroskiej sielanki, 
a jej podstawę architektoniczną stanowią krótkie, silnie 
zrytmizowane motywy melodyczne. W części drugiej 
melodyka jest równie istotnym składnikiem rozwoju 
narracji, jednak zamiast krótkich motywów, kompozy-
tor wprowadził w tym epizodzie rozbudowane odcinki 
o wyraźnie melancholijnej proweniencji. Część trzecia 
dzieła jest najbardziej rozbudowana. Po kilkutaktowym, 
ponurym wstępie, narracja niespodziewanie się ożywia, 
a w miarę jej rozwoju dochodzi do pomysłowej syntezy 
fraz ostinatowych, epizodów polifonicznych oraz niemal 

klasycystycznych wstawek odpowiedzialnych za rozłado-
wanie napięcia z części drugiej.

Grażyna Bacewicz (1909–1969) już w wieku 10 lat 
wstąpiła do łódzkiego Konserwatorium Muzycznego 
Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej, pobierając lekcje gry 
na skrzypcach i fortepianie. Po przeprowadzce do War-
szawy kontynuowała edukację w tamtejszym konserwa-
torium pod okiem Kazimierza Sikorskiego (kompozycja), 
Józefa Jarzębskiego (skrzypce) i Józefa Turczyńskiego 
(fortepian). W 1932 roku, a więc pięć lat przed Michałem 
Spisakiem, za sprawą wysokiego stypendium, ufundo-
wanego przez Ignacego Jana Paderewskiego, rozpoczęła 
dwuletnie studia w École Normale de Musique w Paryżu 
u Nadii Boulanger. W 1934 roku ponownie wyjechała 
do stolicy Francji, tym razem w celu uzupełnienia eduka-
cji u cenionego skrzypka, Carla Flescha. Do dziś Bacewicz 
uznawana jest za jedną z najwybitniejszych kompozyto-
rek narodowych, a jej dorobek na stałe wszedł w skład 
kanonicznego repertuaru sal koncertowych świata.

Kwintet na instrumenty dęte został skomponowany 
w roku 1932. Jest to jedno z pierwszych dojrzałych 
dzieł, w których język muzyczny kompozytorki uznać 
można za w pełni ukształtowany. Utwór został doce-
niony pierwszą nagrodą na Konkursie dla Kompozytorek, 
zorganizowanym przez paryskie Towarzystwo „Aide aux 
femmes de professions libres”. Mimo budowy sugeru-
jącej inspiracje neoklasycyzmem, dzieło posiada szereg 
indywidualnych znamion świadczących o jego wyjątko-
wości. Część pierwsza oparta jest na zróżnicowanych 
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fakturalnie, motorycznych odcinkach melodyczno-ryt-
micznych, w których partia każdego z instrumentów 
prowadzi autonomiczną opowieść. Część druga przy-
wodzi na myśl stylizację złożonej arii, pełną rozbudo-
wanych instrumentalnych dialogów i długich wstawek 
solowych imitujących kunsztowne wokalizy. W kolejnych 
dwóch częściach na pierwszy plan wyraźnie wysuwa 
się pierwiastek ludowy. Widać tu wyraźnie, że kompo-
zytorka z jednej strony zadbała o formalny porządek, 
z drugiej zaś pozwoliła sobie na sporo artykulacyjnej 
swobody, wyrażonej poprzez epizody o typowo ludowym 
charakterze.

Tadeusz Paciorkiewicz (1916–1998) początkowo 
kształcił się w zakresie gry na organach. W latach 
1936–1939 studiował w klasie Bronisława Rutkowskiego 
w Konserwatorium Warszawskim. Dopiero po zakończe-
niu II wojny światowej zdecydował się na wzbogace-
nie swojej edukacji o studia kompozytorskie (w klasie 
Kazimierza Sikorskiego). Po wojnie Paciorkiewicz dał 
się poznać polskiej publiczności jako wybitny organista 
i dyrygent chóralny. Dopiero później jego kompozytorski 
potencjał w pełni ujrzał światło dzienne.

