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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Uwertura „Coriolan” op. 62                 10’

I Koncert fortepianowy C-dur op. 15                35’

Allegro con brio  

Largo  

Rondo. Allegro  

PRZERWA                  15’

Symfonia nr 3 Es-dur op. 55 „Eroica”                         45’

Allegro con brio 

Marcia funebre. Adagio assai  

Scherzo. Allegro vivace - Trio  

Finale. Allegro molto  

PROGRAMO UTWORACH
Uwertura „Coriolan” op. 62 (1807) napisana 

została jako wstęp orkiestrowy do dramatu Heinri-
cha Josepha von Collina pod tym samym tytułem. 
Beethoven, będąc pod wrażeniem legendy tytułowe-
go rzymskiego wodza, swoją muzyką wyszedł poza 
akcję sceniczną i, skupiając się na dramatycznej istocie 
tragedii, w porywający sposób przedstawił konflikt 
psychologiczny bohatera. Nasycony wielkimi emocja-
mi i szlachetną ideą Beethovenowski Coriolan swoją 
dramaturgią z powodzeniem dorównuje tej, jaką  
w literaturze znamy z dzieł Williama Szekspira. Kom-
pozytor doskonale wydobył duchowe rozdarcie i tra-
gizm postaci powodowane z jednej strony uczuciem 
zranionej dumy, z drugiej – miłością do ojczyzny. Tra-
giczny konflikt ilustrują w utworze dwa tematy: pierw-
szy – zdecydowany i natarczywy – wyraża gniew, upór  
i ambicję, drugi – śpiewny – staje się głosem sumienia, 
który sprawia, że Coriolan odstępuje od mściwego 
odwetu na rodzinnym mieście. Jego zwycięstwo mo-
ralne zostaje jednak okupione najwyższą ceną.

Pełen optymizmu i pogodnych emocji I Koncert 
fortepianowy C-dur op. 15 (1798) stylistycznie nale-
ży jeszcze do grupy młodzieńczych utworów Beetho-
vena. Na kształt utworu z pewnością wpłynął fakt,  
że pisał go z myślą o sobie jako pianiście, kierowany chę-
cią autorskiej interpretacji i wirtuozowskiej prezentacji 
Koncertu podczas własnych występów. Kompozytor, 
wciąż jeszcze pod wpływami muzyki wiedeńskiej 
końca XVIII wieku, zwłaszcza fortepianowych kon-
certów Wolfganga Amadeusa Mozarta, pozostaje 
tu przy tradycyjnej formie i tradycyjnych środkach 
wyrazu. Jednocześnie, wprowadzając do utworu 
pojedyncze indywidualne rysy, rozpoczyna poszu-
kiwania własnego muzycznego języka. Szczególnie 
wyraźnie widać to w części II, której pogłębiona treść 
emocjonalna tworzy iście marzycielski, romantyczny  
w wyrazie nastrój. W utworze do głosu dochodzi 
również niespokojny duch Beethovena, który w części  
III pozwala sobie na ludową wesołość, kapryśny hu-
mor i rubaszność, jakże daleką od ówczesnej dwor-
skiej galanterii. Przed publikacją Koncertu w 1801 roku, 
którą poprzedziły liczne korekty i poprawki partytury, 
Beethoven wyraził opinię, że to jedna z jego najlep-
szych  kompozycji.    

III Symfonia Es-dur op. 55 „Eroica” (1803) nale-
ży do najbardziej rewolucyjnych dzieł w całej historii  
muzyki. To w niej „inny” Beethoven objawia się 

otwarcie i w pełni. Podporządkowane wewnętrznej 
poetyckiej idei buntownicze dysonanse, rozmach  
i ładunek emocjonalny oraz wymagająca wirtuozer-
skich umiejętności od muzyków partytura, to przy-
mioty, z pomocą których kompozytor stworzył nowy 
niepowtarzalny świat, obalając osiemnastowieczne 
przyzwyczajenia i idiomy oraz nadając muzyce sym-
fonicznej XIX wieku całkiem nową jakość. Utwór 
otwiera wyjątkowo długie i ekspresyjne Allegro con 
brio, po którym następuje poruszający, przepełniony 
smutkiem i bólem marsz żałobny. W kolejnej części 
muzyka brzmi już żywioło i radośnie, prowadząc 
do finału z wariacjami opartymi na krótkim temacie 
i zwieńczonego porywającą codą.

