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W 2020 roku moje życie zatrzymało się na 44 dni. 
Odbudowując zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, 
przewartościowałem spojrzenie na świat i wszystko 
co nas otacza.
 I choć był to najtrudniejszy czas w moim życiu, 
pozwolił mi jednak spojrzeć na siebie z perspektywy 
osoby, która – być może – już nigdy w życiu nie będzie 
w stanie wystąpić na scenie.
 Zacząłem się również zastanawiać jakie utwory 
muzyczne spowodowały, że 10-letni chłopak z blokowi-
ska błagał rodziców o kupno gitary, później ukończył 
szkołę muzyczną w klasie kontrabasu, a wiele lat później 
otrzymał tytuł profesora za osiągnięcia artystyczne.

 Konkluzja była prosta: kiedy byłem dzieckiem, moją 
inspiracją była szeroko pojęta muzyka polska. W końcu 
lat 70. i na początku lat 80. muzyka zagraniczna była 
dostępna w ograniczonym wydaniu, nie była obecna 
ani w mediach (jedynie w późnych godzinach nocnych), 
ani w formie nagrań w sklepach muzycznych. Swoje 
wspomnienia muzyczne w dużej mierze zawdzięczam 
harcerstwu, festynom z muzyką ludową i telewizji, 
w której w tamtym czasie wszechobecna była muzyka 
poważna, ze szczególną atencją na twórczość Fryderyka 
Chopina. Oczywiście później dotarła do mnie polska 
muzyka rockowa, jazz i muzyka zagraniczna, ale to już 
opowieść na kolejną płytę.
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 Na tym albumie, w kilku utworach autorskich, 
dzielę się również z Państwem swoimi emocjami, które 
towarzyszyły mi w okresie rekonwalescencji – radością 
z otrzymania drugiej szansy na życie oraz refleksją 
nad kruchością naszego istnienia.
 Moim marzeniem było nagrać płytę na gitarę 
akustyczną z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej. 

To marzenie właśnie się ziściło, za co dziękuję wszyst-
kim, którzy przy tym projekcie mnie wspomagali.
 Przekazuję w Państwa ręce bardzo osobistą opowieść 
muzyczną, która, tak jak całe moje życie, jest pełna nie-
spodzianek i zaskakujących zwrotów akcji.

Życzę miłego słuchania,
Adam Palma

In 2020, my life stopped for 44 days. While rebuilding 
my physical and mental health, I re-evaluated my per-
spective on the world and everything that surrounds us. 
 And although it was the most difficult time in my 
life, it allowed me to look at myself from the perspec-
tive of a person who may never be able to perform on 
stage again. 
 I also began to wonder what musical works 
caused a 10-year-old boy from a housing estate 
to beg his parents to buy a guitar; later on, he grad-
uated from the music school in the double bass class, 
and many years later he would receive the title of pro-
fessor for his artistic achievements. 
 The conclusion was simple: when I was a child, 
my inspiration was broadly understood Polish music. 
At the end of the 1970s and beginning of the 1980s, 
foreign music was hardly available; it was absent both 
in the media (only in the late-night hours) and in the form 
of recordings in music stores. I largely owe my musical 
memories to scouting, fairs featuring folk music, and tele-
vision, in which classical music was ubiquitous back then, 

with particular emphasis on Fryderyk Chopin’s output. 
Of course, later on I got to know Polish rock music, jazz, 
and foreign music, but this is already a topic I may touch 
upon on the next album.
 On this album, in a few original works, I also share 
with you my emotions that accompanied me during my 
recovery – the joy of getting a second chance at life 
and reflection on the fragility of our existence. 
 My dream was to record an acoustic guitar album 
with a string orchestra. This dream has just come true, 
for which I would like to thank all those who supported 
me in this project. 
 I present you with a very personal music tale 
that, just like my entire life, is full of surprises 
and unexpected twists.