Kwintet na flet, obój, klarnet, fagot i waltornię 
powstał w 1951 roku. Jest to dzieło, w którym na rów-
nych prawach do głosu dochodzą elementy czysto kla-
sycznej formy, jak i epizody wskazujące na zaintere-
sowanie Paciorkiewicza techniką ewolucyjną. Najwię-
cej jej przejawów można zaobserwować w pierwszej 
części dzieła, której struktura bazuje na wyrazowych 

mikrogradacjach, finalnie tworzących pomysłową, sono-
rystyczną mozaikę. Mimo wyraźnych zmian agogicz-
nych, wrażenie kontrastu dla słuchacza może być wręcz 
niezauważalne. W części drugiej dominują brzmienia 
dysonujące oraz wiążący się z nimi smutek i rezygnacja. 
Również w tym ogniwie kompozytor wyraźnie nawiązuje 
do ewolucjonizmu. Dopiero w finałowym Allegro sche-
rzando (e molto rustico) budowa formalna diametralnie 
się zmienia, na co znaczący wpływ mają wprowadzone 
przez Paciorkiewicza liczne motywy ludyczne i rustykalne.

Wojciech Kilar (1932–2013) kształcił się w zakresie 
gry na fortepianie, jednak nigdy nie myślał poważnie 
o karierze instrumentalisty. W 1944 roku po przepro-
wadzce ze Lwowa do Rzeszowa, Kilar zetknął się z Kazi-
mierzem Mirskim. Ów ceniony pedagog odkrył przed 
młodym muzykiem bogactwo XX-wiecznej literatury 
fortepianowej, zachęcając go przy okazji do podjęcia 
samodzielnych prób kompozytorskich. Po kilku latach, 
artysta zdecydował się na ukierunkowanie edukacji 
w tym właśnie zakresie. Początkowo pobierał prywatne 
lekcje u Artura Malawskiego w Krakowie, następnie 
uzupełnił edukację w Państwowym Liceum Muzycznym 
w Katowicach i tamtejszej Państwowej Wyższej Szkole 
Muzycznej pod okiem Bolesława Woytowicza.

Kwintet na flet, obój, klarnet, fagot i waltornię 
został skomponowany w 1952 roku. Stworzone przez 
dwudziestoletniego Kilara dzieło stanowi wspaniałą 
wizytówkę warsztatowych predyspozycji młodego 
twórcy. W otwierającej Kwintet części na pierwszy plan 
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wybijają się dwa wiodące motywy podejmowane przez 
wszystkie instrumenty. W tym ustępie dominuje wszech-
obecna motoryka, a częste humorystyczne zwroty nadają 
mu sporo lekkości. W części drugiej klimat beztroski 
zostaje utrzymany, co doskonale wpływa na czytelną 
ekspozycję licznych odcinków i motywów quasi-ludowych. 
Część trzecia pod względem wyrazowym stoi w wyraźnej 
opozycji wobec pozostałych ustępów. Kantylenowy temat 
wariacji wysuwa się na pierwszy plan, a brak gęstej fak-
tury i liczne piony akordowe nadają mu majestatyczny 
charakter. W finale na powrót do głosu dochodzi moto-
ryka i żywiołowe dialogi poszczególnych instrumentów. 
W tej części kompozytor położył także wyraźny nacisk 
na solowe, wirtuozowskie wstawki, co okazuje się ideal-
nym dopełnieniem całości.

Józef Świder (1930–2014) to kompozytor, którego 
twórczość obecnie przeżywa renesans. Artysta kształ-
cił się w zakresie: kompozycji (klasa Bolesława Woy-
towicza), teorii muzyki (klasa Adama Mitschy) oraz gry 
na fortepianie (klasa Stefanii Allinówny) w Akademii 
Muzycznej w Katowicach. Po zakończeniu studiów Świder 
na stałe związał się z tą uczelnią. Choć za główny obszar 
kompozytorskich poszukiwań obrał sobie twórczość chó-
ralną, jego kwintet uświadamia nam, że artysta dosko-
nale odnajdywał się także w obszarze dzieł kameralnych.

W odróżnieniu od pozostałych czterech zamieszczonych 
na płycie kompozycji, na formalny obraz Mini-��in-��in-
tetto na flet, obój, klarnet, fagot i waltornię Józefa 
Świdra składa się szereg autonomicznych ogniw, które 

bez problemu można by uznać za cykl kameralnych 
miniatur. Kwintet otwiera część o charakterze introdukcji. 
Józef Świder niemal wyłącznie posługuje się językiem 
systemu dur-moll, rezygnując z brzmień dysonujących 
i sonorystycznych eksperymentów. Części druga, trzecia 
i czwarta tworzą wewnętrzny minicykl oparty na zbli-
żonych regułach wyrazowych. W każdym z ustępów 
dominuje nastrój sentymentalny, chwilowo zachwiany 
wyłącznie w fugowanych odcinkach części trzeciej. 
W ostatnich trzech częściach pokrewieństwo estetyczne, 
zachodzące między każdym epizodem z osobna, jest rów-
nie silne, przy czym, w ich przypadku, kulminację tego 
minicyklu stanowi majestatyczny Polonez. Nie jest on 
ani muzyczną aluzją, ani miniaturą inspirowaną polskim 
folklorem. Mamy tu do czynienia z pełnoprawną styli-
zacją mogącą z powodzeniem wejść na stałe w skład 
polonezowego repertuaru koncertowego.