Początkowo Trzecia miała zostać zadedykowa-
na Napoleonowi Bonaparte. Jednak, jak podają źró-
dła, kiedy Beethoven dowiedział się, że ten ogłosił 
się „cesarzem” Francuzów, wpadł we wściekłość  
i nazywając go tyranem, tytułową stronę partytury  
z widniejącym na niej imieniem wodza podarł i cisnął  
o podłogę. Dzieło zachowało jedynie swój włoski 
podtytuł, który tłumaczy się jako „Symfonia bohater-
ska, napisana ku uczczeniu pamięci wielkiego Czło-
wieka”. W kontekście postępującej utraty słuchu 
kompozytora „Eroica” stała się również symbolem – 
manifestem wyrażającym triumf woli człowieka nad 
jego cierpieniem. 



Dyrektor naczelny i artystyczny Warmińsko-Ma-
zurskiej Filharmonii w Olsztynie. Posiada ogromne 
doświadczenie operowe, zdobyte w czasie wielo-
letniej pracy dyrygenta, a potem dyrektora artystycz-
nego w Operze Krakowskiej oraz w Wildwood 
Festival Opera AR (USA), którego był dyrektorem 
muzycznym. Przygotował wiele premier operowych, 
w tym wiele prawykonań. Między innymi w 2007 
roku podczas Festiwalu Muzyki Polskiej, w ramach 
obchodów Roku Szymanowskiego we współpracy  
z PWM dokonał światowego prawykonania nieznanej 
operetki Karola Szymanowskiego Loteria na mężów 
czyli narzeczony nr 69. Zrealizowany przez niego 
w 2004 roku w Krakowie Gwałt na Lukrecji Benia-
mina Brittena został uznany na Bydgoskim Festiwalu 
Operowym za najlepszy spektakl roku. Współtwórca 
Krakowskiej Opery Kameralnej, z którą zrealizował 
kilka produkcji. Zastępca dyrektora Chóru Polskiego 
Radia (2008–2009), kierownik muzyczny Toruńskiej 
Orkiestry Symfonicznej (2009–2011), gościnny dy-
rygent Signature Symphony Orchestra (2008–2014) 
Tulsa, USA. Pomysłodawca i dyrektor artystyczny 
Festiwalu Muzycznego Barbakan, odbywającego się  
w okresie letnim w Krakowie. Członek Rady Artystycz-
nej Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. 

Współpracuje z wieloma orkiestrami w kraju  
i za granicą. W 2010 roku, w Pampelunie (Hiszpania), 
przygotował z Orquesta Sinfonica de Navarra premie-
rę Carmen Georges’a Bizeta. W 2010 roku zrealizował 
międzynarodowy projekt operowy Fidelio – ofia-
rom holokaustu z muzyką Ludwiga van Beethovena,  
a przedstawione w kilku miastach w Polsce spektakle 
uzyskały bardzo dobre recenzje m.in. w prestiżo-
wym angielskim czasopiśmie Opera. W 2016 roku 
odbył tournee  ze zwycięzcami Międzynarodowego 
Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego, za-
kończone koncertem w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu Skrzypcowego w St. Petersburgu z Maxi-
mem Vengerovem. W 2018 roku poprowadził spe-
cjalny, poświęcony muzyce polskiej koncert z Buffalo 
Philharmonic Orchestra, a także jeden z koncertów 
Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego z okazji 85. uro-

dzin kompozytora, w czasie którego wykonano po 
raz pierwszy skomponowany przez Jubilata Koncert 
podwójny na flet, klarnet i orkiestrę. Podejmuje wiele 
działań propagujących twórczość Feliksa Nowowiej-
skiego. W roku 2016 – ogłoszonym Rokiem Kompo-
zytora – wykonał koncerty z oratorium Quo Vadis  
w Krakowie, Barczewie, a także w Warszawie, gdzie 
w Filharmonii Narodowej wystąpili wybitni soliści: 
Aleksandra Kurzak, Artur Ruciński oraz Rafał Siwek, 
z którymi dokonano pierwszego, studyjnego nagra-
nia fonograficznego. W 2020 roku dokonał nagra-
nia kolejnego oratorium F. Nowowiejskiego Powrót 
syna marnotrawnego z Agnieszką Rehlis, Arnoldem 
Rutkowskim oraz Łukaszem Koniecznym w partiach 
solowych.

