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JOSEPH HAYDN (1732-1809)

Divertimento B-dur – Chorale St. Antonio                10’

 

MACIEJ ZIELIŃSKI (*1971)

Impressioni Concertante na kwintet dęty                  12’

KRZESIMIR DĘBSKI (*1953)

Cantabile in h na obój, klarnet i fagot                            5’

 

ALEXANDER VON ZEMLINSKY (1871-1942)

Humoreske (Rondo) na kwintet dęty                            5’

PRZERWA                                                                            15’     

 

ZBIGNIEW BARGIELSKI (*1937)

Fonoplasticon na kwintet dęty i fortepian                 15’

 

MIKOŁAJ GÓRECKI (*1971)

Burlesca na kwintet dęty i fortepian                            15’

Prawykonanie w ramach programu  Zamówienia kompozytorskie 

PROGRAMO UTWORACH
Klasycystyczne, pełne elegancji Divertimento 

B-dur (1782?), w oryginale przeznaczone na dwa 
oboje, dwa rogi, trzy fagoty i basowy serpent, wpi-
suje się w tradycję XVIII-wiecznej Harmoniemusik, 
wykorzystującej brzmienie zespołu dętego. Choć 
zostało opublikowane jako pierwsze z sześciu (obec-
nie zaginionych) Divertimenti Haydna, to badacze 
nie wykluczają, że mogło ono zostać skomponowa-
ne przez jego ucznia Ignaza Pleyela. Nie do końca 
rozstrzygnięto również, czy kompozytor  rzeczy-
wiście sam napisał Chorał Świętego Antoniego, czy 
po prostu zacytował melodię, która nie przetrwała 
samodzielnie. 

Impressioni Concertante na kwintet dęty Ma-
cieja Zielińskiego to kilkunastominutowa jednoczę-
ściowa kompozycja, w której kompozytor z jednej 
strony prezentuje możliwości solowe poszczegól-
nych instrumentów, z drugiej zaś – wykorzystując 
różnorodność melodyczną i ekspresyjną każdego  
z głosów, poszukuje nowych, oryginalnych zestawień 
brzmieniowych i fakturalnych w grze zespołowej oraz 
tworzy ciekawe – tak kontrastowe, jak i homogenicz-
ne struktury, bazujące na brzmieniu kwintetu dęte-
go. Użyte przez kompozytora nowe środki wyrazu 
kształtują tym samym warstwę meliczną utworu.

W programie koncertu usłyszymy również na-
pisaną w połowie ubiegłego wieku lekką, radosną 
w charakterze Humoreskę (1939) Alexandra von 
Zemlinsky’ego, która zdaje się kontrastować z burzli-
wym, pełnym osobistych komplikacji życiem austriac-
kiego kompozytora oraz nostalgiczne Cantabile in h 
na trio stroikowe (1982) Krzesimira Dębskiego, znane 
też za sprawą piosenki Przyszli o zmroku z tekstem 
Jacka Cygana.

Pozostając w kręgu polskiej twórczości współ-
czesnej, Krakowski Kwintet Dęty wraz z pianistką Be-
atą Bilińską wykona też dwie kompozycje specjalnie 
im dedykowane – Fonoplasticon (2016) – utwór, 
który, jak wyjaśnia sam twórca Zbigniew Bargielski, 
składa się „z kilku momentów muzycznych o nieco 
lżejszym charakterze, skompletowanych i stopniowo 
ukazujących się w zaprogramowanej przestrzeni aku-
stycznej” oraz pełną zmiennych nastrojów, to onirycz-
ną w charakterze, to znowu niezwykle dynamiczną  
i motoryczną Burleskę (2017) Mikołaja Góreckiego.



Jeden z najwybitniejszych kompo-
zytorów swojego pokolenia. Jego twór-
czość współczesna jest określana mianem 
„postmodernizmu emocjonalnego”. Zwraca uwa-
gę swoją ekspresyjnością, inwencją formalną  
i strukturalną, oryginalną orkiestracją oraz indywidual-
nym spojrzeniem na postmodernizm. 

