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Grażyna Bacewicz urodziła się 5 lutego 1909 roku 
w Łodzi. W 1919 roku wstąpiła do łódzkiego Konser-
watorium Muzycznego Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczo-
wej, gdzie uczyła się gry na skrzypcach i fortepianie. 
Po rodzinnej przeprowadzce do Warszawy kontynu-
owała edukację w tamtejszym konserwatorium pod 
okiem Kazimierza Sikorskiego (kompozycja), Józefa 
Jarzębskiego (skrzypce) i Józefa Turczyńskiego (forte-
pian). W 1932 roku – za sprawą stypendium ufundo-
wanego przez Ignacego Jana Paderewskiego – rozpo-
częła dwuletnie studia w École Normale de Musique 
w Paryżu u Nadii Boulanger. W 1934 roku ponownie 
wyjechała do stolicy Francji, tym razem w celu uzu-
pełnienia edukacji u cenionego skrzypka, Carla Flescha. 
Rok później uzyskała pierwsze wyróżnienie w I Mię-
dzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka 
Wieniawskiego i od tego czasu, przez 18 lat, aktyw-
nie udzielała się także jako koncertująca skrzypaczka. 
W 1953 roku Bacewicz zarzuciła działalność estra-
dową, skupiając się niemal wyłącznie na komponowa-
niu i pedagogice. W 1966 roku objęła klasę kompozycji 
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. 
Artystka zmarła 17 stycznia 1969 roku. 
	 Divertimento	na	orkiestrę	smyczkową zostało 
skomponowane w 1965 roku na zamówienie Karola 
Teutscha, szefa artystycznego Orkiestry Kameralnej 
Filharmonii Narodowej. Utwór uznać należy za trzyczę-
ściową mikroformę o skondensowanej architektonice. 
Każdy z epizodów odznacza się fakturalną przejrzy-
stością oraz mnogością pomysłowych, sonorystycz-
nych rozwiązań. W części pierwszej dominują odcinki 

motoryczne, choć faktura Allegra nie jest jednorodna. 
Ważną rolę odgrywają liczne trytony i glissanda, 
co stanie się znakiem rozpoznawczym także dla pozo-
stałych części. Mimo, iż kolejne ogniwo, Adagio, trwa 
około dwie minuty, Bacewicz, na obszarze tak niewiel-
kiej przestrzeni, osiągnęła efekt niemal całkowitego 
zatrzymania czasu muzycznego. W finałowym Giocoso 
żarliwość i energetyka powracają jednak ze zdwojoną 
siłą, a epizodyczne, konsonujące wstawki stanowią 
symboliczne nawiązanie do klasycznego ronda.
	 Sinfonietta	na	orkiestrę	smyczkową (1935) 
należy do najbardziej reprezentatywnych dzieł pocho-
dzących z wczesnego okresu działalności Bacewicz. 
Utwór niemal w całości pełen jest zwrotów rytmiczno-
-harmonicznych, symbolizujących sielankę i beztroskę. 
W pierwszej części przeważają melodyczne fragmenty, 
przywodzące na myśl echa dawno zasłyszanych pio-
senek. Mimo fakturalnej złożoności, Allegro odznacza 
się formalną klarownością oraz logiką. W Andante 
dochodzi do brzmieniowych poszukiwań – wydaje się, 
jakby młoda kompozytorka miała zamiar zawrzeć tu 
kilka ścierających się ze sobą równoprawnych idei, 
począwszy od łagodności i optymizmu, skończywszy na 
ciemniejszych harmoniach bliższych ekspresjonizmowi. 
Vivace to powrót do ludycznej idylli, chwilami tylko 
zaburzanej poprzez fugowane odcinki, o nieco bardziej 
refleksyjnym charakterze.
	 Symfonia	na	orkiestrę	smyczkową (1946) 
w wyraźny sposób odróżnia się stylistycznie od pozo-
stałych utworów umieszczonych na niniejszej płycie. 
W jej pierwszej części, Allegro ma non troppo, płynnie 
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splatają się wpływy neoklasycyzmu oraz inspiracje 
muzyką barokową. Fakturalny, klasyczny porządek 
został tu połączony z licznymi progresjami typowymi 
dla dzieł powstałych wcześniej. Bacewicz kolejny raz 
udowadnia, jak wielką wyobraźnią sonorystyczną dys-
ponuje. Część druga, Adagio, to przejmująca, zabar-
wiona smutkiem opowieść, pełna rozbudowanych 
odcinków melodycznych i złożonych harmonicznie 
modulujących ogniw. W części trzeciej, Allegretto, 
słychać wyraźnie nawiązania do barokowej passa-
caglii, w której do głosu dochodzą jeszcze gwałtow-
niejsze emocje, wzmagające nastrój skrajnego pesy-
mizmu. Podstawę architektoniczną części czwartej, 
Tematu z wariacjami, stanowi elegijny, posępny temat, 
a w miarę rozwoju narracji dochodzi do stopniowego 
zagęszczenia faktury oraz potęgowania dynamiki, 
co prowadzi do majestatycznej cody, pełnej energii 
i dramaturgii.
	 Koncert	na	orkiestrę	smyczkową (1948) to kom-
pozycja, w której wyraźnie słychać szereg inspira-
cji formami epoki baroku i klasycyzmu. Po śmierci 
Bacewicz Witold Lutosławski wypowiedział się o tym 
utworze w sposób następujący: „Koncert na smyczki 
jest prawdopodobnie szczytowym punktem ‘rzeczo-
wego’ okresu twórczości Grażyny, który encyklopedie 
kwitują spłaszczającym określeniem ‘neoklasyczny’”. 
Z kolei Stefan Kisielewski stwierdził, że jest to współ-
czesny koncert brandenburski. Trudno nie przyznać 
racji słowom obu wybitnych polskich twórców. W czę-
ści pierwszej, Allegro, dochodzi do syntezy elementów 
typowych dla barokowego concerto grosso (fakturalna 