I wish you happy listening,
Adam Palma 
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Ilekroć na muzycznej mapie świata pojawia się nowy, 
stricte gitarowy album, mamy świadomość, że to kolejna 
pozycja w niekończącym się pochodzie fenomenu instru-
mentu, który swoją historię ma zakorzenioną w staro-
żytnych chordofonach, a jednocześnie jest swoistym 
symbolem kulturowej rewolucji drugiej połowy XX wieku. 
Podczas gdy technologiczny rozwój tegoż instrumentu 
podąża dzisiaj głównie drogą elektronicznych nowinek 
to, mimo wszystko, w obrębie samej techniki gry, idącej 
w parze z klasycznym pojmowaniem gitary, melomani 
cały czas dostają coś, co popularnie określamy nurtem 
wirtuozowskim. 
 Co tu ukrywać, co rusz pojawia się album, na któ-
rym artyści proponują nowe ujęcie gitary, poszerzając 
estetyczny świat, gdzie instrument ten odnajduje się 
znakomicie. Istnieje też grupa wirtuozów, którzy przekra-
czając granice, udowadniają, że nadal jest coś, co można 
udoskonalić lub co pozwoli przekroczyć pewną umowną 
barierę. 
 Gitarzystą, który poddaje instrument ciągłemu roz-
wojowi jest Adam Palma. Jego wirtuozeria, fenomen 
w skali światowej, zdaje się wytyczać niezależny tor roz-
woju, przy równoczesnym zaprzeczeniu, iż istnieją frazy 
niemożliwe do przełożenia na język sześciu strun. 
 Wystarczy sięgnąć do jego transkrypcji litera-
tury dedykowanej innym instrumentom, ze szczegól-
nym uwzględnieniem chopinowskich fraz, aby uznać, 
iż bariery istnieją tylko w naszych głowach i sztywnej 
tradycji wykonawczej. Ale to właśnie odrzucenie sztucz-
nych granic, często wynikających z tradycji, jest istotą 
poszerzania estetycznych światów i horyzontów!

 Na niniejszym albumie otrzymują Państwo muzykę 
będącą wypadkową fascynacji jego autora, z tym, co mu 
w duszy gra, jak również otrzymujecie gitarową grę 
z towarzyszeniem orkiestry kameralnej, inną od tego 
wszystkiego, co dotąd było nam dane wysłuchać. 
 Adam Palma zabiera nas do swojego świata wraż-
liwości, poruszając najdelikatniejsze struny piękna, 
zachwycając elegancją i osobistością artystycznej wypo-
wiedzi. To opowieść nakreślona nutami, gdzie w miejsce 
wersów otrzymujemy frazy płynące wprost z serca. 

Warto dać się uwieść tej muzyce. 
Piotr Iwicki
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Whenever a new, strictly guitar album appears on 
the musical map of the world, we are aware that it is 
another link in the endless march of the phenomenon 
of an instrument whose history is rooted in ancient 
chordophones and which at the same time is a kind 
of symbol of the cultural revolution of the second half 
of the 20th century. While the technological devel-
opment of this instrument mainly follows the path 
of electronic novelties nowadays, in spite of everything, 
as far as the performance technique is concerned (which 
goes hand in hand with the classical understanding 
of the guitar), music lovers still get what we commonly 
call the virtuoso trend. 
 Truth to be told, every now and then an album on 
which artists propose a new approach to the guitar is 
released, which, in turn, expands the aesthetic world, 
where this instrument is doing very well. There is 
also a group of virtuosos who, crossing borders, prove 
that there is still room for improvement or something 
that will allow to cross a certain conventional barrier. 
 A guitarist who subjects the instrument to continuous 
development is Adam Palma. His virtuosity, a worldwide 
phenomenon, seems to mark an independent develop-
ment path; at the same time, it proves that there is 
not a single phrase that could not be translated into 
the language of six strings. 
 It is enough to reach for his transcriptions of pieces 
for other instruments, with particular emphasis on 
Chopin’s phrases, to recognize that limits exist in our 
heads and in rigid performance tradition only. But it is 
the rejection of artificial boundaries, often resulting 

from tradition, that is the essence of expanding aesthetic 
worlds and horizons!
 On this album, you will receive music result-
ing from the author’s fascination and from his soul 
as well as a guitar performance accompanied by a cham-
ber orchestra, different from everything that we have 
been able to listen to so far. 
 Adam Palma takes us to his world of sensitivity, mov-
ing the most delicate strings of beauty, delighting us 
with elegance and personal nature of artistic expression. 
It is a tale outlined in notes, where, instead of verses, 
we receive phrases coming directly from the heart.

Let this music carry you away. 
Piotr Iwicki
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 Adam Palma (*1974) 
1	 Drugie	życie	
Kiedy obudziłem się z wielotygodniowej śpiączki, 
i po wielu próbach mogłem wreszcie utrzymać gitarę 
w rękach, doceniłem w pełni wszystkie dobre, ciepłe, 
serdeczne chwile mego życia – te obrazki z dzieciństwa 
i młodości, które przechowała moja pamięć. One zain-
spirowały ten utwór, a także pomysł na całą płytę. 
 
