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Festiwal jest finansowany 
ze środków budżetowych Miasta Sandomierza 

17.08.2013 – sobota, godz. 19.30
Dziedziniec – Zamek w Sandomierzu
KONCERT INAUGURACYJNY
MUZYKA FILMOWA KRZESIMIRA DĘBSKIEGO 
Anna Jurksztowicz, Krzesimir Dębski

18.08.2013 – niedziela, godz. 19.30 
Dziedziniec – Zamek w Sandomierzu
ARIEL RAMIREZ SEKSTET– ARGENTYNA 
KONCERT TANGO AUTENTICO

23.08.2013 – piątek, godz. 19.30
Dziedziniec – Zamek w Sandomierzu 
KONCERT GWIAZDY – RUDI SCHUBERTH I MILI MORENA (KUBA)
„SALSA NIGHT” Z ORKIERSTRĄ eM BAND Z JAWORZNA

24.08.2013 – sobota, godz. 19.30 
Dziedziniec – Zamek w Sandomierzu
KONCERT TENORS BEL’CANTO
World Hits

25.08.2013 – niedziela, godz.19.30 
Kościół św. Jakuba
KONCERT CLARINETS MASTERS

30.08.2013 – piątek, godz. 19.30 
Dziedziniec – Zamek w Sandomierzu
SANDOMIERSKA NOC JAZZOWA 
SZROM&WROMBEL JAZZ QUARTET „ŚPIEWNIK”

31.08.2013 – sobota, godz. 19.30
Bazylika Katedralna 
WIELKI KONCERT FINAŁOWY – J.S. BACH 
I CZĘŚĆ KONCERTU: CUDOWNE DZIECI 
II CZĘŚĆ KONCERTU: ŚWIATOWA PREMIERA Z UDZIAŁEM 
KOMPOZYTORA (USA) ORLANDO GARCIA IL VIENTO DISTANTE 
dedykowana dyrektorowi festiwalu W.Mrozkowi

Przed koncertami, w przerwach i po koncertach
będzie można nabyć płyty cd/dvd artystów
poszczególnych koncertów. 



XXIII FESTIWAL 

MUZYKA 

W SANDOMIERZU

Szanowni Państwo,

Sandomierz – świadectwo dawnej kultury, architektury, tradycji zajmuje 
szczególne miejsce w historii i kulturze Polski. Miasto to pamięta Jana Długo-
sza, Mikołaja Gomółkę, Jadwigę z Bożej łaski królową Polski, panią i dziedziczkę 
ziemi sandomierskiej, Mistrza Wincentego Kadłubka i wielu świętych i błogosła-
wionych. Wyjątkowość i urok Sandomierza sprzyjający refl eksji i zadumie, a nade 
wszystko jego wielkie znaczenie w historii kultury polskiej, skłoniło przed 23 laty 
inicjatorów do organizacji pierwszego festiwalu, który stał się corocznym świę-
tem muzyki i kultury tego miasta. Od tamtej pory przestrzeń Bazyliki Katedralnej, 
sandomierskich kościołów, Ratusza, Domu Katolickiego oraz Zamku wypełnia 
muzyka i śpiew. Obecność wybitnych artystów, znakomitych zespołów, orkiestr 
symfonicznych z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Austrii, Ukrainy, Mołdawii, Chi-
le, USA, Czeskiej Republiki, oraz wiernego i licznego grona melomanów sprawiła, 
że ugruntował się autorytet miejsca i koncertów, który można określić mianem 
największego wydarzenia kulturalnego odbywającego się w Sandomierzu. 

Rok 2013 to XXIII edycja festiwalu. W tegorocznej edycji wysłuchamy wielu 
wspaniałych kreacji artystycznych wykonanych przez polskich, ukraińskich, nie-
mieckich, portugalskich i argentyńskich artystów, którzy przybywając do Sando-
mierza wpiszą się w historię naszego letniego festiwalu oraz historię miasta.

Sandomierz od dawna jest miejscem kultu muzyki, sztuki i szeroko pojętej kul-
tury zauważalnym nie tylko w całej Polsce, ale i poza jej granicami. Cykl koncertów 
„Cudowne Dzieci” spowodował, że Sandomierz zasłużył sobie na miano patrona, 
mecenasa, promotora i propagatora najmłodszych polskich talentów.

Z wielkim oddaniem pełnię honorową funkcję dyrektora artystycznego san-
domierskiego święta muzyki a radość moja z faktu kultywowania przez Sando-
mierzan kultury wyższej jest niezwykle wielka. Kieruję moje gorące i szczere po-
dziękowania do UM Sandomierza, Pana Burmistrza, Radnych, do mieszkańców 
Sandomierza, do starostwa powiatowego, do wszystkich sponsorów i patronów 
medialnych oraz SCK, Bazyliki Katedralnej, Kościoła Św. Jakuba jak i dyrekcji Za-
mku w Sandomierzu za wspieranie a tym samym utrzymanie tego unikalnego, 
międzynarodowego święta muzyki. Bez pomocy wszystkich tych jednostek orga-
nizacja festiwalu byłaby niemożliwa.

W imieniu artystów, organizatorów, sponsorów i patronów medialnych festi-
walu chciałbym serdecznie zaprosić i zachęcić wszystkich melomanów, miłośni-
ków nietuzinkowych wydarzeń do wzięcia czynnego udziału w koncertach festi-
walowych oraz życzyć Państwu wielu niezapomnianych wrażeń i artystycznych 
uniesień. 

Z wyrazami szacunku 

dr Wojciech Mrozek 

Sandomierz, 17 sierpnia 2013 r.



KONCERT INAUGURACYJNY 
MUZYKA FILMOWA 
KRZESIMIRA DĘBSKIEGO 

ARTYŚCI: 

Krzesimir Dębski – dyrygent

Anna Jurksztowicz – śpiew

Woytek Mrozek – klarnet (gościnnie)

Orkiestra Filharmonii Lwowskiej Wirtuozi Lwowa

W PROGRAMIE: 

Muzyka filmowa Krzesimira Dębskiego:

Ogniem i mieczem, W pusytyni i w puszczy, 

Bitwa Warszawska, Country in E

Ranczo, Matki, żony i kochanki, M jak miłość 

Przed koncertem, w przerwie i po koncercie 

będzie można nabyć płyty cd/dvd artystów koncertu. 

17 sierpnia 2013 (sobota) 

godz. 19.30 

Dziedziniec Zamku 

lub Sala Rycerska

Krzesimir Dębski – kompozytor, dyrygent, skrzypek jazzowy. 