przejrzystość i wyodrębnienie partii solowych) oraz 
przefiltrowania przez idiomatyczny język muzyczny 
kompozytorki inspiracji klasycyzmem samym w sobie. 
W części drugiej, Andante, mamy do czynienia z typo-
wym dla Bacewicz ukłonem w stronę specyficznie rozu-
mianego impresjonizmu. Całe ogniwo utrzymane jest 
w nastroju łagodności, a różnorodność harmoniczno-
-melodyczna poszczególnych jego segmentów może 
wprowadzić słuchacza w nastrój zadumy oraz kon-
templacji. W części trzeciej, Vivo, narracja gwałtownie 
się ożywia, i choć wpływy estetyki klasycyzmu są tu 
wręcz namacalne, dla rozwoju tego ustępu kluczowa 
jest ekspresja oraz wzbogacona o kunsztowne figuracje 
motoryka. 

Dariusz Marciniszyn
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Grażyna Bacewicz was born on 5 February 1909 
in Łódź. In 1919, she joined the Helena Kijeńska-Dob-
kiewiczowa Music Conservatory in Łódź, where she took 
violin and piano lessons. After her family had moved 
to Warsaw, she continued her education at the local 
conservatory under the supervision of Kazimierz Sikor-
ski (composition), Józef Jarzębski (violin), and Józef 
Turczyński (piano). In 1932 – thanks to a scholar-
ship funded by Ignacy Jan Paderewski – she began 
a two-year study at the École Normale de Musique 
in Paris under Nadia Boulanger. In 1934, she returned 
to the French capital, this time to complete her edu-
cation with respected violinist Carl Flesch. A year 
later, she was awarded the first honourable mention 
in the 1st International Henryk Wieniawski Violin Com-
petition. Since then, for 18 years, she had also been 
active as a concert violinist. In 1953, Bacewicz aban-
doned stage activities, focusing almost exclusively on 
composing and teaching. In 1966, she took the compo-
sition class at the Higher State School of Music in War-
saw. The artist died on 17 January 1969. 
 The Divertimento for string orchestra was com-
posed in 1965 on commission of Karol Teutsch, artistic 
director of the Warsaw Philharmonic Chamber Orches-
tra. The work should be considered a three-movement 
microform with condensed architecture. Each episode 
is characterized by textural transparency and multitude 
of ingenious sonoristic solutions. The first movement 
is dominated by rhythm-driven sections, although 
the Allegro’s texture is not uniform. Numerous tri-
tones and glissandos play an important role, which will 