Jest absolwentem Akademii Muzycznej  
im. F. Chopina w Warszawie oraz Royal Academy  
of Music w Londynie. Jego utwory były wykonywa-
ne w ramach wielu festiwali muzyki współczesnej, 
takich jak: Warszawska Jesień, Warszawskie Spotka-
nia Muzyczne, Musica Polonica Nova, Gaude Mater, 
AudioArt, XIV Synthesizer-Musik-Festival w Brunsz-
wiku, European Youth Music Festival Copenhagen, 
Park Lane Festival w Londynie, Światowe Dni Muzyki  
w Rumunii, Prestigne Festival w Walli.

Dotychczas ukazało się ponad trzydzieści 
albumów z jego muzyką, w tym cztery mono-
graficzne. Płyta z I Kwartetem smyczkowym w wy-
konaniu kwartetu DAFO, wydana przez PWM/
Dux, otrzymała nagrodę Fryderyk 2002. Jego 
płyta V Symphony otrzymała nominację do na-
grody Fryderyk 2014 w kategorii Album roku,  
a w 2012 roku otrzymał nominację do nagrody Fryde-
ryk w kategorii Kompozytor Roku. 

Jest laureatem wielu konkursów w Polsce i za gra-
nicą. Otrzymał m.in.: II Nagrodę Kapituły Krytyków  
II Forum Młodych Kompozytorów w Krakowie,  
II Nagrodę w VI Konkursie Muzyki Syntezatorowej  
i Komputerowej w Braunschweig (Niemcy), II Nagrodę  
w I Konkursie Młodych Kompozytorów Musica Sacra  
w Warszawie, III Nagrodę w Międzynarodowym 

Konkursie Kompozytorskim Jihlava’96 (Czechy),  
III Nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Kompozy-
torskim Gdańsk 1997, Nagrodę Główną w Konkursie 
PTMW na Projekt Multimedialny w Warszawie, Alan 
Bush Composition Prize (Wielka Brytania), Josiah 
Parker Composition Prize (Wielka Brytania).

Jest też znanym kompozytorem muzyki filmowej, 
za którą otrzymał m.in.: New Filmmakers LA Award,  
trzy nominacje do Polskich Nagród Filmowych „Orły” 
oraz nominację do Crystal Pine Award na Internatio-
nal Sound and Film Music Festival w Chorwacji.

 

Miniatura na kwartet smyczkowy (1989), 
Concertino na klarnet i fortepian (1991), Wa-
riacje na klarnet (1991), Miniatury na orkiestrę  
kameralną (1992), Perchoir na chór mieszany i perku-
sję (1992–93), Capriccio na klarnet i fortepian (1993), 
Sonata na akordeon (1993), Musica per archi a.d. 1993 
(1993), I Kwartet smyczkowy (1994), Vox Humana na 
perkusję i wiolonczelę amplifikowaną (1994), Alone  
in a crowd ... na saksofon altowy i taśmę (1994), Domi-
ne, quis habitabit na chór mieszany a cappella (1995), 
Capriccio na skrzypce (1995), Clouds na taśmę 
(1995), I Koncert fortepianowy (1995), Three Phra-
ses na klarnet, puzon, wiolonczelę i fortepian (1996), 
Tractus na chór mieszany a cappella (1996), Shining 
na orkiestrę smyczkową (1996), a. na saksofon alto-
wy i fortepian (1996), I Symfonia (1996), Abruzzo – 
Imaginary Landscape na orkiestrę kameralną (1997), 
Capriccio na orkiestrę kameralną (1998), Lutosławski 
in memoriam na obój i fortepian (1999), Brass Quin-
tet (1999), Oratio na organy (2000), Fallen Angel na 
perkusję i taśmę (2003), Sololis na fortepian (2004), 
Trio for M.B. na klarnet, skrzypce i wiolonczelę 
(2004), Shining II na orkiestrę smyczkową (2006), 
Concerto Inquieto na klarnet i orkiestrę (2010), Ba-
rocode na skrzypce, altówkę i orkiestrę smyczkową 
(2011), V Symphony na orkiestrę (2012), Elemen T na 
orkiestrę (2012), Concello na wiolonczelę i orkiestrę 
smyczkową (2013), Violincerto na skrzypce i orkiestrę 
kameralną (2013), Between Yesterday and Tomor-
row na flet, altówkę i harfę (2013), Sonore na orkie-
strę i publiczność (2015), That time of year na zespół 
wokalny (2015), Accello na wiolonczelę, akordeon, 
orkiestrę smyczkową i perkusję (2016), Time Capsu-
le na orkiestrę (2018), Impressioni Concertante na 
kwintet dęty (2020), Three Dreams and a Lullaby for 
cello and piano (2020); muzyka teatralna i filmowa.