	 Feliks Nowowiejski (1877–1946) 
2 Rota 
Mimo że jest to pieśń patriotyczna, pamiętam ją głównie 
z harcerstwa, biwaków i wspólnego muzykowania przy 
ogniskach. Myślę, że to jeden z pierwszych utworów, 
których nauczyłem się grać na gitarze. Kilka lat później 
uczęszczałem do liceum, którego patronką była autorka 
tekstu Roty – Maria Konopnicka.

	 Fryderyk	Chopin	(1810–1849) 
3	 Mazurek	a-moll	op.	7	Nr	2	
Mazurki Chopina są oparte na polskich tańcach ludowych, 
w tym na kujawiaku. Urodziłem się w Łodzi, ale dzieciń-
stwo spędziłem na Kujawach – we Włocławku – dlatego 
na tej płycie nie mogło zabraknąć utworu, który Fryderyk 
napisał, będąc zainspirowanym folklorem Kujaw.

	 Edward	Pałłasz	(1936–2019)
4	 Stokrotka	(Gdzie	strumyk	płynie	z	wolna)	
Obozy wędrowne, harcówka i wspólne śpiewanie. 
To wówczas muzyka i gitara jako instrument podbiły 
moje serce. Słowa tej piosenki: „Gdy strumyk płynie 
z wolna, rozsiewa zioła maj”, dźwięczą mi w uszach 
nawet dzisiaj. 
 
	 Adam Palma 
5	 Moje	polskie	serce	
W tym utworze za pomocą nut dzielę się z Państwem 
swoimi uczuciami, które towarzyszą mi, kiedy wracam 
wspomnieniami do lat dzieciństwa.

6 Polka Dziadek 
Oto moja melodia dzieciństwa. Temat ludowy, przez wiele 
lat sygnał Polskiego Radia, rozbrzmiewający codziennie 
w domowym radioodbiorniku i na plaży nad morzem 
w czasie wakacji. Zawsze marzyłem o tym, żeby tę 
melodię graną przez klarnet zagrać kiedyś na gitarze 
w towarzystwie orkiestry smyczkowej. 

	 Seweryn	Krajewski	(*1947) 
7	 Uciekaj	moje	serce	
Pamiętam, że zawsze, kiedy zaczynał się serial „Jan 
Serce”, zatrzymywałem się przy telewizorze, żeby posłu-
chać piosenki z czołówki. A później wracałem do pokoju, 
by ponownie posłuchać tej melodii towarzyszącej koń-
cowym napisom filmu.
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	 Adam Palma
8 Do boju
Utwór pochodzi z mojej wcześniejszej płyty „Palm-istry” 
i był opisem placu bitewnego. Fanfary zagrzewające 
do boju, walka i zaduma. Tym razem utwór ten gram 
już nie sam, a z wieloma „towarzyszami broni”.

	 Fryderyk	Chopin
9 Chopin	Medley
Nie potrafię wskazać mojego ulubionego utworu Chopina, 
dlatego wybrałem dwa i połączyłem je w całość. Melodyka 
i harmonia Chopina w Balladzie nr 4 to dla mnie kwinte-
sencja piękna muzyki, a III część Sonaty b-moll to chyba 
najsmutniejszy utwór, jaki kiedykolwiek napisano. Z pełną 
nadziei i tajemniczości środkową częścią w tonacji durowej. 
 
	 Krzesimir	Dębski	(*1953) 
⓾	 Cantabile h-moll	
Piękna kompozycja Krzesimira Dębskiego, która była 
już tematem filmowym, tematem ludowym, tematem 
jazzowym, piosenką, a ponadto posiada również swoją 
wersję symfoniczną z wariacjami. Tym razem, za zgodą 
kompozytora, przedstawiam Państwu ten utwór jako 
temat gitarowy. 
 
	 Adam Palma
⓫	 Babcia	
Babcia – jedna z najważniejszych i najbliższych mi 
osób, i najcieplejsze wspomnienia z dzieciństwa – tęsk-
nię za Nią bardzo. To pierwszy utwór, który napisałem 
na gitarę solo kilkanaście lat temu.