become the hallmark of the other movements as well. 
Although the next movement, Adagio, lasts about two 
minutes, Bacewicz, in such a small space, achieved 
the effect of an almost complete stop of musical time. 
In the final Giocoso, however, the passion and energy 
return with renewed force, and the episodic consonant 
inserts are a symbolic reference to the classical rondo.
 The Sinfonietta for string orchestra (1935) is 
one of the most representative works of the early 
period of Bacewicz’s activity. The piece is almost 
entirely filled with rhythmic and harmonic phrases 
symbolizing idyll and carefree. The first movement is 
dominated by melodic fragments reminiscent of echoes 
of long-heard songs. Despite its textural complexity, 
the Allegro is characterized by formal clarity and logic. 
In the Andante, the artist was searching for sound – 
it looks as if the young composer intended to use sev-
eral equal conflicting ideas, ranging from gentleness 
and optimism to darker harmonies closer to expres-
sionism. In turn, the Vivace returns to ludic idyll, only 
at times disturbed by fugued sections of a slightly more 
reflective character.
 The Symphony for string orchestra (1946) 
clearly differs from the other pieces featured on this 
album in terms of style. Its first movement, Allegro 
ma non troppo, seamlessly intertwines the influences 
of Neoclassicism with Baroque inspirations. The tex-
tural classical order is combined here with numerous 
progressions typical of works created earlier. Bacewicz 
proved once again that she had been endowed with 
great sonoristic imagination. The second movement, 
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Adagio, is a moving tale, tinged with sadness, plenty 
of elaborate melodic sections and harmonically complex 
modulating links. In the third movement, Allegretto, 
one can clearly hear references to the Baroque pas-
sacaglia, in which even more violent emotions come 
to the fore, intensifying the mood of extreme pessi-
mism. The architectural basis of the fourth movement, 
Theme with Variations, is an elegiac, gloomy theme, 
and as the narrative unfolds, the texture gradually den-
sifies and dynamics intensify, which leads to a majestic 
coda, full of energy and drama.
 The Concerto for string orchestra (1948) is 
a composition in which Baroque and Classical inspi-
rations are clearly noticeable. After Bacewicz’s death, 
Witold Lutosławski commented on this piece as follows: 
‘The Concerto for strings is probably the peak point 
of Grażyna’s “pragmatic” period, which encyclopaedias 
sum up with a flattening expression “Neoclassical.”’ 
In turn, Stefan Kisielewski stated that it is a modern 
Brandenburg Concerto. It is difficult to disagree with 
the words of both outstanding Polish artists. In the first 
movement, Allegro, elements typical of the Baroque 
concerto grosso (textural transparency and separation 
of solo parts) are synthesized, and the inspiration 
with Classicism itself is filtered through the compos-
er’s idiomatic musical language. In the second move-
ment, Andante, we are dealing with a typical Bacewicz 
nod towards a specifically understood impression-
ism. The whole movement is kept in a gentle mood, 
and the harmonic and melodic variety of its individual 
segments may put the listener in a mood of reflection 

and contemplation. In the third movement, Vivo, 
the narrative rapidly comes to life, and although 
the influence of Classicism’s aesthetic is indeed tan-
gible here, it is the expression and the rhythmic ele-
ment, enriched with elaborate figurations, that are key 
to the development of this movement. 