Studiował kompozycję i dyrygenturę w PWSM w Poznaniu. W latach 80. 
XX wieku zajmował się jazzem – wraz z zespołem String Connection zagrał ponad 
1000 koncertów w 25 krajach, w tym koncerty na najważniejszych festiwalach, jak 
w Montrealu, Paryżu, Berlinie, Hadze, Helsinkach i Reno (USA). Jego partnerami 
byli Charlie Mariano, Wolfgang Dauner, Didier Lockwood, Jean-Luc Ponty, Mark 
O’Connor, Regina Carter. W ankietach pism „Jazz Forum” i „Down Beat” uznany zo-
stał za czołowego jazzowego muzyka europejskiego. W latach 90. ograniczył dzia-
łalność koncertową poświęcając się poważnej twórczości kompozytorskiej (skom-
ponował ponad 60 utworów symfonicznych, w tym 2 symfonie, 4 oratoria, operę, 
kilkanaście koncertów instrumentalnych i duże formy wokalno-instrumentalne), 
ale najbardziej znany jest z muzyki fi lmowej (ponad 100 fi lmów) i muzyki teatralnej. 
Jako dyrygent współpracował gościnnie z niemal wszystkimi polskimi orkiestrami, 
a także Moscow Symphony, Irish BBC Orchestra, Sud-West Orchester Baden-Baden, 
a ostatnio orkiestrami: Teatro Municipal Rio de Janeiro i Oquesta Nacional de Chile. 
Jego utwory wykonywali Vadim Riepin, Jose Cura, Canadian Brass, 12 Cellisten Berli-
ner Filharmoniker, Jose Carreras, Nigel Kennedy. Jego koncerty skrzypcowe prawy-
konywali Daniel Stabrawa i Konstanty Andrzej Kulka, a klarnetowe Woytek Mrozek, 
Charles Neidich i Karel Dohnal. Wielokrotnie nagradzany za działalność w każdej 
dziedzinie, którą uprawia. 

Anna Jurksztowicz jest piosenkarką, której kariera wokalna rozpoczęła 
się w wieku szkolnym w Szczecinie w amatorskim zespole wokalnym muzyki 
dawnej Musicus Poloniensis. Jej pierwszym nauczycielem muzyki był stypen-
dysta Oliviera Messiena, prof. Henryk Boskar. Uczyła się śpiewu klasycznego 
w Średniej Szkole Muzycznej w Szczecinie (prof. Halina Paterak), porzuciła jed-
nak belcanto w wyniku fascynacji jazzem i muzyką pop. W wieku 16 lat wy-
stępowała już na estradach zawodowo obok największych gwiazd polskiej 
estrady. W latach 1980–83 była solistką jazzowej grupy wokalnej Music Market 
specjalizującej się w muzyce gospel i spirituals, a w latach 1983–1985 współpra-
cowała z poznańskim zespołem Spirituals and Gospel Singers. Z tymi zespoła-
mi dokonała nagrań dla archiwum PR, koncertowała w kraju i za granicą m.in. 
w Niemczech, Szwecji i Rosji. Po raz pierwszy solo wystąpiła na KFPP w Opolu 
w 1985 r. zdobywając I nagrodę w konkursie Premier za „Diamentowy kolczyk”, 
a także Nagrodę im. Karola Musioła. W latach późniejszych wielokrotnie na 
tym festiwalu zdobywała nagrody i wyróżnienia za interpretację takich zna-
nych piosenek jak „Stan pogody”, „Będzie tak jak jest”, „Muszelko ratuj” czy „Ja 
samba”. Reprezentowała polską piosenkę na międzynarodowych festiwalach 
w Sopocie (Polska,1985); Dreznie (Niemcy,1987); Curaçao (Antyle Holenderskie 
1988); Jurmala (Łotwa 1989); Karlshamn (Szwecja 1990); Siracusa (Włochy 1991); 
Istanbule (Turcja 1991) i w Kairze (Egipt 1995). Nagrała wiele piosenek do zna-
nych fi lmów i seriali TV m.in.: „Kingsajz”; „VIP”; „Czułość i kłamstwa”; „Matki, żony 
i kochanki”; „Na dobre i na złe”; „Więzy krwi”, „Ranczo”. Od wielu lat występuje 
także z programami rozrywkowymi dla dzieci. Nagrała piosenki do fi lmów, 
takich jak: „W pustyni i w puszczy”; „Puchatkowego Nowego Roku”; „Prosiaczek 
i Przyjaciele”, „Kubuś i Hefalumpy”. Anna Jurksztowicz jest także wydawcą i pro-
ducentem muzycznym. W serii płytowej poświęconej muzyce współczesnej 
pt.: „Modern Classics from Poland” jej fi rma wydawnicza „Si Music” promuje 
twórczość kompozytorską Krzesimira Dębskiego. 

Orkiestra kameralna „Wirtuozi Lwowa” powstała w 1994 roku z najlep-
szych lwowskich muzyków. W krótkim okresie czasu stała się wyjątkową „wi-
zytówką” prastarego Lwowa, jego bogatej kulturalnej tradycji i jednym z naj-
bardziej ekskluzywnych zespołów Ukrainy, który godnie prezentuje Ukrainę 
w prestiżowych koncertowych salach świata. Założycielem, niezmiennym kie-
rownikiem artystycznym orkiestry jest Sergij Burko, narodowy artysta Ukrainy, 
znany w Ukrainie i za granicą działacz muzyczny i organizator wielu artystycz-
nych projektów. Koncertmistrz, kierownik – zasłużony artysta Ukrainy Wołody-
myr Duda, muzyk o ogromnym doświadczeniu, świetny interpretator muzy-
ki współczesnej i klasycznej, uczestnik wielu europejskich orkiestr i festiwali. 
Orkiestra wykonała ponad 500 koncertów. Z wielkim sukcesem występowała 
na Ukrainie oraz w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Słowacji, Belgii, Izraelu, Ko-
lumbii, Ekwadorze, Holandii, Danii, Watykanie, Włoszech, a także w stolicach 
państw Centralnej Ameryki: San Salwador, Guatemala City, Tegucigalpa, San 
Jose, Managua. Orkiestra zainicjowła wiele artystycznych projektów, takich 
jak „Talenty III tysiąclecia”, „Muzyczne dynastie Ukrainy”, „Skrzypce Guarnieri 
i Stradivari we Lwowie”, „Nowa muzyka w Ukrainie” i nagrała 10 płyt CD: „Anto-
logia ukraińskiej muzyki”, z muzyką popularną „Skrzypek na dachu” oraz „Mu-
zyka dla wszystkich”, z muzyką współczesnych amerykańskich kompozytorów, 
„A.Vivaldi – Cztery Pory roku” oraz popularne melodie hitów rockowych „Czy 
mnie pamiętasz”. 



18 sierpnia 2013 (niedziela)

godz. 19.30 

Dziedziniec Zamku 

lub Sala Rycerska

ARIEL RAMIREZ – ARGENTYNA
KONCERT TANGO AUTENTICO

ARTYŚCI: 

Ariel Ramirez – bandoneon (Argentyna)

Joao Teixeira de Sousa – wokal (Portugalia)

Marlena Grodzicka-Myślak – skrzypce

Dominika Białostocka – gitara klasyczna

Darek Samerdak – piano 

Marcin Spera – kontrabas 

W PROGRAMIE: 

Zespół wykonuje tradycyjne tanga argen-

tyńskie oraz popularne tematy latynoame-

rykańskie w stylu tango. Urozmaiceniem 

repertuarowym są kompozycje z gatunku fado, 

niezwykle autentycznie i głęboko interpre-

towane przez Portugalczyka Joao de Sousę. 