Dariusz Marciniszyn
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The five wind quintets recorded on this album clearly 
refer to the neoclassical style, which is directly related 
to the genre preferences and musical language of each 
of the presented Polish artists active in the 20th 
and early 21st centuries.

Michał Spisak (1914–1965) entered the Silesian Con-
servatory of Music in Katowice in 1930, where he studied 
composition with Aleksander Brachocki and violin with 
Józef Cetner. In 1937, he pursued his studies in Paris 
under the supervision of world-renowned Nadia Bou-Bou-
langer. After the end of World War II, the artist did not 
return permanently to his homeland, yet he was actively 
trying to get involved in the development of the cultural 
life in our country.

Michał Spisak composed the Quintet for flute, oboe, 
clarinet, bassoon, and horn in 1948, on commission 
of the Polish Composers’ Union, whereas its premiere 
took place year later in Cracow. The first movement 
of the work is kept in the mood of a carefree idyll; 
its structure is based on short, strongly rhythmicized 
melodic motifs. In the second movement, the melody 
is an equally important component of the narrative’s 
development; however, instead of short motifs, the com-
poser introduced extensive sections of distinctly mel-
ancholic provenance. The third movement is the most 
extensive. After a several bar-long gloomy introduction, 
the narrative unexpectedly revives, and as it unfolds, 
an ingenious synthesis of ostinato phrases, polyphonic 
episodes, and almost classicist inserts responsible 

for relieving the tension from the second movement 
takes place.

Grażyna Bacewicz (1909–1969) entered the Helena 
Kijeńska-Dobkiewiczowa Conservatory in Łódź already 
at the age of 10, taking violin and piano lessons. 
After moving to Warsaw, she continued her educa-
tion at the local conservatory under the supervision 
of Kazimierz Sikorski (composition), Józef Jarzębski 
(violin), and Józef Turczyński (piano). In 1932, i.e. five 
years before Michał Spisak, thanks to a significant 
scholarship funded by Ignacy Jan Paderewski, she 
began two-year studies at the École Normale de Musique 
in Paris with Nadia Boulanger. In 1934, she returned 
to the French capital, this time to complete her edu-
cation with respected violinist Carl Flesch. Until today, 
Bacewicz is considered as one of the most outstanding 
national composers, and her oeuvre has become a staple 
in the repertoire of concert halls around the world.

The Quintet for wind instruments was composed 
in 1932. It is one of the first mature works in which 
the composer’s musical language can be considered fully 
developed. The piece was recognized with the first prize 
at the Competition for Female Composers organized by 
the Parisian Society ‘Aide aux femmes de professions 
libres.’ Despite its structure, suggesting neoclassical 
inspirations, the work includes a number of individual 
features that prove its uniqueness. The first movement 
is based on texturally diverse, rhythm-driven melodic 
sections in which each instrument tells an autonomous 
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story. The second movement brings to mind a stylization 
of a complex aria, plenty of extensive instrumental dia-
logues and long solo inserts imitating elaborate vocals. 
In the following two movements, the folk element clearly 
comes to the fore. In these movements, it is evident that 
the composer, on the one hand, took care of the formal 
order and, on the other, allowed herself a lot of articula-
tion freedom, expressed through typically folk episodes.

Tadeusz Paciorkiewicz (1916–1998) would initially 
learn to play the organ. In 1936–1939, he studied 
in Bronisław Rutkowski’s class at the Warsaw Con-
servatory. It was only after the end of World War II that 
he decided to enrich his education with composition 
studies (in the class of Kazimierz Sikorski). After the war, 
Paciorkiewicz became known to the Polish audience as 
an outstanding organist and choral conductor. Only later 
did his compositional potential fully come to light.

