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Dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Kame-
ralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, profesor 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w War-
szawie, finalista i laureat międzynarodowych konkursów 
muzycznych we Włoszech, w Hiszpanii i na Węgrzech. 

W roku 1994 uzyskał dyplom z wyróżnieniem  
w klasie dyrygentury Marka Pijarowskiego we Wrocła-
wiu. Swoje studia dyrygenckie uzupełniał w Wiedniu  
i w Berlinie, gdzie miał okazję poznać sztukę dyrygenc-
ką takich mistrzów batuty jak: Seiji Ozawa, Kurt Masur, 
Claudio Abbado. Jest również absolwentem wydziału 
instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach 
(1990); jako skrzypek został laureatem licznych konkur-
sów muzycznych. Ukończył też Podyplomowe Studia 
Menedżerskie dla Twórców, Artystów i Animatorów 
Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu War-
szawskiego.

W roku 1988 objął kierownictwo Studenckiej 
Orkiestry Kameralnej Jeunesses Musicales przy Aka-
demii Muzycznej w Katowicach, w latach 1992-1993 
współpracował z Państwową Operą we Wrocławiu. 
W kwietniu 1994 wziął udział w I Ogólnopolskim 
Przeglądzie Młodych Dyrygentów im. W. Lutosław-
skiego w Białymstoku, gdzie zajął ex aequo I miejsce,  
a także otrzymał trzy nagrody pozaregulaminowe, m.in. 
nagrodę orkiestry. W roku 1997 otrzymał III nagrodę 
na VII Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim  
im. A. Toscaniniego w Parmie, następnie odbył tour-
née koncertowe po Włoszech z Orkiestrą Symfoniczną  
Emilii Romanii im. A. Toscaniniego.

Współpracował z Narodową Orkiestrą Symfonicz-
ną Polskiego Radia w Katowicach, z orkiestrą Sinfonia 

JAN MIŁOSZ ZARZYCKI  
DYRYGENT

Varsovia oraz z Warszawską Operą Kameralną. W 1999 
roku został adiunktem i członkiem Katedry Dyrygentu-
ry Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie,  
od tego czasu prowadzi też Międzynarodowe Mło-
dzieżowe Warsztaty Muzyczne w Szczecinie. W 2004 
roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora naczelne-
go i artystycznego Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej.

Dyrygował wszystkimi polskimi orkiestrami  
filharmonicznymi. Koncertował w Niemczech, Austrii, 
Holandii, Czechach, Rosji, Macedonii, USA, Portugalii, 
Meksyku, Libanie, Hiszpanii, Norwegii, Belgii,we Fran-
cji i Włoszech oraz na Ukrainie, Litwie i Białorusi. Ma  
w swoim dorobku osiemnaście nagranych płyt, z któ-
rych jedna otrzymała nagrodę polskiego przemysłu 
fonograficznego Fryderyk 2019, pięć zostało nomino-
wanych do nagrody Fryderyk, a dwie do International 
Classical Music Awards. 

Zasiadał w jury międzynarodowych konkursów 
muzycznych we Włoszech i w Bułgarii. W 2008 roku 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonoro-
wał go Nagrodą Specjalną w uznaniu nieocenionych 
zasług dla polskiej kultury muzycznej, w roku 2011 
 – dyplomem za wybitne dokonania na rzecz dziedzic-
twa Fryderyka Chopina, a w roku 2013 – Medalem Za-
służony Kulturze Gloria Artis. Otrzymał też Nagrodę 
Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia-
nia i ochrony kultury oraz Nagrodę Prezydenta Łomży  
za szczególne dokonania w dziedzinie kultury (2016). 
W 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał 
mu tytuł profesora sztuk muzycznych.

fot. Jerzy Chaberek
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IGNACY FELIKS DOBRZYŃSKI (1807-1867)

I Symfonia B-dur op. 11                                                      30’

I. Adagio molto Allegro vivace

II. Minuetto Allegro Trio

III. Andante con variazioni

   IV. Finale. Allegro con spirito 

MIECZYSŁAW KARŁOWICZ (1876-1909)

Serenada op. 2 na orkiestrę smyczkową     25’

I. Marsz   (Allegro Moderato)

II. Romans   (Andante Con Moto)

III. Walc   (Allegro Moderato)

IV. Finał  (Allegro)

 

PROGRAM

Koncerty niepodległościowe to co roku dosko-
nała okazja do spotkania z muzyką kompozytorów 
polskich. Tym razem będą nimi tworzący w epoce 
romantyzmu Ignacy Feliks Dobrzyński oraz związany 
z nurtem młodopolskiego ekspresjonizmu Mieczy-
sław Karłowicz.

Zdolność niepospolita – tak talent swego 
studenta Ignacego Dobrzyńskiego określił Józef 
Elsner  – jeden z największych ówczesnych peda-
gogów, nauczyciel Fryderyka Chopina. I rzeczy-
wiście, Dobrzyński był nie tylko najwybitniejszym 
z symfoników wczesnego romantyzmu, ale rów-
nież znakomitym dyrygentem i pianistą. Jego  
I Symfonia B-dur (1829), choć napisana, gdy kompo-
zytor miał zaledwie 22 lata, nie jest w żadnym razie 
utworem młodzieńczym i doskonale oddaje jego  
estetyczny profil – romantyka wzorującego się na kla-
sykach wiedeńskich. Symfonia ta, choć posiada wiele 
cech dojrzałego stylu klasycznego, stylistycznie przy-
należy do wczesnego romantyzmu. Jako dojrzały  
i zgrabnie skonstruowany przykład swego gatunku, 
zaskakujący mistrzowstwem techniki orkiestrowej, 
obfituje w warstwie melodycznej i harmonicznej  
w wiele urokliwych tematów i ciekawych współbrz-
mień. 

Mieczysław Karłowicz, z zamiłowania taternik  
i fotograf, to twórca o niespotykanej wrażliwości. 
Ona to pozwoliła mu wykreować niezwykle orygi-
nalny muzyczny świat o specyficznym typie ekspre-
sji łączącej jego introwertyczną naturę z ekstrawersją  
orkiestrowego brzmienia. Sporo w tym świecie refleksji 
i medytacji, z jednej strony nad znikomością człowie-
czej natury, z drugiej zaś – nad rzeczami ostatecznymi, 
nieskończonymi. Serenada na orkiestrę smyczkową  
op. 2 (1896), choć formalnie nawiązuje do swych zna-
nych poprzedniczek – serenad napisanych m.in. przez 
Mozarta, Czajkowskiego czy Dvoráka – to muzycznie 
utrzymana jest już w charakterystycznym tonie Kar-
łowiczowskim, naznaczonym liryczną kontemplacją 
oraz aurą melancholii i delikatną nutą pesymizmu. 
Stylistycznie utwór cechuje późnoromantyczna 
chromatyka, dysonansowe harmonie i pełna inwen-
cji kolorystyka sprzyjająca budowaniu jego pięknej  
nastrojowości.

O UTWORACH
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27 LISTOPADA 2020
      PIĄTEK, 19:00, SALA KONCERTOWA
     

MENDELSSOHN
10LAT

SPADKOBIERCY 
KLASYCYZMU

I BRAHMS

Orkiestra  
Filharmonii Gorzowskiej

Jacek Kraszewski  
dyrygent

 
 

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY 
Symfonia nr 8 D-dur  
na orkiestrę smyczkową
 
JOHANNES BRAHMS 
Serenada nr 2 A-dur op.16


