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Droga kameralistów Sinfonii Varsovii nie mogła wieść przez miasto inne niż Warszawa. 
A że jest to Warszawa najznamienitszych polskich kompozytorów i muzyków przede 
wszystkim XX wieku, album jako całość jest instrumentalną i wielowymiarową podró-
żą sentymentalną. Płytę otwiera opracowanie Wariacji na temat Paganiniego Witolda 
Lutosławskiego na zespół dęty. Jest to jedyny ocalały z pożogi wojennej utwór popu-
larnego podczas okupacji duetu fortepianowego Lutosławski–Panufnik. Po wojnie obaj 
kompozytorzy twórczo negocjują z socrealizmem. Preludia taneczne Lutosławskiego 
wykonywane są regularnie do dzisiaj, a Quintetto Accademico Panufnika jest wart 
przypomnienia jako ostatni utwór przed brawurową ucieczką kompozytora z komuni-
stycznej Polski na Zachód w 1954 roku. W tym kontekście warszawskie międzywojnie  
(1918–1939) może jawić się jako arkadia: prekursor jazzu w Polsce Henryk Wars współ-
pracuje już z kabaretem i filmem, nagrywa swoje piosenki dla Syrena Record, młodziutka 

Grażyna Bacewiczówna, stypendystka samego Paderewskiego, pisze w 1932 roku 
Kwintet na instrumenty dęte. Mieczysław Wajnberg jako nastolatek grywa w teatrze 
swojego ojca, a w konserwatorium uważany jest za obiecującego pianistę. Po wybu-
chu II wojny światowej on i Wars, obaj pochodzenia żydowskiego, muszą uciekać przed 
nacierającymi na Polskę wojskami hitlerowskimi na wschód, gdzie Wajnberg pozostanie 
na stałe. Jego wczesne opusy z lat czterdziestych – Aria i Capriccio na kwartet smyczko-
wy – nasycone są tak dla niego typowymi liryzmem i melancholią. Wars po wojnie robi 
wspaniałą karierę w Hollywood, ale dla warszawiaków pozostaje autorem nieśmiertel-
nego Umówiłem się z nią na dziewiątą. Piosenki bowiem czasem precyzyjniej niż długie 
opisy przechowują pamięć o atmosferze danego czasu. Sen o Warszawie Czesława 
Niemena jest pod tym względem osiągnięciem wyjątkowym i stanowi nieformalny hymn 
stolicy, której ważną instytucję muzyczną współtworzą kameraliści Sinfonii Varsovii.

Łukasz Strusiński



  

The chamber musicians of Sinfonia Varsovia couldn’t have chosen a path through 
any other city than Warsaw. Since the Warsaw we’re talking about is the city of the finest 
Polish composers and musicians, particularly of the 20th century, the album as a whole 
becomes an instrumental and multi-dimensional sentimental journey. It opens with an 
adaptation of Witold Lutosławski’s Variations on a Theme by Paganini for a brass ensemble. 
It is the only work that survives from the wartime oeuvre of the Lutosławski –Panufnik 
piano duo that enjoyed significant popularity under occupation. After the war, both 
composers creatively adapted to the “socialist realism.” Lutosławski’s Dance Preludes 
are still performed today; Panufnik’s Quintetto Accademico deserves to be revisited as 
the last piece by the composer prior to his audacious escape from the Communist Poland 
into the West in 1954. In this context, the inter-war Warsaw of 1918–1939 may seem like 
a paradise: Henryk Wars, a precursor of Polish jazz, makes music for cabaret and films 
while recording his songs for Syrena Record; a youthful Grażyna Bacewicz, recipient of 
a scholarship funded by Paderewski himself, writes the Quintet for Wind Instruments  
in 1932; just a teenager, Mieczysław Weinberg – a promising pianist by the reckoning 
of his professors at the conservatory – acts in a theatre run by his father. When World 
War II breaks out, both he and Wars, being Jewish, are forced to flee before the Nazi 
onslaught against Poland, heading east, where Weinberg will settle for good. His early 
works from the 1940s – Aria and Capriccio for string quartet – already betray the lyricism 
and melancholia that will typify his oeuvre. After the war, Wars goes on to achieve a stellar 
career in Hollywood, but the people of Warsaw still remember him as the author of the 
immortal Umówiłem się z nią na dziewiątą (I’m Seeing Her at Nine) – after all, songs 
capture the climate of their times far more succinctly than any bloated account could 

ever do. From this perspective, Czesław Niemen’s Sen o Warszawie is an exceptional 
achievement, an unofficial anthem for the city to which the chamber musicians of Sinfonia 
Varsovia offer their precious musical contribution.