Pierwsza płyta zespołu „AIRES”, wydana przez 

IBERIA Records, okazała się dużym sukcesem 

– na koncertach zarówno w Polsce, jak i za 

granicą cieszy się niezmiennie sporym zainte-

resowaniem, sprzedając licznie swoje koncerty 

i produkcję bez względu na rodzaj imprezy

Przed koncertem, w przerwie i po koncercie 

będzie można nabyć płyty cd/dvd artystów koncertu. 

Ariel Ramirez, bliski krewny znanego kompozytora argentyńskiego o tym 
samym imieniu i nazwisku, pochodzi z Argentyny z prowincji Cordoba. Współ-
pracował z wieloma znakomitymi muzykami, m.in. z wybitnym argentyńskim 
skrzypkiem, Nestorem Garnicą, wokalistą Marcelo Toledo, kubańskim wo-
kalistą El Muso (exwokalista znanej grupy Buena Vista Social Club) etc. Wraz 
z zespołami, których był członkiem, koncertował w wielu krajach Południowej 
Ameryki: Chile, Brazylii, Paragwaju, Peru, Boliwii, Urugwaju, Wenezueli. Otrzy-
mał liczne wyróżnienia i nagrody na festiwalach folklorystycznych w Południo-
wej Ameryce, wykonując utwory folkloru argentyńskiego i tango. Od roku 
2010 Ariel mieszka w Polsce, we Wrocławiu, gdzie założył zespół Ariel Ramirez 
Tango Quintet w składzie: Ariel Ramirez – bandoneon, Joao Teixeira de Sou-
sa z Portugalii – wokal oraz wrocławianie: Dominika Białostocka – gitara kla-
syczna, Darek Samerdak – piano, Marcin Spera – kontrabas. Zespół wykonuje 
tradycyjne tanga argentyńskie oraz popularne tematy latynoamerykańskie 

w stylu tango. Urozmaiceniem repertuarowym są kompozycje z gatunku fado, 
niezwykle autentycznie i głęboko interpretowane przez Portugalczyka Joao 
de Sousę. Pierwsza płyta zespołu „AIRES”, wydana przez IBERIA Records, okaza-
ła się dużym sukcesem – na koncertach zarówno w Polsce, jak i za granicą cie-
szy się niezmiennie sporym zainteresowaniem, sprzedając licznie swoje kon-
certy i produkcję bez względu na rodzaj imprezy. Dotychczas zespół wystąpił 
w wielu miastach Polski (Jaworki, Knurów, Kraków, Oława, Opole, Polanica Zdr., 
Poznań, Radom, Sopot, Staniszów, Świdnica, Warszawa, Wrocław, Ząbkowice 
Śl., Żary, i in.) zarówno w salach fi lharmonii lub teatrach, jak i w klubach oraz 
w eventach plenerowych przy okazji znaczących festiwali muzycznych. Zespół 
koncertował również za granicą (Włochy, Niemcy). Najnowszym osiągnięciem 
grupy jest nagrana w 2012 roku płyta „NUEVOS AIRES“, której brzmienie wzbo-
gacone zostało o skrzypce w wykonaniu młodej wrocławskiej artystki Marleny 
Grodzickiej-Myślak. Ponadto powstał video clip promujący miasto Wrocław do 
muzyki Ariela Ramireza „ WROCŁAW ZIELONY“ 



Orkiestra eM Band Jaworzno

W 2006 roku z inicjatywy Marka Malisza pod skrzydłami UM w Jaworznie 
powstała Orkiestra eM Band Jaworzno. Od maja 2010 roku Orkiestra jest samo-
dzielną instytucją kultury jako Miejska Orkiestra Rozrywkowa eM Band. W tak 
krótkim czasie orkiestra koncertowała z Basią Trzetrzelewską, Kevinem Robin-
sonem, Ute Lemper, Rudim Schuberthem, Markiem Bałata, Andrzejem „Papą“ 
Gąszczykiem, Krzysztofem Szewczykiem, Leszkiem Możdżerem, Mili Moreną, 
Kasią „Pumą“ Piasecka, Marcinem Wawrzynowiczem, Woytkiem Mrozkiem, Billy 
Princem i Orkiestrą AUKSO. W skład orkiestry pod kierownictwem Marka Ma-
lisza, która posiada wyjątkowo rozległy gatunkowo repertuar, wchodzą pro-
fesjonalni muzycy, absolwenci oraz wykładowcy polskich Akademii Muzycz-
nych. Od kilku miesięcy nurtem dominującym program występów Orkiestry, 
jest muzyka kubańska. Zespół współpracuje na stałe z rodowitą Kubanką z Ha-
wany. Solistką Orkiestry jest Mili Morena, pełna temperamentu, wspaniała wo-
kalistka i tancerka, która potrafi  przenieść na scenę gorące kubańskie klimaty. 
Orkiestra eM Band Jaworzno jest sprawną, świetnie brzmiącą, bardzo zgraną 
orkiestrą, która wykonuje własne programy, jak również może akompaniować 
każdemu wykonawcy. 

23 sierpnia 2013 (piątek)

godz. 19.30 

Dziedziniec Zamku 

lub Sala Rycerska

KONCERT GWIAZDY 

RUDI SCHUBERTH 
I MILI MORENA
„SALSA NIGHT” 

ARTYŚCI: 

Rudi Schuberth – wokal

Mili Morena – wokal (Kuba)

Orkiestra eM Band Jaworzno

Marek Malisz – trumpet

Jerzy Skalski – trumpet

Jakub Moroń – trombon

Karol Ogrodnik – trombon

Jerzy Główczewski – sax alt

Krzysztof  Wojtyczko – sax alt

Kamil Kułach – sax tenor

Mariusz Mączka – sax bariton

Adam Buczek – drums

Andrzej Rusek – bas

Tadeusz Leśniak – piano

Grzegorz Wanatowicz – guitar

Marek „Smok” Rajss – percasion

W PROGRAMIE: 

Przeboje Rudi Schubertha 

oraz hity gorącej salsy.

Przed koncertem, w przerwie i po koncercie 

będzie można nabyć płyty cd/dvd artystów koncertu.



KONCERT GRUPY 
TENORS BEL’CANTO 

ARTYŚCI:

Vasyl Ponaida – tenor

Roman Trokhymuk – tenor 

Taras Hlova – tenor

Roman Antoniuk – baryton

Zespół akompaniujący

W PROGRAMIE:

Najpiękniejsze arie, pieśni neapolitańskie 

i piosenki pop-kultury.

Nessum Dorma, La Donna Mobile, 

Caruso, Mamma, Besame Mucho, 

Oczy Czarne, My Way, Passera, 

Unbreak my heart, If I look at You 

i wiele innych przebojów

24 sierpnia 2013 (sobota) 

godz. 19.30 

Dziedziniec Zamku 

Grupę „Tenors BEL‘CANTO“ tworzą profesjonalni śpiewacy, którzy są lau-
reatami międzynarodowych konkursów i festiwali muzycznych: Vasyl Ponayda 
– tenor: solista Lwowskiej Państwowej Filharmonii,

Roman Trokhymuk – tenor, solista Lwowskiego Narodowego Teatru Opery 
i Baletu S. Kruszelnickiej; Taras Hlova – tenor, absolwent Lwowskiej Narodowej 
Akademii Muzycznej im. M. Łysenki i Roman Antonyuk – baryton, solista Chóru 
Revutskogo w Kijowie. 