	 Fryderyk	Chopin	
⓬	 Etiuda	c-moll	op.	10	nr	12	„Rewolucyjna”
Słuchając tego utworu jako młody chłopak, zastana-
wiałem się, jak można tak szybko grać, ale już wtedy 
przykuwały moją uwagę występujące w nim piękne 
i niespotykane nigdzie indziej pochody akordów. Fry-
deryk napisał ten utwór w szale, kiedy dowiedział się 
o upadku powstania listopadowego. Ja, prawie 200 lat 
później, zaaranżowałem go na gitarę akustyczną i orkie-
strę smyczkową w szale, że nikt wcześniej nie nagrał go 
w takiej obsadzie wykonawczej. 
 
	 Jerzy	Petersburski	(1895–1979) 
⓭	 To	ostatnia	niedziela
Przez myśl by mi nie przeszło, kiedy jako dziecko słu-
chałem tej piosenki w wykonaniu Mieczysława Fogga, 
że wprowadzę ją kiedyś do własnego repertuaru. 
Ale jakże mógłbym pominąć tak piękne polskie tango! 
Dziękuję spadkobiercy kompozytora tego utworu, Panu 
Jerzemu Petersburskiemu Juniorowi, za zgodę na nagra-
nie go i umieszczenie na tej płycie.

Adam Palma
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	 Adam Palma (*1974) 
1	 Second	Life
When I woke up after lying in Covid coma for several 
weeks and when I could finally hold a guitar in my 
hands after many attempts, I fully appreciated all 
the good, warm, cordial moments of my life – those 
images from my childhood and youth that my mem-
ory kept. They inspired both this piece and the idea for 
the whole album. 
 
	 Feliks Nowowiejski (1877–1946) 
2	 The	Oath
Although it is a patriotic song, I remember it mainly 
from scouting, camping, and making music by the fire. 
I think this is one of the first pieces I learned to play on 
the guitar. A few years later, I attended a high school 
whose patron was the author of the lyrics to The Oath – 
Maria Konopnicka. 
 
	 Fryderyk	Chopin	(1810–1849) 
3	 Mazurka	in	A	minor,	Op.	7	No.	2
Chopin’s mazurkas are based on Polish folk dances, 
including the kujawiak. I was born in Łódź, but I spent 
my childhood in Kujawy, in Włocławek, which is why this 
album could not lack the piece Fryderyk wrote under 
the influence of the Kujawy folklore.

	 Edward	Pałłasz	(1936–2019) 
4	 Daisy	(Where	the	Stream	Flows	Slowly)
Camping trips, scout hut, and singing together. It was 
then that music and guitar as an instrument conquered 
my heart. The lyrics of this song: ‘Where the stream 
flows slowly, and May spreads its herbs’, ring in my ears 
even today. 
 
 Adam Palma 
5	 My	Polish	Heart
In this piece, through notes, I share with you the feel-
ings that accompany me when I return to my childhood 
memories. 

6  Clarinet	Polka
This is my childhood tune. A folk theme, for many years 
the signature tune of Polskie Radio, resounding every 
day on the home radio and on a beach by the sea on 
holiday. I always dreamed of playing this clarinet tune on 
a guitar accompanied by a string orchestra. 
 
	 Seweryn	Krajewski	(*1947) 
7	 Run	Away	My	Heart
I remember that every time the series Jan Serce would 
come on TV, I would stop by to listen to the opening 
song. And then I would go back to the living room 
to listen to that tune again, accompanying the film’s 
closing credits. 
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	 Adam Palma 
8	 Into	Battle
The piece comes from my earlier album Palm-istry and 
describes a battlefield. Fanfare firing up for battle, fight 
and reflection. This time I do not perform it alone, but 
with many ‘comrades-in-arms’.

	 Fryderyk	Chopin
9  Chopin	Medley
I could not pinpoint my favourite piece by Chopin, so 
I picked two and put them together. To me, Chopin’s 
melody and harmony in the Ballade No. 4 is the quintes-
sence of the beauty of music, while the third movement 
of the Sonata in B-flat minor is probably the saddest 
piece ever written. With a hopeful and mysterious mid-
dle section in a major key. 
 
	 Krzesimir	Dębski	(*1953) 
⓾	 Cantabile	in	B	minor
The beautiful composition by Krzesimir Dębski, which 
has already been a film theme, a folk theme, a jazz 
theme, a song, has also its symphonic version with 
variations. This time, with the consent of the composer, 
I present you this piece as a guitar theme. 
 
	 Adam Palma 
⓫	 Grandma
Grandma – one of the most important and closest people 
to me and the warmest memories from my childhood – 
I miss Her very much. This is the first piece I wrote for 
solo guitar a dozen or so years ago. 