Dariusz Marciniszyn
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ORKIESTRA KAMERALNA POLSKIEGO RADIA 
AMADEUS została założona w Poznaniu w 1968 
roku przez Agnieszkę Duczmal. Początkowo dzia-
łała pod patronatem Jeunesses Musicales, a później 
Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego. Zdobycie przez 
orkiestrę w 1976 roku Srebrnego Medalu Herberta von 
Karajana na Międzynarodowych Spotkaniach Młodych 
Orkiestr w Berlinie Zachodnim zaowocowało prze-
kształceniem jej rok później w etatowy zespół Polskiego 
Radia i Telewizji, a następnie w Orkiestrę Kameralną 
Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Ducz-
mal. 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 Polskiego 
Radia – dotychczas transmitowano setki koncertów oraz 
zarejestrowano ponad dziesięć tysięcy minut muzyki, 
obejmującej repertuar od baroku do współczesności. 
Orkiestra współpracowała z zagranicznymi radiofoniami, 
m.in.: niemieckimi NDR, WDR, SFB oraz BBC w Londy-
nie, CBC w Montrealu i radiofonią meksykańską, dla 
których nagrywała przede wszystkim muzykę polską. 
Zespół zarejestrował ponad 100 koncertów i progra-
mów 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 
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Wariacji Goldbergowskich Jana Sebastiana Bacha 
w opracowaniu Józefa Kofflera na orkiestrę kameralną. 
 W dyskografii orkiestra ma ponad pięćdziesiąt 
wydawnictw płytowych. Prowadzi działalność koncer-
tową w większości 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, Steven Isserlis, Gary Karr, Kevin Kenner, Kon-
stanty 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, Gheorghe Zamfir oraz 
czołowymi solistami polskimi. 
 Wśród najsłynniejszych sal koncertowych, w których 
orkiestra występowała, należy wymienić Concertge-
bouw w Amsterdamie, filharmoniczne: w Berlinie, Kolo-
nii, Monachium i Petersburgu, Gewandhaus w Lipsku, 
Musikvereinssaal w Wiedniu, Pollack Hall w Montrealu, 
Queen Elizabeth Hall w Londynie, Teatro alla Scala 
w Mediolanie, gdzie Agnieszka Duczmal była pierwszą 
kobietą, która tam dyrygowała, oraz Tokyo Opera City 
Concert Hall. Orkiestra regularnie bierze udział w licz-
nych europejskich festiwalach muzycznych.

AMADEUS CHAMBER ORCHESTRA OF POLISH 
RADIO was founded by Agnieszka Duczmal in Poznań 
in 1968. Initially supported by the Polish section 

of the Jeunesses 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 1976, the ensem-
ble 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 conductor. 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. Cov-
ering repertoire 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 Mon-
treal, 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 Tele-
vision, five hours of music for Télévision Française 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, 
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as Maurice André, Martha Argerich, Avi Avital, Patrick 
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, 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 Musikvereinssaal in Vienna, Pollack Hall in Mon-
treal, Queen Elizabeth Hall in London, La Scala in Milan 
(Agnieszka Duczmal is the first woman conductor 
to have performed there), or Tokyo Opera City Con-
cert Hall. The ensemble regularly appears at numerous 
European festivals.