Członkowie kwartetu są obdarzeni naturalnym pięknie brzmiącym gło-
sem. Wykorzystując niezwykłą mieszankę klasycznej opery i najnowocześ-
niejszych piosenek popkultury, Tenors Bel’Canto jest niezwykle energetyczną 
grupą młodych przystojniaków, rozgrzewającą do czerwoności każdą publicz-
ność. Rozległy repertuar zespołu wykonywany jest mistrzowsko w językach: 
francuskim, hiszpańskim, włoskim, polskim, angielskim, rosyjskim i ukraiń-
skim. Ich wokalny styl został określony w międzynarodowej prasie mianem 
wyrazistej i niezwykle barwnej ekspresji, a ich męski wizerunek sceniczny 
dostarcza niezapomnianych wrażeń zarówno ze względu na mistrzowskie 
i wirtuozowskie produkcje artystyczne, jak i ze względu na świetną komuni-
kację artystów z publicznością. Każdy członek zespołu wnosi swój specyfi czny 
i indywidualny talent. Od momentu powstania w 2007 roku, kwartet wystą-
pił w słynnych salach koncertowych Europy i Ukrainy z wieloma znakomitymi 
orkiestrami, w tym Wrocławską Orkiestrą Symfoniczną, Płocką Orkiestrą Sym-
foniczną, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Lviv Chamber Orchestra „Leopolis”, 
Orkiestra Kameralna „Brevis”, Orkiestrą Kameralną „Virtuozy Lwowa,” Orkiestrą 
Kameralną „Harmonia Nobile” Sarajevo Philharmonic Orchestra, Orkiestrą 
Symfoniczną i Czernihów „FILHARMONIA”. Tenors Bel’Canto współpracowali 
z takimi dyrygentami jak: Woytek Mrozek (Polska), Krzesimir Dębski (Polska), 
Serhij Burko (Lwów), Ruslan Dorozhivskyy (Iv. - Frankowsk), Myron Kril (Tar-
nopol), Ivo Lipanovich (Chorwacja). Na grudzień 2013 roku przygotowywane 
jest wielkie tournee koncertowe w Holandii oraz nowy album „Najpiękniejsze 
kolędy i pastorałki świata”. 

Przed koncertem, w przerwie i po koncercie

 będzie można nabyć płyty cd/dvd artystów koncertu. 
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godz. 19.30 

Kościół św. Jakuba

 

Woytek Mrozek – instrumentalista, kompozytor, aranżer, dyrygent należy 
do grona najwybitniejszych współczesnych klarnecistów. W latach 1992–1998 
roku związany jest z Yehudi Menuhin LMN. „…Gra tego artysty wyróżnia się 
oprócz znakomitej techniki dużą inteligencją muzyczną oraz ciepłym dźwię-
kiem, spontanicznością i uczuciowością. Dwa razy występował w renomowa-
nej sali Prinzregententheater w Monachium na uroczystych koncertach LMN 
w obecności Lorda Yehudi Menuhina i Profesora Augusta Everdinga. Nie tylko 
z powodu jego wysokich kwalifi kacji, lecz także wielkiej autentyczności i mi-
łego sposobu bycia – polecam jak najgoręcej Pana Wojtka Mrozka wszystkim 
kolegom muzykom, impresariom i sponsorom“ (list od Yehudi Menuhin, LMN 
Monachium 10.03.1997)

 „... należy do grona poszukiwanych na świecie artystów...“ – / artykuł 
w Süddeutsche Zeitung 

Artysta słynący z niekonwencjonalnych pomysłów i nieposkromionej wy-
obraźni, nieustannie poszukujący nowych środków wyrazu, konsekwentnie 
przekraczający tradycyjne podejście do profesji muzyka-instrumentalisty, wciąż 
poszerzający zakres swojej twórczej aktywności. Z właściwą sobie dynamiką 
wykracza poza schematy dzielące muzykę na popularną i elitarną. W swoich 
zaskakujących projektach łączy role wszechstronnego instrumentalisty, kom-
pozytora, aranżera i dyrygenta. Wykształcenie zdobył w Akademii Muzycznej 
im F. Chopina w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem) oraz w Hochschule für 
Musik w Monachium (dyplom mistrzowski z wyróżnieniem). Artysta jest zdo-
bywcą dwóch prestiżowych stypendiów: DAAD – Dwuletnie Stypendium Rzą-
du Niemiec oraz YAMAHA Music Foundation of Europe. Zdobywca III nagrody 
w Międzynarodowym Konkursie Klarnetowym we Włoszakowicach oraz spe-
cjalnej nagrody Rektora Akademii Poznańskiej za najlepsze wykonanie utworu 
polskiego. Zdobywca I Nagrody w Międzyuczelnianym Konkursie Klarnetowym 
w Monachium oraz nagrody specjalnej dziennikarzy i krytyków Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego „Złota Trąbka Eustachiusza“. Mrozek koncertuje na ca-
łym świecie: Europa, Azja, Australia, Afryka, Ameryka Południowa i Ameryka 
Północna. Bierze udział w wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych, 
w programach TV oraz nagraniach dla rozgłośni radiowych. Współpracuje z pol-
skimi i zagranicznymi orkiestrami fi lharmonicznymi oraz z: Sinfonia Varsovia, 
Amadeus Chamber Orchestra, Leopoldinum, Capella Bydgostiensis, Wielka Or-
kiestra Polskiego Radia w Warszawie, International Orchestra of European Union; 
z kwartetami: Camerata, Henschel, Rodin; z artystami: K. Dębski, K.A. Kulka, 
M. Nesterowicz, N. Kennedy, W. Meyer, E. Daniels, Ch. Naidich, A. Ratusiński, 
K. Vileński, K. Herdzin, Z. Namysłowski, A. Jagodziński, E. Bem. W latach 2002–
2006 pełnił funkcję głównego dyrygenta Leopolis Chamber Orchestra. W 2006 
roku odniósł swój dyrygencki debiut w Paryżu, gdzie obok koncertów nagrał 
dla paryskiej fi rmy fonografi cznej EROL płytę CD „Czajkowski i Dworzak – Sere-
nady na orkiestrę smyczkową”. Od 2003 roku pełni funkcję dyrektora artystycz-
nego międzynarodowego festiwalu „Muzyka w Sandomierzu”, gdzie w roku 
2007 za skomponowanie Missa Solemnis Sandomiriensis „Beati Mundo Corde” 
otrzymał zaszczytny tytuł „Honorowego Obywatela i Mecenasa Kultury Ziemi 
Sandomierskiej”. Mrozek nagrał 28 płyt CD i 9 płyt DVD. Wśród kompozycji na 
szczególną uwagę zasługują: Missa Solemnis Sandomiriensis, Kantata Cul-
miensis, Gaude Mater Polonia, Totus Tuus, koncert na klarnet nr 1, Humoresque 
na 3 klarnety i orkiestrę i 7 utworów na klarnet solo. Od 2010 roku na stano-
wisku adiunkta-doktora prowadzi klasę klarnetu na Uniwersytecie Muzycznym 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie na wydziale Instrumentalno-Pedagogicz-
nym w Białymstoku. Jest propagatorem polskiej sztuki na scenach całego świa-
ta oraz promotorem młodych, polskich talentów. 