Zajmuje się pracą dydaktyczną w Akademii Mu-
zycznej w Bydgoszczy, gdzie prowadzi klasę dyry-
gentury. Od roku 2020 jest kierownikiem Katedry 
Dyrygentury. W 2021 roku decyzją Prezydenta RP 
otrzymał tytuł profesora. W tym samym roku pro-
wadził w Hiszpanii warsztaty dla dyrygentów. Od 
1993 do 2016 roku był dyrygentem orkiestry POSM  
im. F. Chopina w Krakowie, z którą realizował progra-
my edukacyjne dla francuskiej młodzieży. W 2010 
roku koncertem w Kościele św. Piotra i Pawła w Kra-
kowie zainaugurował działalność Fundacji Panteon 
Narodowy. Zrealizował nagranie z muzyką Bartosza 
Chajdeckiego do serialu historycznego Czas Honoru. 

Od 2014 roku pełni funkcję wiceprzewodniczą-
cego Zarządu Zrzeszenia Filharmonii Polskich. Czło-
nek Rady Programowej Radia Olsztyn (2012–2016). 
Koordynator Regionalny Regionu Warmii i Mazur do 
spraw organizacji obchodów 200. rocznicy urodzin 
Stanisława Moniuszki. Uczestnik i panelista konfe-
rencji z dziedziny kultury i nowoczesnego modelu 
orkiestry, m.in. II, IV Konferencja Muzyki Polskiej, 
Warszawa 2014; Ogólnopolska Konferencja Kultury, 
Wrocław 2017; Polsko-Rosyjskie Sympozjum Kultury 
2017; The VIII Saint Petersburg International Cultural 
Forum 2019. 

Członek Kapituły Nagrody im. Biskupa Igna-
cego Krasickiego. Otrzymał Statuetkę św. Jakuba 
w dziedzinie Kultura za rok 2012. W 2013 roku,  
za działalność artystyczną i popularyzowanie mu-
zyki klasycznej wśród mieszkańców regionu Warmii  
i Mazur, Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu  przy-
znał mu tytuł i statuetkę Osobowość Warmii i Mazur.  
W 2014 roku prowadzona przez Pawła Sułkowskiego 
Filharmonia Warmińsko-Mazurska otrzymała statuet-
kę Laur „Najlepszym z Najlepszych” za sukcesy i osią-
gnięcia na skalę ogólnopolską i międzynarodową za 
promocję Warmii i Mazur. Uhonorowany Medalem 
Zasłużony Kulturze – Gloria Artis (2014), statuetką 
Pegaz (2015), a także Srebrnym Krzyżem Zasługi 
(2016). W 2017 roku otrzymał Nagrodę imienia  
F. Nowowiejskiego w kategorii Kultura. 