	 Fryderyk	Chopin	
⓬	 Etude	in	C	minor,	Op.	10	No.	12	
	 ‘Revolutionary	Etude’
While listening to this piece as a young boy, I wondered 
how it was possible to play so quickly, but even then my 
attention was drawn to the beautiful and unusual chord 
sequences therein. Fryderyk wrote this composition 
in a frenzy after learning about the fall of the November 
Uprising. I, almost 200 years later, arranged it for acous-
tic guitar and string orchestra in a frenzy that no one 
had ever recorded it for such an ensemble before. 
 
	 Jerzy	Petersburski	(1895–1979) 
⓭	 The	Last	Sunday
When I listened to this song performed by Mieczysław 
Fogg as a child, it would not have even occurred to me 
that I would one day introduce it to my own repertoire. 
But how could I leave out such a beautiful Polish tango! 
I would like to thank the heir of the composer of this 
piece, Mr. Jerzy Petersburski Junior, for the permission 
to record it and feature it on this album.

Adam Palma
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Adam	PALMA – wirtuoz gitary, profesor sztuk muzycz-
nych, wykładowca na Uniwersytecie Salfordzkim 
w Manchesterze. 
 Od lat prowadzi spektakularną karierę jako solista 
instrumentalista, wirtuoz gitary akustycznej. O jego 

pozycji może świadczyć fakt, że do współpracy koncer-
towej zapraszają go światowej sławy wirtuozi, tacy jak: 
Al Di Meola, Tommy Emmanuel i Biréli Lagrène. Koncer-
tuje również z cenionymi artystami polskimi: Ewą Bem, 
Januszem Olejniczakiem, Leszkiem Możdżerem oraz 
Krzesimirem Dębskim. 
 W roku 2017 nakładem Polskiego Radia ukazała 
się jego płyta Palm-istry, która swoją miała premierę 
w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda 
Lutosławskiego w Warszawie; album otrzymał fanta-
styczne recenzje w Polsce i za granicą. 
 W 2019 roku ukazał się jego kolejny album, Adam 
Palma Meets Chopin. Na płycie po raz pierwszy roz-
brzmiewają utwory Chopina w opracowaniu na gitarę 
akustyczną. Płyta odbiła się dużym echem na świecie. 
Album został ogłoszony Płytą Tygodnia Programu 
Pierwszego Polskiego Radia. 
 Przy okazji wydania tego albumu Adam Palma, jako 
pierwszy polski muzyk, gościł na okładkach renomo-
wanych magazynów gitarowych w Niemczech („Akustik 
Gitarre”) oraz we Włoszech („Chitarra Acustica”).
 Płyta otrzymała doskonałe recenzje. „Chicago Tri-
bune” umieściła ją wśród 10 najważniejszych albumów 
jazzowych pierwszej połowy 2020 roku na świecie. 
 Występował w wielu salach koncertowych w Polsce 
i za granicą oraz brał udział w prestiżowych wydarze-
niach, takich jak: uroczysty koncert z okazji obchodów 
100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Royal Albert Hall w Londynie 11 listopada 
2018 roku, Festiwal „Szalone Dni Muzyki” w Teatrze 
Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, występy 
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na żywo w większości polskich stacji telewizyjnych 
oraz na festiwalach muzycznych w Wielkiej Brytanii, 
we Włoszech, w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. 
Swoją wersję Poloneza A-dur Fryderyka Chopina zapre-
zentował w TVP1 w rocznicę Odzyskania Niepodległości 
w 2019 roku.
 W roku 2020 Adam Palma został odznaczony Brą-
zowym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” 
za wkład w kulturę polską, a w 2022 roku Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał mu tytuł 
profesora.

Adam Palma używa gitar Fylde, strun DR, kabli Laboga 
„Way of Sound”, wzmacniaczy AER oraz efektów gitaro-
wych TC Electronic.

Adam	PALMA – guitar virtuoso, professor of musical 
arts, lecturer at the University of Salford in Manchester.
 For years, he has been having a spectacular career 
as a solo instrumentalist, an acoustic guitar virtuoso. 
His position may be evidenced by the fact that he is 
invited by world-famous virtuosos, e.g. Al Di Meola, 
Tommy Emmanuel, and Biréli Lagrène, to participate 
in joint concerts. He also performs with renowned Polish 
artists: Ewa Bem, Janusz Olejniczak, Leszek Możdżer, and 
Krzesimir Dębski. 
 In 2017, Polskie Radio released his album Palm-istry, 
which had its premiere in the Witold Lutosławski Concert 
Studio of the Polish Radio in Warsaw; the album received 
fantastic reviews both in Poland and abroad. 