Radosław Herdzik naukę gry na klarnecie rozpoczął w roku 2001 w Ogól-
nokształcącej Szkole Muzycznej II st. w Szczecinie pod kierunkiem dr. Piotra Pie-
chockiego. Szkołę ukończył w roku 2007 otrzymując dyplom z wyróżnieniem. 

KONCERT CLARINETS 
MASTERS

ARTYŚCI:

Woytek Mrozek – klarnet

Radosław Herdzik – klarnet

Artur Gadzała – klarnet

Arso Ensamble: 

Robert Naściszewski – skrzypce

Orest Telwach – skrzypce

Izabela Tobiasz – altówka

Anna Naściszewska – wiolonczela

Sławomir Ujek – kontrabas

W PROGRAMIE:

K. Kurpiński, Koncert klarnetowy B-dur

W. A. Mozart, Kwintet klarnetowy A-dur, KV 581

K. M. v. Weber, Kwintet klarnetowy 

A. Giampieri, Karnawał wenecki z wariacjami

W. Mrozek, Humoresque na 3 klarnety i kwintet 

W. Mrozek, Tańce Świata – niespodzianka

Przed koncertem, w przerwie i po koncercie 

będzie można nabyć płyty cd/dvd artystów koncertu. 



W roku 2010 uzyskał stopień licencjata na Uniwersytecie Muzycznym w Warsza-
wie im. Fryderyka Chopina w klasie dr. Wojciecha Mrozka. W roku 2012 ukończył 
z wyróżnieniem Akademie Muzyczną w Gdańsku im. S. Moniuszki w klasie prof. 
Bogdana Ocieszaka i asystenta Andrzeja Wojciechowskiego zdobywając tytuł 
magistra. W tym samym roku uczestniczył w programie stypendialnym Era-
smus w Konserwatorium Królewskim w Brukseli. Jest zdobywcą wielu nagród 
i wyróżnień na konkursach i festiwalach ogólnopolskich oraz międzynarodo-
wych. Krztałcił się pod kierunkiem m.in. Wojciecha Mrozka, Eduarda Brunne-
ra, Florenta Heau, Philippe Cupera, Oriola Romaniego, Antonio Saiote, Jeana 
Marca Fessarda, Andrzeja Janickiego, Paula Roe i Artura Pachlewskiego. Herdzik 
brał udział w XV Festiwalu „Muzyka w Sandomierzu’’ gdzie wystąpił jako solista 
z Philharmonic Chamber Orchestra Leopolis. Występował jako solista z Aka-
demicką Orkiestrą Symfoniczną. Koncertował również z Orkiestrą Filharmonii 
Szczecińskiej, Polsko – Niemiecką Orkiestrą Symfoniczną „Pomerania’’ oraz Za-
mkową Orkiestrą Kameralną wykonując koncerty klarnetowe. Był członkiem 
gdańskiego kwartetu klarnetowego. W roku 2006 i 2007 otrzymał Stypendium 
Artystyczne Prezydenta Miasta Szczecina oraz Nagrodę Indywidualną Dyrekto-
ra ZSM za indywidualność artystyczną. Jest również stypendystą Towarzystwa 
Przyjaciół Szczecina (2007). Artysta bierze aktywny udział w życiu muzycznym 
w wielu miastach w Polsce oraz za granicą. Zdobywał doświadczenie grając 
w wielu orkiestrach. Obecnie rozpoczął studia doktoranckie na Akademii Mu-
zycznej w Gdańsku.

Artur Gadzała naukę gry na klarnecie rozpoczął w wieku 10 lat. Jest absol-
wentem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Krośnie. Obecnie jest stu-
dentem trzeciego roku Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w War-
szawie na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku w klasie 
klarnetu dr Wojciecha Mrozka. Brał czterokrotnie udział w Międzynarodowych 
Kursach Muzycznych w Łebie prowadzonych przez prof. Mirosława Pokrzywiń-
skiego i dr Wojciecha Mrozka. Pracował z takimi osobistościami jak Prof. Charles 
Neidich – Julliard School of Music New York, prof. Stanisław Przystaś – Akademia 
Muzyczna w Krakowie, dr Piotr Lato – Akademia Muzyczna w Krakowie, dr Jan 
Jakub Bokun – Akademia Muzyczna we Wrocławiu i wielu innych. Jako wyróżnia-
jący się absolwent krośnieńskiej Szkoły Muzycznej w 2010 roku został wytypowa-
ny do Koncertu Dyplomantów z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Rzeszowskiej, 
po którym otrzymał doskonałe recenzje. Jako student Uniwersytetu muzycz-
nego czynnie koncertuje zarówno jako solista jak i kameralista. Jest laureatem 
wielu konkursów o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. W maju 2013 roku 
za wybitne osiągnięcia w sztuce gry klarnetowej otrzymał od swojego mistrza 
W. Mrozka stypendium, które pozwoliło artyście wziąć udział w międzynarodo-
wym tournée w Polsce i na Ukrainie z orkiestrami Filharmonii Lwowskiej i Filhar-
monii w Ivano Frankivsku oraz nagrać swoją pierwszą płytę CD z działami na klar-
net i orkiestrę K. Kurpińskiego, W.A. Mozarta, J. Brahmsa i W. Mrozka. Wydawcą 
pierwszego albumu Gadzały będzie AVIP Group i CLRecords. 

ARSO Ensemble tworzą koncertmistrzowie i soliści Orkiestry Filharmonii 
Podkarpackiej. Zespół łączy w sobie doświadczenie zawodowe z młodzieńczą 
energią i zaangażo waniem, co owocuje doskonałością techniczną i muzyczną 
wrażliwością wykonań rzeszow skich kameralistów. Wszechstronność zespołu 
potwierdza udział w wielu uznanych festiwa lach – członkowie ARSO Ensem-
ble występowali m.in. w ramach Muzycznego Festiwalu w Łań cucie, Festiwalu 
Muzyki Żydowskiej w Krakowie, Festiwalu Wiolinistycznego im. B. Hubermana 
w Częstochowie, podczas XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu „Tydzień Talentów” 
w Tarnowie/Kąśnej Dolnej, Festiwalu Tempus Paschale w Lublinie, VIII Europej-
skiego Festiwalu w Otwocku, podczas koncertów kameralnych w Hamburgu 
i Hanowe rze. Koncertowali w sali dużej i kameralnej Fil harmonii Podkarpa-
ckiej, Sali Balowej Muzeum Zamku w Łańcucie, w Auli Instytutu Muzyki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, a każdy występ zespołu spotykał się z sympatią 
i ogromnym zainteresowa niem słuchaczy. Członkowie kwintetu są autorami 
ciekawych projektów koncertowych mających na celu upo wszechnianie mu-
zyki, w szczególności muzyki kameralnej. W ramach obchodów Roku Chopi-
nowskiego dali cykl koncertów pt. „Chopin, jakiego nie znacie”, a od roku 
2011 współtworzą Orkiestrę Symfoniczną Mościckiego Centrum Sztuki. ARSO 
Ensemble działa w ramach Stowarzysze nia Musicus Kameraliści Rzeszowscy, 
skupiającego szerokie grono artystów i melomanów, w ścisłej współpracy z Fil-
harmonią Podkarpacką. 