The Quintet for flute, oboe, clarinet, bassoon, 
and horn was created in 1951. It is a piece in which 
elements of purely classical form and episodes indicat-
ing Paciorkiewicz’s interest in the evolutionary technique 
are equally expressed. This interest is mostly manifested 
in the first movement of the work, the structure of which 
is based on expressive micro-gradations, eventually 
resulting in an ingenious sonoristic mosaic. Despite 
clear agogic changes, the impression of contrast may be 
almost imperceptible for the listener. The second move-
ment is dominated by dissonant sounds and the sadness 
and resignation associated with them. In this movement, 

the composer also clearly refers to the evolutionism. It is 
only in the final Allegro scherzando (e molto rustico) 
that the formal structure changes dramatically, which 
is considerably influenced by numerous folk and rustic 
motifs introduced by Paciorkiewicz.

Wojciech Kilar (1932–2013) would learn to play 
the piano, but he never seriously considered a career 
of an instrumentalist. In 1944, after moving from Lviv 
to Rzeszów, Kilar met Kazimierz Mirski. The esteemed 
teacher revealed the young musician the richness 
of the 20th-century piano repertoire, at the same time 
encouraging him to undertake autonomous composi-
tional attempts. After a few years, the artist decided 
to focus his education on this field. Initially, he took 
private lessons from Artur Malawski in Cracow, then 
completed his education at the State Secondary Music 
School in Katowice and the local State Higher School 
of Music under the supervision of Bolesław Woytowicz.

The Quintet for flute, oboe, clarinet, bassoon, 
and horn was composed in 1952. The work created by 
twenty-year-old Kilar, proves impressive technical skills 
of the young artist.

In the opening movement of the Quintet, two lead-
ing motifs taken up by all instruments stand out. It is 
the rhythmic character that governs this movement, 
whereas frequent humorous phrases endow it with 
a lot of lightness. In the second movement, the care-
free atmosphere is maintained, which has a positive 
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influence on the legible presentation of numerous 
episodes and quasi-folk motifs. The expressive third 
movement stands in clear opposition to the other ones. 
The cantilena theme of the variations comes to the fore, 
and the lack of a dense texture and numerous chords 
give it a majestic character. In the finale, the rhyth-
mic character and spontaneous dialogues of individual 
instruments come to the fore again. In this movement, 
the composer also put a clear emphasis on solo, virtuoso 
interludes, which perfectly complements the whole.

Józef Świder (1930–2014) is a composer whose out-
put is currently experiencing a renaissance. The art-
ist studied composition (class of Bolesław Woytowicz), 
theory of music (Adam Mitscha), and piano (Stefania 
Allina) at the Academy of Music in Katowice. After com-
pleting his studies, Świder became permanently associ-
ated with this university. Although he chose choral music 
as the main area of his compositional explorations, this 
Quintet makes us aware of the fact that the artist 
was also at ease in the field of chamber music.

Contrary to the other four compositions presented on 
the CD, the formal image of Józef Świder’s Mini-��in-
tetto for flute, oboe, clarinet, bassoon, and horn 
consists of a series of autonomous movements that 
could easily pass for a series of small miniatures. 
The Quintet opens with an introduction-like move-
ment. Józef Świder almost exclusively uses the language 
of the major–minor tonality, abandoning dissonant 
sounds and sonoristic experiments. The second, third, 

and fourth movements form an internal mini-cycle 
based on similar expressive rules. Each of the move-
ments is dominated by a sentimental mood, to be 
only temporarily disturbed in the fugue-like sections 
in the third movement. In the last three move-
ments, the aesthetic relationship between each one 
of the movements is equally strong; in their case the cli-
max of the mini-cycle falls on the majestic Polonaise. 
It is neither a musical allusion nor a miniature inspired 
by Polish folklore: we are dealing here with a fully-
fledged stylization that can successfully become a staple 
of the Polonaise concert repertoire.

Dariusz Marciniszyn
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CRACOW GOLDEN QUINTET to zespół kameralny 
złożony z profesjonalnych muzyków, którzy dzięki swojej 
pasji do muzyki i precyzji wykonawczej w pełni oddają 
piękno brzmienia kwintetu dętego. Formacja powstała 
w 2015 roku w Krakowie. Tworzą ją absolwenci polskich 
Akademii Muzycznych – soliści, członkowie orkiestr 
symfonicznych oraz rozmaitych grup kameralnych: 
Natalia JARZĄBEK (flet), Damian ŚWIST (obój), 
Tomasz SOWA (klarnet), Małgorzata WYGODA (fagot), 
Konrad GOŁDA (waltornia).