 In 2019, his next album, Adam Palma Meets Chopin 
was released. It is the first album to present Chopin’s 
pieces arranged for acoustic guitar. The CD attracted 
widespread interest. It was chosen ‘The CD of the Week’ 
by PR1 of Polskie Radio.
 On the occasion of the album’s release, Adam Palma, 
as the first Polish musician, was featured on the cov-
ers of renowned guitar magazines in Germany (‘Akustik 
Gitarre’) and Italy (‘Chitarra Acustica’). 
 The album received excellent reviews. ‘Chicago Tri-
bune’ placed it among the 10 most important jazz 
albums of the first half of 2020 in the world. 
 He has performed in many concert halls in Poland 
and abroad and participated in such prestigious events 
as a gala concert on the occasion of the 100th Anniver-
sary of the Republic of Poland Regaining Independence 
on 11 November 2018 at the Royal Albert Hall in London, 
the ‘Crazy Days of Music’ Festival at the Teatr Wielki – 
Polish National Opera in Warsaw, live performances on 
most Polish television stations and at music festivals 
in the United Kingdom, Italy, Germany, and the USA. 
He presented his version of the Polonaise in A major 
by Fryderyk Chopin on TVP1 on the anniversary 
of Regaining Independence in 2019. 
 In 2020, Adam Palma was awarded the Bronze Medal 
‘For Merit to Culture – Gloria Artis’ for his contribution 
to Polish culture; in 2022, the President of the Republic 
of Poland Andrzej Duda awarded him the title of professor.

Adam Palma plays Fylde guitars, DR strings, Laboga ‘Way 
of Sound’ cables, AER amplifiers, and TC Electronic pedals.
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Pomyłki być nie może! Orkiestra Kameralna Polskiego 
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 patro-
natem 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 przekształceniem 
jej rok później w etatowy zespół Polskiego Radia i Tele-
wizji, a następnie w Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia 
Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. W 2014 roku 
orkiestra otrzymała status Instytucji Kultury współ-
prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa 

© Jacek Mójta
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Wielkopolskiego w Poznaniu i Polskie Radio S.A. w War-
szawie, a w 2018 roku do współprowadzących dołączyło 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 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 – do chwili obecnej transmitowano setki koncer-
tów oraz zarejestrowano ponad dziesięć tysięcy minut 
muzyki, obejmującej repertuar od baroku do współcze-
sności. Orkiestra współpracowała z zagranicznymi radio-
foniami, m.in.: niemieckimi NDR, WDR, SFB oraz BBC 
w Londynie, CBC w Montrealu i radiofonią meksykańską, 
dla których nagrywała przede wszystkim muzykę pol-
ską. 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 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 czoło-
wymi solistami polskimi. 
 Wśród najsłynniejszych sal koncertowych, w których 
orkiestra występowała, należy wymienić Concertgebouw 
w Amsterdamie, filharmoniczne: w Berlinie, Kolonii, 
Monachium i Petersburgu, Gewandhaus w Lipsku, Musi-
kvereinsaal w Wiedniu, Pollack Hall w Montrealu, Queen 
Elizabeth Hall w Londynie, Teatro alla Scala w Mediolanie 
oraz Tokyo Opera City Concert Hall. Orkiestra regularnie 
bierze udział w licznych europejskich festiwalach. 

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 Jeu-
nesses Musicales movement, and later by the Poznań 
Music Society, following the silver Herbert von Karajan 
Medal awarded at the International Young Orchestra 
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Meeting in West Berlin in 1976, the ensemble conducted 
by its founder was transformed first into Polish Radio 
and Television Orchestra, and later into Amadeus Cham-
ber Orchestra of Polish Radio. From 2014 the orchestra 
is co-led by the Marshal’s Office of the Wielkopolska 
Region in Poznań as a Cultural Institution together with 
Polish Radio in Warsaw. In 2018 the Ministry of Culture 
and National Heritage in Poland was joined as a co-host. 
 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. Cover-
ing 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 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, 
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, Gheo-
rghe Zamfir, and leading Polish soloists. 
 The orchestra has performed at such renowned 
concert venues, as the Concertgebouw in Amster-
dam, 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 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
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Podejście Agnieszki Duczmal określa przede wszystkim 
jej wnikliwy i badawczy umysł, który nigdy nie przyj-
muje muzyki i jej wzorców wykonawczych bezkrytycznie. 
Artystka kształtuje i różnicuje frazy w orkiestrze z ude-
rzającą oryginalnością.