Łukasz Strusiński



  SINFONIA VARSOVIA  
STRING QUINTET

ANNA MAR IA STAŚKIE WICZ  I  SKR Z Y PCE  I V IOL IN 
K AMIL STANICZEK I I  SKR Z Y PCE  I I V IOL IN 
K ATAR Z YNA BUDNIK ALTÓWK A  V IOL A 
MARCEL MAR KOWSKI WIOLONCZEL A  CELLO 
MICHAŁ SOBUŚ KONTR ABAS  DOUBLE BASS

Sinfonia Varsovia String Quintet tworzy cała rodzina instrumentów smyczkowych: dwoje 
skrzypiec, altówka, wiolonczela i kontrabas. Muzycy zespołu są koncertmistrzami i lide-
rami sekcji smyczkowych Sinfonii Varsovii.

Zespół powstał w 2015 roku. Od tego czasu wielokrotnie występował w Polsce, 
m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, oraz 
za granicą, m.in. w Niigacie i Tokio w Japonii, na festiwalu Vézère czy na festiwalu  
chopinowskim w Nohant we Francji. Na swoim koncie ma współpracę ze znakomity-
mi solistami, m.in. z Alexandre’em Kantorowem, François Dumontem i Miroslavem 
Kultyshevem. W 2019 roku nakładem Warner Classics ukazała się debiutancka płyta 
zespołu, zatytułowana Sinfonia Varsovia String Quintet.

Artyści z łatwością poruszają się w repertuarze klasycznym, romantycznym, jak 
i współczesnym. Szczególne miejsce w wykonywanej przez nich muzyce zajmuje twór-
czość polskich kompozytorów XX i XXI wieku, w tym utwory Krzysztofa Pendereckiego, 
dyrektora muzycznego i artystycznego Sinfonii Varsovii w latach 1997–2020. Zarówno 
publiczność, jak i krytycy doceniają kwintet za harmonijne brzmienie, świeże interpre-
tacje oraz muzyczną wyobraźnię.

fot . Bar tek Barczyk



  

The Sinfonia Varsovia String Quintet includes an entire family of string instruments: two 
violins, a viola, a cello, and a double bass. The ensemble is made up of concertmasters 
and the leaders of the string section of the Sinfonia Varsovia orchestra.

The ensemble was formed in 2015. Since then, it has performed both in Poland and 
abroad, including at the International Festival of Contemporary Music “Warsaw Autumn” 
as well as abroad: in Niigata and Tokyo in Japan, at the the Festival de la Vézère, and at 
the Festival Chopin in Nohant, France. It has also collaborated with renowned soloists, 
including Alexandre Kantorow, François Dumont, and Miroslav Kultyshev. In 2019, Warner 
Classics released the debut album of the ensemble, entitled Sinfonia Varsovia String Quintet.

The artists navigate with ease a varied repertoire of classical, Romantic, and 
contemporary music. The works of Polish composers of the 20th and 21st century, 
especially by Krzysztof Penderecki – the musical and artistic director of Sinfonia Varsovia 
between 1997 and 2020 – occupy pride of place in the ensemble’s repertoire. Audiences 
and critics alike appreciate the harmonious sound, fresh interpretations, and musical 
imagination of the quintet.

  SINFONIA VARSOVIA  
WIND QUINTET

ANDR ZEJ KR Z Y Ż ANOWSKI FLE T  FLUTE 
AR K ADIUSZ KRUPA OBÓJ  OBOE 
R ADOS Ł AW SOROK A KL AR NE T  CL AR INE T 
HENRYK KOWALE WICZ WALTOR NIA  FR ENCH HOR N 
P IOTR K AMIŃSKI FAGOT  BASSOON

Klasyczny kwintet dęty Sinfonia Varsovia Wind Quintet w składzie: flet, obój, klar-
net, fagot i waltornia powstał w 2010 roku z oddolnej inicjatywy muzyków orkiestry. 
Tworzą go soliści sekcji dętej Sinfonii Varsovii, muzycy z osiągnięciami o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym. Zespół koncertował m.in. na festiwalu pianistycznym  
La Roque-d’Anthéron i festiwalu La Folle Journée w Nantes.

W repertuarze SVWQ obok klasycznych pozycji na ten skład ważne miejsce 
zajmuje twórczość polskich kompozytorów XX wieku, takich jak Grażyna Bacewicz, 
Wojciech Kilar, Andrzej Panufnik i Józef Świder. Zespół jest również otwarty na muzy-
kę filmową i rozrywkową, a także projekty skierowane do najmłodszych słuchaczy. 
W grudniu 2021 roku muzycy dokonają polskiej premiery nowej wersji Karnawału 
zwierząt Camille’a Saint-Saënsa w opracowaniu na kwintet dęty i perkusję Andreasa  
N. Tarkmanna.



  

A classic woodwind quintet made up of a flute, an oboe, a clarinet, a bassoon, and a French 
horn, the Sinfonia Varsovia Wind Quintet formed in 2010 as a grassroots initiative of the 
musicians of Sinfonia Varsovia. Its members are soloists of the Orchestra’s wind section, 
musicians who have earned both national and international recognition. The ensemble 
has appeared at the piano festival La Roque-d’Anthéron and the La Folle Journée festival 
in Nantes, among others.