XXIII FESTIWAL 

MUZYKA 

W SANDOMIERZU
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Dziedziniec Zamku

lub Sala Rycerska

Janusz Szrom Jazzowy Wokalista Roku wg plebiscytu miesięcznika „Jazz 
Forum” w latach 2009, 2010 i 2011. Kompozytor, aranżer, pedagog, doktor sztuki 
muzycznej. Za początek swojej profesjonalnej działalności na scenie muzycznej 
przyjmuje rok 1994, w którym zajął II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu 
Wokalistów Jazzowych w Zamościu. W kolejnym roku otrzymał jedno z najważ-
niejszych wyróżnień dla młodego artysty – nagrodę publiczności „Klucz do ka-
riery” na festiwalu Pomorska Jesień Jazzowa 95. W tym samym roku ukończył 
z wyróżnieniem edukację na Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale 
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Jako jeden z bardzo niewielu polskich wokalistów 
jazzowych ściśle trzyma się wytyczonej sobie przed laty jazzowej ścieżki, na-
grywając i koncertując z muzykami stanowiącymi trzon polskiej sceny muzycz-
nej: E. Bem, K. Prońko, I. Kwiatkowska, A. Jagodziński, W. Nahorny, W. Młynarski, 
B. Hołownia, J. Meira (Niedziela), Z. Wrombel. Jego głos usłyszeć można na po-
nad trzydziestu płytach CD. W 2008 r. Janusz Szrom został wybrany przez legen-
darnego Michela Legranda do wspólnego występu podczas jubileuszowego 50. 
festiwalu Jazz Jamboree. Jest autorem projektu muzycznego Straszni Panowie 
Trzej, pierwszego jazzowego opracowania piosenek Jerzego Wasowskiego i Je-
remiego Przybory. Dwa spośród jego albumów otrzymały status „Złotej Płyty”: 
Straszni Panowie Trzej oraz Pogadaj ze mną (oba w 2009 roku). Obecnie członek 
zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

Zbigniew Wrombel muzyk – instrumentalista, kompozytor i aranżer. Gra 
na kontrabasie i gitarach basowych. Jest absolwentem Akademii Muzycznej 
w Poznaniu w klasie kontrabasu profesora Piotra Czerwińskiego. Od wielu lat 
zalicza się do czołówki muzyków jazzowych w Polsce. Grał w takich zespołach 
jak: String Connection, Grupa Warsztat (laureat festiwali Jazz nad Odrą), Walk 
Away, Air Condition Zbigniewa Namysłowskiego, Vintage Band Spirituals and 
Gospel Singers, Classic Jazz Quartet i wielu innych. Współpracuje z takimi mu-
zykami jak: J. P. Wróblewski, K. Dębski, H. Miśkiewicz, J. Śmietana, T. Szukalski, 
J. Jarczyk, A. Dutkiewicz, A. Wendt, P. Baron, G. Nagórski, M. Sikała, W. Prządka, 
W. Mrozek, J. Strobel, M. Strzelczyk oraz wokalistkami i wokalistami: H. Banaszak, 
H. Zimmermann, J. Szafran i J. Szromem. Brał udział w wielu festiwalach jazzo-
wych, a także w międzynarodowych projektach jazzowych z udziałem takich 
artystów jak: Melanie Goerlitz, Keith Dunn, Eb Davies, Jean-Paul Bourelly. Współ-
praca na innych „frontach muzycznych” obejmuje różne formacje artystyczne 
takie jak orkiestry: Zbigniewa Górnego, Wiesława Pieregorólki, Alex Band, Kukla 
Band. Grał też w legendarnym zespole „Marek & Vacek”. Wrombel jest basistą 
uniwersalnym, grającym na różnych instrumentach basowych od kontrabasu 
akustycznego począwszy, na gitarach basowych progowych i bezprogowych 
skończywszy. Preferuje nowoczesny jazz akustyczny i elektryczny zabarwiony 
odcieniami rhythm’n’bluesa, funku i muzyki latynoskiej. Prowadzi swoje własne 
zespoły jazzowe, lubi pracę w studiach nagraniowych, gdzie jest chętnie zapra-
szany, nie tylko przez muzyków jazzowych. Jako muzyk studyjny nagrał wiele 
sesji z różnymi artystami, także wokalistami muzyki pop: Z. Wodecki, A. Zaucha, 
R. Rynkowski, grupa Vox, Eleni, K. Prońko, G. Łobaszewska, P. Schulz, G. Fleszar, 
A. Cierniewski. Obok działalności koncertowej i studyjnej Artysta często anga-
żuje się w pracę dydaktyczną, prowadząc zajęcia na warsztatach muzycznych 
i jazzowych między innymi w Chodzieży, Puławach, Pułtusku.

Krzysztof Szmańda ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Cho pina 
w Warszawie w klasie perkusji w 1999 roku. W latach 2000–2002 odbył pody-
plomowe studia w Thornton School of Music University of Southern Califor-
nia w Los Angeles, gdzie doskonalił swe umiejętności u boku m.in. P. Erski ne’a, 
N. Chanclera i E. Forrestera. Jest współzałożycielem poznańskiej formacji 
Soundcheck, która w październiku 2004 roku zwyciężyła w międzynarodo-
wym konkursie jazzowo-bluesowym w Usti nad Łabą (Czechy), a w kwietniu 
2005 roku zdobyła Grand Prix festiwalu Jazz Nad Odrą we Wrocławiu. Szmań-

SANDOMIERSKA NOC JAZZOWA
SZROM&WROMBEL JAZZ QUARTET 
– „ŚPIEWNIK” PROJEKT AUTORSKI

J. SZROMA I Z. WROMBLA
 

(promocja nowego albumu z jazzową wersją 

największych polskich przebojów) 

ARTYŚCI:

Janusz Szrom – śpiew

Zbigniew Wrombel – kontrabas

Piotr Wrombel – fortepian

Krzysztof Szmańda – perkusja 

W PROGRAMIE:
„Śpiewnik“ to album zawierający zbiór najpięk-
niejszych polskich piosenek. Inspiracją do powsta-
nia programu stały się niezapomniane przeboje 
polskiej muzyki rozrywkowej z lat 60’–70’ 
i 80-tych. Wśród wybranych i opracowanych 
przez nas piosenek znajdują się takie tytuły jak 
„Wspomnienie“, „Płonąca stodoła“ z 
repertuaru Czesława Niemena, „Byłaś serca 
biciem“ z repertuaru Andrzeja Zauchy, „Hi-
storia pewnej znajomości“ z repertuaru 
Czerwonych Gitar, „Kiedy byłem małym 
chłopcem“ z repertuaru Tadeusza Nalepy i inne. 
W naszym projekcie muzycznym sięgnęliśmy też 
do bogatych zasobów polskiej muzyki filmowej, 
przypominając takie piosenki, jak „Tylko wróć“ 
z kultowego serialu Jerzego Gruzy pt. „Wojna 
domowa“, kołysanka z filmu Romana Polańskiego 
„Rosemary‘s Baby“, czy „Uciekaj moje 
serce“ z filmu Radosława Piwowarskiego pt. „Jan 
Serce“. Wszystkie utwory, zamieszczone na płycie 
„Śpiewnik” należą do klasyki polskiej muzyki 
rozrywkowej, jednak w naszych autorskich 
aranżacjach na nowo zabrzmiały w konwencji 
jazzowej. Ideą programu jest zaproponowanie 
słuchaczowi własnych wersji znanych polskich 
piosenek, pod ich wspólnym, jazzowym mia-
nownikiem. Przedstawione nowe interpretacje są 
świeże i niekonwencjonalne, do czego przyczynili 
się wchodzący w skład zespołu znakomici artyści.