„The Independent”, Londyn

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 wyróżnieniem. 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 
letniej, premierę Rigoletto Giuseppe Verdiego 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 Między-
narodowym Konkursie Dyrygentów Herberta von Kara-
jana 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.
 Agnieszka Duczmal prowadzi koncerty z orkiestrami 
symfonicznymi w kraju i za granicą. Jako pierwsza 
kobieta dyrygent wystąpiła na scenie mediolańskiego 
Teatro alla Scala.

© Kamil Babka
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 Do chwili obecnej wraz z Orkiestrą Kameralną Pol-
skiego Radia Amadeus nagrała ponad pięćdziesiąt płyt, 
a dla Polskiego Radia ponad dziesięć tysięcy minut 
muzyki. Dla Telewizji Polskiej zarejestrowała ponad sto 
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 japoń-
skiej telewizji NHK godzinny program z muzyką polską. 
Dokonała również wielu nagrań dla radiofonii niemiec-
kich, belgijskich, BBC w Londynie, CBC w Montrealu, radia 
i telewizji w Meksyku oraz w Japonii. W jej dorobku arty-
stycznym znajduje się wiele prawykonań, m.in. pierw-
sze 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 licz-
nych transkrypcji arcydzieł muzycznych, m.in. Obraz-
ków 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 koncer-
towych, działalność promującą młodych utalentowanych 
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 Konkurs 
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 Fryderyk 
w kategorii muzyki poważnej za całokształt pracy arty-
stycznej (2018). W 2021 roku Polskie Radio przyznało 
Agnieszce Duczmal „Diamentową batutę” za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie dyrygentury.

Agnieszka Duczmal jest niezrównana w tworzeniu kolo-
rytu orkiestry.

„The Village Times” (Stany Zjednoczone)
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Agnieszka Duczmal’s approach is primarily determined 
by her insightful and exploratory mind that never 
accepts music and its performance patterns uncondi-
tionally. The artist shapes and differentiates phrases 
in the orchestra with striking originality.

‘The Independent’, London

She is short and lively, and she sways like a flame.
‘Wells Journal’ (United Kingdom)

Agnieszka	DUCZMAL
The most famous Polish female conductor was born 
to a family of musical traditions. In 1971, she grad-
uated with distinction from the State Higher School 
of Music in Poznań, where she studied conducting with 
Prof. Witold Krzemiński, and began work as assistant 
conductor 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 pre-
pared the Polish premiere of Benjamin Britten’s Mid-
summer 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 
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 Orchestra 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 cultural, artistic and social 
achievements by Saint Vincent International Culture Cen-
tre in Rome in association with UNESCO and the Presi-
dent 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 Pol-
ish Radio Chamber Orchestra ‘Amadeus’, has recorded 
countless pieces for the Polish Radio, over one hundred 
concerts and musical programmes, including 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 sev-
eral recordings for German and Belgian radio stations, 
the BBC in London, the CBC in Montreal, as well as 
for radio and TV stations in Mexico and Japan. 
 A number of outstanding composers have dedicated 
their compositions to her. Agnieszka Duczmal‘s artistic 
achievements include numerous premiere performances 
as St Matthew Passion by Krzysztof Knittel or the first 
recording of Johann Sebastian Bach’s Goldberg Varia-
tions in Josef Koffler’s brilliant transcription for cham-
ber orchestra. For her own ensemble, she has tran-
scribed many musical masterpieces, including Modest 
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Mussorgsky’s Pictures at an Exhibition, as well as cham-
ber 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 Competi-
tion 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 Society 
of Authors ZAiKS for the Promotion of the Polish Contem-
porary 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 achieve-
ments in the classical music (2018). In 2021, Polish Radio 
awarded Agnieszka Duczmal with the ‘Diamond Baton’ for 
outstanding achievements in the field of conducting.

Agnieszka Duczmal is first-rate in the creation of orches-
tral colours.