Ensemble specjalizuje się w wykonywaniu i promowaniu 
muzyki polskiej. Repertuar zespołu, opracowany i przy-
gotowany pod kątem uczestnictwa w Międzynarodowym 
Konkursie Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki 
w Rzeszowie, zawiera kompozycje m.in. Grażyny Bace-
wicz, Wojciecha Kilara czy Michała Spisaka. Portfolio jest 
stale rozszerzane, zwłaszcza o utwory rzadko prezento-
wane na estradach sal koncertowych, a niezwykle cenne 
w kontekście polskiego dziedzictwa narodowego. 

1685 book digipack 135x120.indd   10 17.11.2020   14:35:18



11

Ponadto, zespół posiada w swoim repertuarze dzieła 
wywodzące się zarówno z epok klasycyzmu i romanty-
zmu, jak również muzykę współczesną i rozrywkową. Nie-
tuzinkowe interpretacje utworów Wolfganga Amadeusa 
Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Samuela Barbera, 
György’ego Ligetiego, Ennio Morricone, Astora Piazzolli 
oraz wielu innych kompozytorów, są następstwem umie-
jętności muzyków, kreatywności i zamiłowania do sztuki.

Działalność artystyczna zespołu doceniana jest zarówno 
w kraju, jak i na arenie międzynarodowej, czego potwier-
dzeniem jest szereg nagród zdobytych w konkursach 
muzycznych: II nagroda w Międzynarodowym Konkursie 
Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie 
(2019), nagroda „Viktor Kalabis Award” za najlepsze 
wykonanie utworu Viktora Kalabisa na festiwalu Inter-
national Summer Academy (ISA) w Wiedniu (2017), 
I nagroda w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym 
„Davorin Jenko” w Belgradzie, (2016), I nagroda w Mię-
dzynarodowym Konkursie Muzycznym w Madrycie (2016), 
I nagroda w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym 
„Melos” w Rzymie (2016), II nagroda w Międzynaro-
dowym Konkursie Muzycznym „Enkor” w Düsseldor-
fie (2016), II nagroda w Międzynarodowym Konkursie 
Muzycznym „eMuse” w Atenach (2016), I nagroda 
w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Kameralnych 
w Jaworze (2015), I nagroda w Międzynarodowym 
Konkursie Muzycznym w Londynie (2015).

Cracow Golden Quintet wielokrotnie gościł na międzyna-
rodowych festiwalach muzycznych, takich jak: ISA Festival 

w Wiedniu, Alexander Arutiunian International Wind 
Festival w Armenii, Crusell Festival w Finlandii, Festiwal 
„Młodzi Artyści” w Krakowie. Występy zespołu odbywały 
się w prestiżowych salach koncertowych i instytu-
cjach kulturalnych, między innymi: Wiener Musikve-
rein w Wiedniu, Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
w Rzymie, Armenian National Philharmonic w Erywaniu, 
Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 
w Lusławicach, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Fil-
harmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Fil-
harmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rze-
szowie, Zamku Królewskim na Wawelu.

Zespół współpracuje z polskim wydawnictwem fonogra-
ficznym DUX oraz austriackim ORF.

Fragment recenzji Michaela Morana:

Cracow Golden Quintet to spektakularna grupa profesjo-
nalnych muzyków-wirtuozów, którzy stworzyli magicz-
nie intymną więź muzycznego zrozumienia.

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej 
im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie,

wrzesień 2019 roku
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THE CRACOW GOLDEN QUINTET is a chamber ensem-
ble composed of professional musicians who, thanks 
to their passion for music and precision, perfectly render 
the beauty of the sound of a wind quintet. The ensemble 
was established in 2015 in Cracow. It consists of gradu-
ates of Polish academies of music – soloists, members 
of symphony orchestras and various chamber ensem-
bles: Natalia JARZĄBEK (flute), Damian ŚWIST (oboe), 
Tomasz SOWA (clarinet), Małgorzata WYGODA (bas-
soon), and Konrad GOŁDA (horn).

The ensemble specializes in performing and promot-
ing Polish music. Its repertoire, conceived and prepared 
to participate in the Stanisław Moniuszko International 
Competition of Polish Music in Rzeszów, features com-
positions by, among others, Grażyna Bacewicz, Wojciech 
Kilar, or Michał Spisak. The ensemble’s portfolio is 
being constantly expanded, especially with pieces that 
are rarely performed on the stages of concert halls, 
but extremely valuable in the context of the Polish 
national heritage. 
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In addition, the ensemble’s repertoire includes works 
from both the Classical and Romantic periods and con-
temporary and entertainment music. Unusual interpre-
tations of works by Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig 
van Beethoven, Samuel Barber, György Ligeti, Ennio 
Morricone, Astor Piazzolla, and many other composers 
are a result of the musicians’ skills, creativity, and love 
for art.