Agnieszka DUCZMAL
Najsłynniejsza polska dyrygentka urodziła się w rodzi-
nie o tradycjach muzycznych. Studia dyrygenckie 
ukończyła w 1971 roku w Państwowej Wyższej Szkole 
Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. Witolda Krze-
mieńskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W tym 
samym roku rozpoczęła pracę jako dyrygent asystent 
w Państwowej Filharmonii w Poznaniu, a następnie 
jako dyrygent w Operze Poznańskiej, w której przygo-
towała m.in. polską prapremierę opery Benjamina Brit-
tena Sen nocy letniej, premierę Rigoletto Giuseppe Ver-
diego oraz baletu Romeo i Julia Siergieja Prokofiewa. 
 Już w czasie studiów, w 1968 roku, założyła orkie-
strę kameralną, przekształconą w 1977 roku w Orkie-
strę Kameralną Polskiego Radia i Telewizji, a następ-
nie w Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia Amadeus. 
Od początku istnienia orkiestry Agnieszka Duczmal jest 
jej dyrektorem i dyrektorem artystycznym. 
 Agnieszka Duczmal została laureatką I Ogólnopol-
skiego Konkursu Dyrygentów w Katowicach w 1970 
roku. W 1975 roku uzyskała wyróżnienie w IV Mię-
dzynarodowym Konkursie Dyrygentów Herberta von 
Karajana w Berlinie Zachodnim. Rok później, wraz ze 
swoją orkiestrą, zdobyła Srebrny Medal Herberta von 
Karajana na Międzynarodowych Spotkaniach Młodych 
Orkiestr w Berlinie Zachodnim. W 1982 roku otrzymała 
tytuł „La Donna del Mondo” (Kobieta Świata) przyznany 
przez Międzynarodowe Centrum Kultury Saint Vincent 
w Rzymie pod patronatem UNESCO i prezydenta Włoch 
za wybitne w skali światowej osiągnięcia w dziedzinie 
kultury, sztuki i działalności społecznej. 
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 Agnieszka Duczmal prowadzi koncerty z orkiestrami 
symfonicznymi w kraju i za granicą. Jako pierwsza 
kobieta dyrygent wystąpiła na scenie mediolańskiego 
Teatro alla Scala. 
 Do dziś wraz z Orkiestrą Kameralną Polskiego 
Radia Amadeus nagrała ponad pięćdziesiąt płyt, a dla 

Polskiego Radia ponad dziesięć tysięcy minut muzyki. 
Dla Telewizji Polskiej zarejestrowała ponad sto koncer-
tów 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 
telewizji NHK godzinny program z muzyką polską. 

© Kamil Babka
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Dokonała również wielu nagrań dla radiofonii nie-
mieckich, belgijskich, BBC w Londynie, CBC w Mont-
realu, radia i telewizji w Meksyku oraz w Japonii. 
W jej dorobku artystycznym znajduje się wiele pra-
wykonań, m.in. pierwsze światowe nagranie Wariacji 
Goldbergowskich Jana Sebastiana Bacha w genialnej 
transkrypcji Józefa Kofflera na orkiestrę kameralną czy 
prawykonanie Męki Pańskiej według Świętego Mateusza 
Krzysztofa Knittla. 
 Wielu wybitnych kompozytorów zadedykowało jej 
swoje utwory. Dla swojej orkiestry dokonała licznych 
transkrypcji arcydzieł muzycznych, m.in. Obrazków 
z wystawy Modesta Musorgskiego oraz utworów 
kameralnych Johannesa Brahmsa, Antona Brucknera, 
Claude’a Debussy’ego, Antonína Dvořáka, Stanisława 
Moniuszki, Franza Schuberta, Ericha Wolfganga Korn-
golda, Szymona Laksa, Pavla Haasa i Edwarda Elgara. 
Dyrygentka proponuje publiczności ciekawe projekty 
koncertowe, łącząc muzykę z baletem czy malarstwem. 
Od wielu lat prowadzi również, w formie cyklów kon-
certowych, działalność promującą młodych utalento-
wanych polskich muzyków. 
 Agnieszka Duczmal odbywa ze swoją orkiestrą wiele 
podróży artystycznych, występując ze światowej sławy 
solistami w prestiżowych salach koncertowych Europy, 
obu Ameryk, Afryki i Azji. 
 Artystka zasiadała dotychczas w jury ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursów muzycznych, takich 
jak: Eurovision Young Musicians, Międzynarodowy Kon-
kurs Skrzypcowy im. Josepha Joachima w Hanowerze 
czy Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego. 

 Za prowadzoną działalność artystyczną Agnieszka 
Duczmal została uhonorowana wieloma nagrodami 
i odznaczeniami, do których w ostatnich latach dołą-
czyły: Nagroda Stowarzyszenia ZAiKS za propago-
wanie polskiej muzyki współczesnej (2016), Nagroda 
z okazji 100-lecia ZAiKS-u (2018) oraz Złoty Fryde-
ryk w kategorii muzyki poważnej za całokształt pracy 
artystycznej (2018).