The repertoire of SVWQ includes classic pieces for a woodwind quintet, but 
particular significance is attached to Polish 20th century compositions by such artists as 
Grażyna Bacewicz, Wojciech Kilar, Andrzej Panufnik, or Józef Świder. The ensemble also 
performs film and popular music, as well as projects addressed to the youngest listeners.  
In December 2021, the musicians will premiere a new version of Camille Saint-Saëns’s 
Carnival of the Animals, adapted for a woodwind quintet and percussion by Andreas  
N. Tarkmann.

fot . Bar tek Barczyk



  SINFONIA VARSOVIA  
BRASS

JAN HAR ASIMOWICZ  TR ĄBK A  TRUMPE T 
JAKUB WASZCZENIUK TR ĄBK A  TRUMPE T 
OSTAP POPOV YCH TR ĄBK A  TRUMPE T 
ANDR ZEJ TOMCZOK TR ĄBK A  TRUMPE T 
MAR EK Ż WIR DOWSKI PUZON  TROMBONE 

TOMASZ ŚWIATCZ YŃSKI PUZON  TROMBONE 

MAR IUSZ OPALIŃSKI PUZON  TROMBONE 

ROBERT ŻEL A ZKO PUZON  TROMBONE 

HENRYK KOWALE WICZ WALTOR NIA  FR ENCH HOR N 

KR Z YSZ TOF MUCHA TUBA  TUBA 

PIOTR KOSTR ZE WA KOTŁY, PER KUS JA  T IMPANI , PERCUSSION 

MICHAŁ DĄBRÓWK A ZESTAW PER KUSYJN Y  DRUMS 

BOGUSZ WEKK A* INSTRUMENT Y PER KUSYJNE  PERCUSSION

Sinfonia Varsovia Brass to założony w 2016 roku trzynastoosobowy zespół, w którym 
grają instrumentaliści grupy dętych blaszanych i perkusji Sinfonii Varsovii. Skład taki 
określany jest jako brass band. Repertuar Sinfonia Varsovia Brass obejmuje kompo-
zycje oryginalne oraz aranżacje utworów symfonicznych, jazzowych i barokowych. 
Zainteresowania członków zespołu kierują ich także w stronę twórczości latyno- 
-amerykańskiej oraz muzyki znanej ze ścieżek dźwiękowych do filmów. Muzycy do tej 
pory współpracowali m.in. z Erikiem Miyashiro oraz Wayne’em Bergeronem.

W 2017 roku nakładem Warner Classics ukazała się debiutancka płyta zespo-
łu, będąca energetyczną kompilacją przebojów muzyki filmowej, amerykańskiej 
i latynoskiej.

* gościnnie
   guest  
   appearance
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Sinfonia Varsovia Brass is a thirteen-person brass band formed of the members of the 
brass and percussion sections of the Sinfonia Varsovia Orchestra. The ensemble’s 
repertoire includes original compositions written for the ensemble as well as arrangements 
of symphonic, jazz, and baroque music. The members of the ensemble are particularly 
drawn to Latin American music as well as film scores. The ensemble has performed with 
notable soloists, such as Eric Miyashiro or Wayne Bergeron.

In 2017, Warner Classics published the debut record of the Sinfonia Varsovia Brass, 
an energetic compilation of hits drawn from film scores and American and Latin music.

© 2021 Sinfonia Varsovia SV•CD026
Wszystkie prawa autorskie i prawa producenta do nagranego utworu zastrzeżone. 
Kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie nośnika 
do wykonań publicznych i nadań RTV bez zezwolenia zabronione. 

All rights reserved. Unauthorized copying, reproducing, hiring, lending, 
public performance, and broadcasting of this record is prohibited.

Producent wykonawczy  Executive producer
Nina Dobaczewska, Blanka Gołaszewska, Helena Lenkiewicz

Wsparcie produkcji  Production support 
Zuzanna Murawska, Wioleta Żochowska

Redakcja, korekta i tłumaczenie na jezyk angielski 
Copy edited, proofread, and translated into English by

Redaktornia.com
Projekt i opracowanie graficzne  Graphic design and layout

This Way Design
Zdjęcia  Photos

Tomek Sikora, Bartek Barczyk
Nagranie i montaż  Recorded and edited by

Julita Emanuiłow [2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11], Ewa Guziołek-Tubelewicz [5, 6, 12,
13, 14, 15, 16], Karol Mańkowski [1, 17, 18], Katarzyna Rakowiecka-Rojsza [5, 6]

Mastering  Mastered by
Julita Emanuiłow

Wydawca  Publisher
Sinfonia Varsovia 2021

Wydawcą utworu Preludia taneczne Witolda Lutosławskiego 
jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
The publisher of Dance Preludes by Witold Lutosławski 
is PWM Edition.

℗ © 2021 Sinfonia Varsovia SV•CD026 All rights reserved.
 



sinfoniavarsovia.org