The ensemble’s artistic activity is appreciated both 
in Poland and internationally, which is confirmed by 
a number of awards won at music competitions: the 2nd 
prize at the Stanisław Moniuszko International Compe-
tition of Polish Music in Rzeszów (2019), the ‘Viktor 
Kalabis Award’ for the best performance of a piece by 
Viktor Kalabis at the International Summer Academy 
(ISA) festival in Vienna (2017), the 1st prize at the Inter-
national Music Competition ‘Davorin Jenko’ in Belgrade 
(2016), the 1st prize at the International Music Competi-
tion in Madrid (2016), the 1st prize at the International 
Music Competition ‘Melos’ in Rome (2016), the 2nd prize 
at the International Music Competition ‘Enkor’ in Düs-
seldorf (2016), the 2nd prize at the International Music 
Competition ‘eMuse’ in Athens (2016), the 1st prize at 
the International Review of Chamber Ensembles in Jawor 
(2015), or the 1st prize at the International Music Com-
petition in London (2015).

The Cracow Golden Quintet has been invited to various 
international music festivals such as the ISA Festival  
in Vienna, the Alexander Arutiunian International Wind 

Festival in Armenia, the Crusell Festival in Finland, or 
the Festival ‘Young Artists’ in Cracow. The ensemble 
and its members have performed in prestigious con-
cert halls and cultural institutions, including the Wiener 
Musikverein in Vienna, the Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia in Rome, the Armenian National Phil-
harmonic in Yerevan, the Krzysztof Penderecki European 
Centre for Music in Lusławice, the National Philharmonic 
in Warsaw, the Karol Szymanowski Philharmonic in Cra-
cow, the Artur Malawski Subcarpathian Philharmonic 
in Rzeszów, or the Wawel Royal Castle.

The ensemble cooperates with the Polish record label 
DUX and the Austrian ORF.

An excerpt from Michael Moran’s review:

The Cracow Golden Quintet is a spectacular group 
of professional musicians-virtuosos who have developed 
a magically intimate bond of musical understanding.

The Stanisław Moniuszko International Competition 
of Polish Music in Rzeszów,

September 2019

1685 book digipack 135x120.indd   13 17.11.2020   14:35:20



14

 Michał SPISAK (1914–1965)
 Kwintet na flet, obój, klarnet, fagot i waltornię
 Quintet for flute, oboe, clarinet, bassoon and horn (1948)
1 Allegro moderato 2:35
2 Andante 2:43
3 Andante – Allegro 5:11

 Grażyna BACEWICZ (1909–1969)
 Kwintet na instrumenty dęte
 Quintet for wind instruments (1932)
4 Allegro 3:13
5 Air – Andante 2:26
6 Allegretto 1:09
7 Vivo 2:36

 Tadeusz PACIORKIEWICZ (1916–1998)
 Kwintet na flet, obój, klarnet, fagot i waltornię
 Quintet for flute, oboe, clarinet, bassoon and horn (1951)
8 Allegro 5:44
9 Lento 3:42
⓾ Allegro scherzando (e molto rustico) 4:22

POLSKIE KWINTETY NA INSTRUMENTY DĘTE
POLISH WIND QUINTETS
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 Wojciech KILAR (1932–2013)
 Kwintet na flet, obój, klarnet, fagot i waltornię
 Quintet for flute, oboe, clarinet, bassoon and horn (1952)
⓫ Sinfonia 3:27
⓬ Scherzo 2:37
⓭ Chorale variée 3:11
⓮ Rondo – Finale 5:28

 Józef ŚWIDER (1930–2014)
 Mini-Quintetto na flet, obój, klarnet, fagot i waltornię 
 Mini-Quintetto for flute, oboe, clarinet, bassoon and horn (2005)
⓯ Studio 1:45
⓰ Sentimentale 2:52
⓱ Intrada e fugato 3:26
⓲ Cantabile 1:48
⓳ Imitazione 1:26
⓴ Polonaise 1:59
㉑ Scherzo finale 2:00

  Total time: 63:40

CRACOW GOLDEN QUINTET
NATALIA JARZĄBEK FLET | FLUTE, DAMIAN ŚWIST OBÓJ | OBOE, TOMASZ SOWA KLARNET | CLARINET

MAŁGORZATA WYGODA FAGOT | BASSOON, KONRAD GOŁDA WALTORNIA | HORN
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