da został tam wyróżniony indywidualnie przez jury festiwalu. W listopadzie 
tego samego roku Soundcheck zdobył drugą nagrodę w konkursie Krokus 
Jazz Festiwal w Jeleniej Górze oraz Klucz Do Kariery podczas Jesieni Jazzowej 
– Gorzów Jazz Celebration. Szmańda współpracował z Big Bandem Zbigniewa 
Namysłowskiego, z zespołami K. Stankiewicza, M. Bogdanowicza, F. Wojcie-
chowskiego, O. Kirejewa, K. Javorsa, a ponadto z Trifonidis Orchestra oraz Vi-
segrad Jazz Quartet. Jest członkiem międzynarodowego kwintetu jazzowego 
Kattorna, który w październiku 2006 zdobył nagrodę publiczności na konkur-
sie Berlin Jazz Award, a w listopadzie 2006 – trzecią nagrodę na Krokus Jazz 
Festiwal w Jeleniej Górze. Na festiwalu w Jeleniej Górze Szmańda otrzymał na-
grodę specjalną. Szmańda zatrudniony jest na stałe w zespole orkiestry Teatru 
Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie.

Piotr Wrombel pianista, kompozytor i aranżer. Absolwent Wydziału Jazzo-
wego Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie profesora Wojciecha Nie-
dzieli. Jest przedstawicielem młodszej generacji muzyków jazzowych. Laureat 
festiwali i konkursów jazzowych takich jak Jazz Juniors, Jazz nad Odrą, Konkurs 
Improwizacji Jazzowej w Katowicach. Gra także na instrumentach klawiszo-
wych. Bierze udział w wielu projektach jazzowych o zróżnicowanym charak-
terze. Jest pianistą uniwersalnym poruszającym się ze swobodą po różnych 
obszarach stylistycznych jazzu. Zauważalna jest także jego aktywność na sce-
nie muzyki gospel, soul i pop. Współpracuje między innymi z takimi artystami 
jak: E. Górniak, E. Uryga, K. Cerekwicka, T. Okupnik, Z. Namysłowski, K. Dębski, 
W. Mrozek, Z. Lewandowski, J. Szrom, R. Rynkowski, K. Zawadzki. Gra także 
w big-bandach i orkiestrach rozrywkowych, takich jak Kukla Band, Alex Band 
i Orkiestra Tomka Szymusia. Koncertował w różnych krajach Europy i w Stanach 
Zjednoczonych. Występował także z takimi artystami, jak R. Margitza, D. Brown, 
M. Russell, M. Goerlitz. Od niedawna prowadzi też działalność pedagogiczną, 
nauczając fortepianu jazzowego w Szkole Muzycznej II stopnia przy ulicy Bed-
narskiej w Warszawie. Od lat bierze udział w Międzynarodowych Warsztatach 
Jazzowych w Chodzieży kierując sekcją rytmiczną akompaniującą wokalistom 
jazzowym w klasie Janusza Szroma.
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Przed koncertem, w przerwie i po koncercie będzie można nabyć płyty cd/dvd artystów koncertu.



I część koncertu „Cudowne Dzieci“ 

Orkiestra Filharmonii Lwowskiej

 – patrz pierwszy koncert 17.08.2013 ¬
Woytek Mrozek dyrygent

– patrz piąty koncert 25.08.2013

Łukasz Targowski ur. 3 XI 2001 roku w Jaworznie. Aktu-
alnie uczęszcza do Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia 
im. Grażyny Bacewicz, gdzie uczy się w kl. trąbki pod kierun-
kiem Pana mgr. Jana Jarosza. Ostatnie osiągnięcia dziecka: 
Konfrontacje Instrumentów Dętych w Oławie (1 miejsce); Świę-
tokrzyski Festiwal Instrumentów Dętych (1 miejsce); VI Konkurs 
Instrumentów Dętych, Jupiter 2012” (1 miejsce); XI Makroregio-
nalny Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych w Łańcucie 
(1 miejsce); V Chrzanowskie Spotkania Młodych Instrumenta-
listów (1 miejsce); XII Ogólnopolski Konkurs Młodych Solistów 
(1 miejsce); Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Klas Instru-
mentów Dętych Blaszanych w Warszawie (1 miejsce). 

Sergiusz Romaniuk urodził się 19.06.2003 w Białymstoku. 
Naukę gry na waltorni rozpoczął w wieku 7 lat w klasie mgr. 
Tomasza Czekały. Obecnie jest uczniem Zespołu Szkół Mu-
zycznych w Białymstoku PSM I st. Filia, gdzie wielokrotnie brał 
czynny udział w życiu koncertowym szkoły prezentując swoje 
umiejętności dla szerokiej publiczności. W 2012 roku uczestni-
czył w Makroregionalnuch Przesłuchaniach Instrumentów Dę-
tych w Łomży, gdzie osiągnął najwyższą punktację i otrzymał 
nagrodę Grand Prix. W 2013 roku brał udział w Makroregional-
nych Przesłuchaniach Instrumentów Dętych w Olecku, Makro-
regionalnych Przesłuchaniach Instrumentów Dętych Blaszanych 
w Łańcucie, gdzie otrzymał wyróżnienie. W czerwcu 2013 roku na 
Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych 
w Brnie (Czechy) zajął I miejsce.

Maja Kozieł urodziła się 16.06.2001 r. w Kielcach. Jest uczen-
nicą VI klasy PSM I st. im. L. Różyckiego w Kielcach w klasie 
mgr. Maurycego Florka. Brała udział w I Ogólnopolskim Festi-
walu Skrzypcowym w Kielcach, gdzie otrzymała wyróżnienie. 
Uczestniczyła także w VII Międzynarodowym Kursie Mistrzow-
skim w ramach Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz 
w Busku-Zdroju w klasie prof. Marcina Baranowskiego.