MACIEJ ZIELIŃSKI

www.maciejzielinski.pl Ważniejsze utwory: 
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Dwukrotnie była nominowana do Paszportu Poli-
tyki oraz pięciokrotnie do nagrody Fryderyk. Statuetkę 
otrzymała w 2015 roku za płytę z II Koncertem for-
tepianowym Wojciecha Kilara (Aukso / Moś / 2014). 
Za swoje pozostałe płyty otrzymała liczne nagrody 
fonograficzne, m.in.: dwukrotnie Pizzicato Supersonic 
Award w Luxemburgu, Joker Award przyznawaną 
przez belgijskie Les Crescendo, Scherzo Award w Ma-
drycie i Musica Award w Rzymie oraz najbardziej pre-
stiżowe wyróżnienie fonograficzne Midem Classical 
Award w Cannes (2008). 

Występowała na wielu prestiżowych festiwalach 
i koncertowała m.in. w Austrii, Argentynie, Bułgarii, 
Czechach, Danii, Irlandii, Finlandii, Japonii, Mołdawii, 
Niemczech, Norwegii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwaj-
carii, Szwecji, USA, we Francji i Włoszech, na Litwie, 
Łotwie i Ukrainie. Współpracowała z większością 
polskich dyrygentów oraz z zagranicznymi mistrzami 
batuty, takimi jak m.in.: Massimiliano Caldi, Antal Ma-
tyas, Wolfgang Michel, Jiri Mikula, Dainius Pavilionis, 
Kriss Russmann, Brian Schembri, Christian Schumann, 
Lothar Seyfarth, Eugene Tzigane, Takao Ukigaya. Bra-
ła udział w projektach kameralnych, m.in. wielokrotnie  
z Kwartetem Śląskim i Krakowskim Kwintetem Dętym oraz  
z instrumentalistami: Jakubem Jakowiczem, Konstan-
tym Andrzejem Kulką, Rafałem Kwiatkowskim, Patrycją 
Piekutowską, Agatą Szymczewską i Marcinem Zduni-
kiem.

W 2003 roku zadebiutowała w Carnegie Hall,  
w głównej Sali Isaac Stern Auditorium w Nowym Jorku. 
Jako pierwsza polska pianistka wykonała Koncert for-
tepianowy „Zmartwychwstanie” Krzysztofa Penderec-
kiego (2005); jest też prawykonawczynią II Koncertu 
fortepianowego Wojciecha Kilara (2011). 

W swoim dorobku posiada 12 płyt CD, na których 
znalazły się nagrania muzyki Ludwiga van Beethovena, 
Fryderyka Chopina, Sergiusza Rachmaninowa, Modesta 
Musorgskiego, Sergiusza Prokofiewa, Wojciecha Kilara. 
Krzysztofa Pendereckiego, kompozycje na skrzypce  
i fortepian polskich kompozytorów XX wieku (Karola 
Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz, Witolda Luto-
sławskiego) oraz utwory kameralne Wolfganga Amade-
usza Mozarta, Francisa Poulenca i Aleksandra Tansmana.  