Agnieszka DUCZMAL
The most famous Polish female conductor was born 
to a family of musical traditions. In 1971, she graduated 
with distinction from the State Higher School of Music 
in Poznań, where she studied conducting with Prof. 
Witold Krzemiński, and began work as assistant con-
ductor at the State Philharmonic Orchestra in Poznań. 
Later the same year, she started work as conductor 
at the Poznań Opera where, among other pieces, she 
prepared the Polish premiere of Benjamin Britten’s 
Midsummer Night’s Dream, Giuseppe Verdi’s Rigoletto, 
and Sergey Prokofiev’s ballet Romeo and Juliet.
 In 1968, while still a student, Agnieszka Duczmal 
founded a chamber orchestra, which in 1977 became 
Polish Radio and Television Chamber Orchestra, 
and later, Amadeus Chamber Orchestra of Polish 
Radio. From the beginning of the orchestra’s operation, 
Agnieszka Duczmal has been its managing and artistic 
director.
 Prize-winner at 1st Polish Conducting Competi-
tion in Katowice in 1970, in 1975 Agnieszka Duczmal 
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was given honourable mention at 4th Herbert von 
Karajan International Conducting Competition in West 
Berlin. With her orchestra, she won silver Herbert 
von Karajan Medal at International Young Orches-
tra Meeting in West Berlin a year later. In 1982, 
she was awarded the title of “La Donna del Mondo” 
(Woman of the World) bestowed for outstanding cul-
tural, artistic and social achievements by Saint Vincent 
International Culture Centre in Rome in association 
with UNESCO and the President of Italy. 
 Leading symphony orchestras in Poland and abroad, 
Agnieszka Duczmal is the first woman conductor 
to have performed at Milan’s La Scala. 
 To date, she has released over fifty records with 
Amadeus Chamber Orchestra of Polish Radio, has 
recorded countless pieces for the Polish Radio, over 
one hundred concerts and musical programmes, includ-
ing the series In Stereo and in Colour and Agnieszka 
Duczmal’s Guests for Polish Television, five hours 
of music for Télévision Française 1, and one-hour 
programme of Polish music for Japanese television 
NHK. She has also made several recordings for Ger-
man and Belgian radio stations, the BBC in London, 
the CBC in Montreal, as well as for radio and TV sta-
tions in Mexico and Japan. 
 A number of outstanding composers have dedicated 
their compositions to her. Agnieszka Duczmal‘s artis-
tic achievements include numerous premiere perfor-
mances as St Matthew Passion by Krzysztof Knittel or 
the first recording of Johann Sebastian Bach’s Gold-
berg Variations in Josef Koffler’s brilliant transcription 

for chamber orchestra. For her own ensemble, she has 
transcribed many musical masterpieces, including Mod-
est Mussorgsky’s Pictures at an Exhibition, as well as 
chamber pieces by Johannes Brahms, Anton Bruckner, 
Claude Debussy, Antonín Dvořák, Stanisław Moniuszko, 
Franz Schubert, Erich Wolfgang Korngold, Szymon Laks, 
Pavel Haas, and Edward Elgar. The conductor offers 
audiences interesting concert projects combining music 
with ballet or painting. Furthermore, for several years, 
the conductor has promoted young talented Polish 
musicians in series of concerts. 
 Agnieszka Duczmal travels extensively with her 
orchestra to perform with world class soloists in pres-
tigious concert halls in Europe, the Americas, Africa 
and Asia. 
 She has sat on the jury of such national and inter-
national music competitions, as Eurovision Young Musi-
cians, International Joseph Joachim Violin Competition 
in Hanover, and Tadeusz Ochlewski Composer Compe-
tition in Warsaw. 
 In recognition of her artistic work and activity 
Agnieszka Duczmal has been awarded numerous prizes 
and distinctions, such as recently: Award of the Soci-
ety of Authors ZAiKS for the Promotion of the Polish 
Contemporary Music (2016), Award on the occasion 
of 100 years of ZAiKS (2018) or the prestigious Golden 
Fryderyk Award of the Polish Phonographic Academy 
for her achievements in the classical music (2018).
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