Mateusz Targowski ur. 18 czerwca 1997 w Jaworznie. 
Edukację muzyczną rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycz-
nej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie (najpierw pod 
kierunkiem mgr. Marka Malisza, potem mgr. Jana Jarosza). 
Obecnie naukę kontynuuje w Państwowej Szkole Muzycznej 
II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach pod kierun-
kiem mgr. Rafała Dudka. Ważniejsze osiągnięcia: IV Chrzanow-
skie Spotkania Młodych Instrumentalistów – I miejsce; XXXIV 
Konkurs Młodego Muzyka w PSM I i II stopnia im. Oskara Kolber-
ga w Szczecinku – I miejsce; IV Konkurs Instrumentów Dętych 
Jupiter w SM im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie – I miej-
sce oraz GRAND PRIX; Ogólnopolskie Przesłuchania Zespołów 
Kameralnych Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych zorgani-
zowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej – I miejsce. XIX 
Konfrontacje Instrumentów Dętych w Oławie – I miejsce; VII Mię-
dzynarodowy Festiwal Instrumentów Dętych Etiuda w Szcze-
cinie – I miejsce; XVI Śląski Konkurs Instrumenty Dęte – Blacha 
dla najmłodszych w Dąbrowie Górniczej GRAND PRIX; Ogól-
nopolskie Przesłuchania instrumentów Dętych Drewnianych 
i Blaszanych w Warszawie – I miejsce; Międzynarodowy Konkurs 
PRO BOHEMIA – I miejsce. Był stypendystą Prezydenta Miasta 
Jaworzna za wybitne osiągnięcia artystyczne. Jest zwycięzcą 
konkursu „Najlepsi z Najlepszych“.

31 sierpnia 2012 (sobota) 

godz. 19.30

Bazylika Katedralna

31 sierpnia 2013 (sobota)

godz. 19.30

Bazylika Katedrlana 

Sergiusz Romaniuk

Maja Kozieł

Łukasz Targowski

WIELKI KONCERT FINAŁOWY 
CUDOWNE DZIECI
J. S. BACH MAGNIFICAT

ARTYŚCI:

I część koncertu „Cudowne Dzieci“

Orkiestra Filharmonii Lwowskiej 

Woytek Mrozek – dyrygent 

Łukasz Targowski – trąbka

Sergiusz Romaniuk – waltornia 

Maja Kozieł – skrzypce

Mateusz Targowski – trąbka

W PROGRAMIE:

J. Deprez – Premiere Piece

F. Skroup – Koncert na rog B-Dur

J.S. Bach – Koncert skrzypcowy a-moll, część I 

J.B. Arban – Karnawał wenecki z wariacjami

Woytek Mrozek 

Mateusz Targowski
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II część koncertu J.S. Bach Magnifi cat

Wolodymyr Sywohip Od 1999 r. pełni funkcję dyrektora artystycznego i dy-
rygenta chóru Gloria. Jest laureatem Państwowej nagrody im. M. Lysenki, zasłużo-
ny działacz sztuki Ukrainy, doktor fi lozofi i Wołodymyr Sywohip. Absolwent histo-
ryczno-teoretycznego fakultetu Lwowskiego konserwatorium i aspirantury przy 
Instytucie historii sztuki, folkloru i etnologii im. M. Rylskoho NAN Ukrainy. Obec-
nie pełni funkcję dyrektora naczelnego Filharmonii Lwowskiej. Pod jego batutą 
chór oprócz licznych występów przygotował programy autorskie kompozytorów 
M. Skoryka, A. Nikodemowicza, A. Pärta, Z. Bujarskiego, zrealizowal premiero-
we wykonania utworów współczesnych ukraińskich kompozytorów, m.in. – 
J. Laniuka, I. Szczerbakowa, H. Gawrylec, O. Szczetynskoho, B. Froliak, B. Segina. 
Z sukcesem występował na wielu festiwalach: „Wirtuozi”, „Kontrasty”, „Dni Europy 
w Lwowie”, „Zolotowerhyj Kijów”, „KyivMusicFest”, „Muzyczne premiery sezonu 
w Kijowie”, „Bach Fest” w Sumach, „Choralne asambleje Leontowicza” w Winnicy, 
„Konfi teor” w Krakowie, „Dni ukraińskiej muzyki” w Warszawie, „Festiwal muzyki 
dawnej w Starym Sączu”, „Międzynarodowe muzyczne spotkania Wschód-Zachód 
w Zielonej Górze”, „Płockie Dni Muzyki Chóralnej” (Polska), „Festiwal muzyczny we 
Freiburgu” (Niemcy), Festiwal „Menhir – 2005, 2007” (Szwajcaria), „Lohtaja festiwal 
muzyki sakralnej” (Finlandia). Z chórem Gloria dyrygent wykonał nagrania dla Na-
rodowej tele-radio-kampanii Ukrainy i Lwowskiej telewizji i radia, CD: „Religijny 
koncert – Panychyda” M. Skoryka, „Liturgie i Panychydę” I.Sonewyckogo, nagrania 
z utworami religijnymi M. Lysenki i z ukraińskimi kolędami „LUX AETERNA”.

Kameralny chór „Gloria” istnieje już prawie dwadzieścia lat. Od samego 
początku istnienia chór zjednał młodych twórczych ludzi o wspólnych upodo-
baniach estetycznych. Credo chóru to twórcze poszukiwania, pragnienie ide-
ału w wykonaniu, entuzjastyczny stosunek dyrygenta i chórzystów do wspól-
nego działania. Chór jako jeden z pierwszych przywrócił wykonanie duchowej 
spuścizny XVII–XVIII wieku, nieznane i rzadko wykonywane utwory Leopolity, 
M. Dyleckiego, M.Berezowskoho, D. Bortnianskoho, M. Lysenki, M. Werbycko-
ho. Gloria wykonuje również utwory, które odnoszą się do zachodniej tradycji 
religijnej, często i w tym zakresie występując w roli odkrywcy nowych utwo-
rów dla ukraińskiego słuchacza. Na repertuar chóru składają się utwory epoki 
Renesansu do kompozycji współczesnych. Mistrzostwo Chóru zdobyło mię-
dzynarodowe uznanie. Chór jest zwycięzcą międzynarodowych chóralnych 
konkursów w Atenach (Grecja), Tours (Francja), Riva del Garda i Arezzo (Wło-
chy), był uczestnikiem międzynarodowych festiwali muzycznych w Ukrainie, 
Polsce, Macedonii i Niemczech, Francji, Finlandii, Szwajcarii.

O.J. Garcia – gość honorowy festiwalu, 
kompozytor, Prof. International University 
Miami Orlando Jacinto Garcia.

Spośród całej plejady festiwali i znako-
mitych klarnecistów wybrał na prawyko-
nanie swojej nowej kompozycji Festiwal 
w Sandomierzu, a jako wykonawcę dyrek-
tora festiwalu – wirtuoza klarnetu, kompo-
zytora Woytka Mrozka.

O.J. Garcia – Il Viento Distante 
na klarnet i orkiestrę smyczkową.

Przed koncertem, w przerwie i po koncercie 

będzie można nabyć płyty cd/dvd artystów koncertu. 

ARTYŚCI:

II część koncertu J.S. Bach „Magnificat in D“ 

Orlando Garcia Il Viento Distante (Światowa Premie-

ra) z udziałem kompozytora i krótką prelekcją dot. 

kompozycji J.S. Bach „Magnificat in D”

Volodymyr Syvohip – dyrygent

Soliści:

Natalia Arbuzova – sopran

Yulia Mychaylowa – mezzosopran

Nikola Tasyshyn – tenor

Volodymyr Rybchuk – bass

Chór Filharmonii Lwowskiej „Gloria“

Orkiestra Filharmonii Lwowskiej 