‘The Village Times’ (USA)
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Ogromnie dziękuję wszystkim tym, którzy bezpośrednio lub pośrednio przyczynili się do powstania tej płyty: 
mojej kochanej rodzinie; 

Agnieszce Duczmal i jej wspaniałej orkiestrze Amadeus za piękne dźwięki i profesjonalizm; 
Krzesimirowi Dębskiemu za napisanie znakomitych orkiestracji; 

Małgorzacie Polańskiej i Igorowi Szymańskiemu z DUX za nagranie nas, montaż i mastering; 
Tomasowi Celisowi Sanchezowi za pomoc w próbach i udział w nagraniach; 

Piotrowi Zegzule i Michałowi Wasylowi ze studia RecPublica w Lubrzy; 
moim wieloletnim przyjaciołom Piotrowi Matuszkiewiczowi, Piotrowi Iwickiemu za wsparcie 

i Grzegorzowi Lorencowi za zdjęcia; 
Rogerowi Bucknallowi za zbudowanie dla mnie wspaniałych gitar. 

Chciałbym podziękować firmie Salamander, głównemu sponsorowi płyty „Second Life”, 
za ich pomoc w realizacji mojego projektu. 

Dziękuję również pozostałym sponsorom: Metal Market Europe, Renex i Anwil S.A., 
którzy również obdarzyli mój projekt zaufaniem.

***

My thanks go to all those who have directly or indirectly contributed to the creation of this album: 
my beloved family; 

Agnieszka Duczmal and her wonderful Amadeus Orchestra for their beautiful sounds and professionalism; 
Krzesimir Dębski for excellent orchestrations; 

Małgorzata Polańska and Igor Szymański from DUX for recording us, editing and mastering; 
Tomas Celis Sanchez for his assistance in the rehearsals and participation in the recordings; 

Piotr Zegzuła and Michał Wasyl from the RecPublica studio in Lubrza; 
my long-time friends Piotr Matuszkiewicz, Piotr Iwicki for their support and Grzegorz Lorenc for the photos; 

Roger Bucknall for the great guitars he makes for me. 

I would like to thank Salamander, the main sponsor of the album ‘Second Life’, for their help 
in the implementation of my project. 

I would also like to thank the other sponsors: Metal Market Europe, Renex and Anwil S.A., for their trust in my project.

Adam Palma
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 Adam Palma (*1974)
1 Drugie życie	| Second	Life	 4:38

 Feliks Nowowiejski (1877–1946)
2 Rota	|	The	Oath	 4:25

	 Fryderyk	Chopin	(1810–1849)
3 Mazurek	a-moll	op.	7	Nr	2	|	Mazurka	in	A	minor,	Op.	7	No.	2 4:41

	 Edward	Pałłasz	(1936–2019)
4 Stokrotka	(Gdzie	strumyk	płynie	z	wolna)	|	Daisy	(Where	the	Stream	Flows	Slowly)	 2:05

 Adam Palma
5 Moje	polskie	serce	|	My	Polish	Heart	 4:21

6 Polka	Dziadek	|	Clarinet	Polka	(tradycyjna melodia ludowa | traditional folk tune) 2:00

	 Seweryn	Krajewski	(*1947)
7 Uciekaj	moje	serce	|	Run	Away	My	Heart	 5:37

 Adam Palma
8 Do	boju	| Into	Battle	 3:55

 Fryderyk	Chopin
9 Chopin	Medley  9:23
 (fragmenty Ballady f-moll op. 52 i Sonaty b-moll op. 35
 excerpts from Ballade in F minor, Op. 52 and Sonata in B flat minor, Op. 35)

	 Krzesimir	Dębski	(*1953)
⓾ Cantabile	h-moll	|	Cantabile	in	B	minor	 6:10

 Adam Palma
⓫ Babcia	| Grandma	 4:26
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	 Fryderyk	Chopin	
⓬ Etiuda	c-moll	op.	10	nr	12	„Rewolucyjna”	|	Etude	in	C	minor,	Op.	10	No.	12	‘Revolutionary	Etude’	 3:26

	 Jerzy	Petersburski	(1895–1979)
⓭ To	ostatnia	niedziela	|	The	Last	Sunday 4:01

  Całkowity czas | Total time: 59:08

ADAM	PALMA gitara akustyczna | acoustic guitar
TOMAS	CELIS	SANCHEZ shaker 7
ORKIESTRA	KAMERALNA	POLSKIEGO	RADIA	AMADEUS	|	AMADEUS	CHAMBER	ORCHESTRA	OF	POLISH	RADIO
AGNIESZKA	DUCZMAL dyrygent | conductor

aranżacje | arrangements by Adam Palma 1–9, ⓫–⓭, Krzesimir Dębski ⓾
orkiestracje | orchestrations by Krzesimir Dębski 1–⓭