Poza pracą na macierzystej uczelni od 2014 roku 
prowadzi klasę fortepianu w PSM I i II st. im. M. Karło-
wicza w Katowicach oraz od 2017 roku w OSM I i II st. 
im. F. Chopina w Bytomiu. Jej wychowankowie zdobyli 
od tego czasu ponad 20 czołowych nagród na ogól-
nopolskich i zagranicznych konkursach pianistycznych.

www.bilinska.pl

Koncertująca pianistka, kameralistka, pedagog. 
Doktor habilitowana sztuk muzycznych, profesor 
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego  
w Katowicach. Od ponad dwudziestu lat prowadzi 
intensywną działalność artystyczną, występując z kon-
certami symfonicznymi, recitalami solowymi i kameral-
nymi w Polsce oraz za granicą. Prowadzi również liczne 
kursy mistrzowskie oraz zasiada w jury ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursów pianistycznych  
(m.in. XVII International Chopin Piano Competition   
in Asia, 2015-2018, Arthur Rubinstein in Memoriam  
w Bydgoszczy).

Ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach w klasie fortepianu prof. 
Andrzeja Jasińskiego, uzyskując dyplom z wyróżnie-
niem w 1996 roku. Swoje umiejętności doskonaliła 
również w berlińskiej Hochschule der Kunste, studiując 
w klasie prof. Klausa Hellwiga. Brała udział w kursach 
mistrzowskich, pracując pod kierunkiem wybitnych ar-
tystów, m.in. Lee Kum Singa, Johna Perry’ego, Krystiana 
Zimermana. 

Jest laureatką II nagrody na I Międzynarodowym 
Konkursie Młodych Pianistów Arthur Rubinstein in Me-
moriam w Bydgoszczy (1993) oraz finalistką 46. Mię-
dzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Feruccio 
Busoniego w Bolzano (Włochy, 1994). W 2002 roku 
została laureatką I nagrody oraz nagrody publiczności na 
XVII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Rina 
Sala Gallo w Monzy we Włoszech. 

BEATA BILIŃSKA  
FORTEPIAN 
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Zespół powstał w 1998 roku i tworzą go członko-
wie Krakowskiego Tria Stroikowego – oboista Marek 
Mleczko, klarnecista Roman Widaszek, fagocista Paweł 
Solecki oraz flecistka Katarzyna Kurowska-Mleczko  
i waltornista Tadeusz Tomaszewski. Spotkali się w kra-
kowskiej orkiestrze kameralnej Capella Cracoviensis, 
współtworząc przez wiele lat grupę dętą o uniwer-
salnym charakterze. Wszyscy są laureatami licznych-
konkursów muzycznych. W swym dorobku mają wiele 
koncertów kameralnych z różnorodnym repertuarem, 
od muzyki barokowej do współczesnej. Występowa-
li w wielu ważnych ośrodkach muzycznych Europy,  
m.in. w Paryżu, Wiedniu, Lizbonie oraz niemalże na 
wszystkich prestiżowych festiwalach muzycznych  
w Polsce, spotykając się z entuzjazmem publiczności  
i uznaniem krytyków.

Współpracując z pianistką Beatą Bilińską, kwintet 
nagrał płytę z dziełami Wolfganga Amadeusa Mozarta, 
Franza Danziego, György’a Ligetiego i Francisa Poulen-
ca, która była nominowana do nagrody Fryderyk 2017. 

KRAKOWSKI KWINTET DĘTY 
Współpraca ta owocuje nowymi kompozycjami, które 
są dedykowane zespołowi. Krakowski Kwintet Dęty 
wraz z Beatą Bilińską dokonał również prawykonania 
sekstetu Fonoplasticon Zbigniewa Bargielskiego oraz 
Burleski Mikołaja Góreckiego. 

W roku 2019, z okazji jubileuszu dwudziestolecia 
działalności, ukazała się kolejna płyta zespołu nagrana 
z Beatą Bilińską oraz saksofonistą Pawłem Gusnarem, 
na której znalazły się kompozycje Artura Malawskiego, 
Alexandra von Zemlinsky’ego, Krzesimira Dębskiego, 
Pawła Łukaszewskiego, Dariusa Milhaud i Mikołaja Gó-
reckiego. Płyta była nominowana do nagrody Fryderyk 
2020.  

Członkowie Krakowskiego Kwintetu  Dętego 
prowadzą również działalność pedagogiczną w Aka-
demiach Muzycznych w Krakowie i Katowicach oraz 
Szkołach Muzycznych II stopnia.