PIOTR SUŁKOWSKI   
DYRYGENT 
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oraz z orkiestrami filharmonicznymi w Europie. Doko-
nał nagrań dla radia i telewizji w wielu krajach Europy 
oraz nagrał płyty z utworami Fryderyka Chopina, Lu-
dwiga van Beethovena, Johannesa Brahmsa, Juliusza 
Zarębskiego i Andrzeja Panufnika. Był jurorem sześciu 
międzynarodowych konkursów pianistycznych. Ko-
mentował XVII Międzynarodowy Konkurs Chopinow-
ski dla TVP Kultura. W ciągu ostatnich dwóch sezonów 
wykonywał m.in. koncerty fortepianowe Wolfganga 
Amadeusza Mozarta z Reinhardem Goeblem, Fantazję 
chóralną op. 80 L. van Beethovena, partię solową for-
tepianu w poemacie Prometeusz Aleksandra Skriabina, 
recitale na Festiwalach Chopinowskiech w Dusznikach  
i Antoninie oraz w Filharmonii w Luksemburgu, Paryżu, 
Ottawie, Bogocie, Limie, Ankarze, Koncert Warszawski 
Richarda Addinsella, Koncert fortepianowy Ignacego 
Jana Paderewskiego, Koncert fortepianowy f-moll  
F. Chopina z Narodową Orkiestrą Radiową w Bukareszcie, 
Koncert fortepianowy G-dur Maurice’a Ravela z Orqu-
esta Sinfonica de Tenerife, Symfonię koncertującą Karo-
la Szymanowskiego na koncercie finałowym Festiwalu 
Pianistyki Polskiej oraz I Koncert fortepianowy Wojcie-
cha Kilara z NOSPR pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. 
W roku 2018 w dniu swoich urodzin 6 lipca wystąpił  
z recitalem dla tysiąca osób na X Festiwalu im. Jerzego 
Waldorffa w Radziejowicach. W roku 2019  wystąpił na 
5. Festiwalu Muzyki Klasycznej Konex w Buenos Aires, 
w Palau de la Musica Catalana w Barcelonie, w Vallde-
mosie na Majorce, na Festiwalu Chopinowskim w Ge-
newie,  dwukrotnie z Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus 
w Studio Koncertowym im. W. Lutosławskiego w War-
szawie, wykonując koncerty fortepianowe George’a 
Gershwina i W. Lutosławskiego. 

Został odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony 
Kulturze – Gloria Artis.

Jest jednym z najbardziej wszechstronnych pol-
skich muzyków wykonującym ponad czterdzieści 
utworów na fortepian i orkiestrę – od W.A. Mozarta  
i F. Chopina do A. Panufnika, W. Kilara i H.M. Góreckie-
go oraz recitale, muzykę kameralną, filmową oraz jazz.  
Był pierwszym po Krystianie Zimermanie wykonawcą 
Koncertu fortepianowego Witolda Lutosławskiego,  
grając go w Warszawie pod dyrekcją kompozytora. 

Studiował w Kolonii, Warszawie oraz w Vancouver 
– dzięki stypendium Witolda Lutosławskiego. Wystę-
pował w czterdziestu krajach na czterech kontynentach, 
we wszystkich polskich filharmoniach oraz w Salle Pleyel 
w Paryżu, Konzerthaus w Berlinie, Tonhalle w Zurychu, 
Konserwatorium Kólewskim w Brukseli, Conservato-
ri Superior w Palma de Mallorca, Auditorio Mozart 
w Saragossie, Palau de la Musica w Walencji, Estonia 
Concert Hall w Tallinie, Narodowej Sali Koncertowej  
im. Beli Bartoka w Budapeszcie, Filharmonii George Enescu  
w Bukareszcie, Casa de la Cultura w Buenos Aires oraz 
z Orquesta Sinfonica de Chile w Santiago. Brał udział 
w festiwalach: BBC Polish Season w Londynie, Europa-
lia International Arts Festival w Brukseli, Klavierfestival 
Ruhr, Carinthischer Sommer, Festiwalu Wiosennym  
w Budapeszcie, Izmir Festival, Moravsky Podzim, Con-
centus Moraviae, w Międzynarodowych Festiwalach 
Chopinowskich w Warszawie, Dusznikach-Zdroju, 
Antoninie, Mariańskich Łaźniach i Gaming, Festiwalach 
Mozartowskich w Warszawie i Gdańsku, Festiwalu 
Warszawska Jesień, Musica Polonica Nova we Wro-
cławiu, Muzycznym Festiwalu w Łańcucie, Bydgoskim 
Festiwalu Muzycznym, Festiwalu Kwartet Śląski i Jego 
Goście i innych. 

Koncertował z orkiestrą Sinfonia Varsovia pod  
dyrekcją Yehudi Menuhina, z orkiestrami radiowymi  
w Berlinie, Oslo, Zagrzebiu, Katowicach i Warszawie 
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