
  

 

 

 

 

 



  

WARSAW CAMERATA À LA CARTE! 
[23.10 – 18.12.2011] 

 

Opis projektu 

 

 

Idea: 

Ideą przyświecającą organizacji cyklu koncertowego Warsaw Camerata à la carte! jest 

zorganizowanie wydarzeń muzycznych całkowicie zgodnych z oczekiwaniami słuchaczy.  

Zasadnicza różnica pomiędzy tym przedsięwzięciem a koncertami proponowanymi 

tradycyjnie polega na tym, że w przypadku niniejszego cyklu koncertowego słuchacze mają 

bezpośredni i decydujący wpływ na dobór repertuaru, a nie tylko wybór koncertu, na jaki się 

wybiorą. Pomysł ten nieobcy zachodnim salom koncertowym, jest absolutnie innowacyjny  

w skali naszego kraju. 

Programy koncertów zostaną ukształtowane według następującego systemu: słuchaczom 

zostanie przedstawiona lista kilkudziesięciu utworów orkiestrowych, które mogą być 

wykonane przez orkiestrę Warsaw Cameratę. Jednocześnie wszystkie kompozycje zostaną 

umieszczone na stronie internetowej zespołu (www.warsawcamerata.pl) wraz  

z krótkimi fragmentami muzycznymi. Pozwoli to na zapoznanie się z charakterem utworów 

oraz osobisty wybór słuchaczy wymarzonego programu koncertu. Głosy będą zbierane  

za pośrednictwem e-maili oraz za pomocą ankiet rozdawanych podczas koncertu (razem  

z programem).  

Dodatkowo po każdym z koncertów odbędą się spotkania koktajlowe wykonawców  

z publicznością, które będą świetną okazją do bliższego kontaktu wszystkich uczestników 

wydarzenia. 

Wstęp na koncerty i spotkania będzie wolny.  

 

Miejsce 

Bazylika NSJ przy ul. Kawęczyńskiej 53 jest doskonałym praskim centrum kulturalnym.  

To właśnie tutaj odbywały się koncerty Wiedeńskich Filharmoników czy Orkiestry Teatro Alla 

Scala.  

 

Forma 

Podczas koncertów najważniejszy będzie możliwie jak najbliższy i najbardziej otwarty kontakt 

ze słuchaczami. Każdy utwór poprzedzony będzie komentarzem dyrygenta oraz solisty, 

którzy przedstawią osobiste spojrzenie na wykonywany utwór. 

 

Sposób wyboru programu koncertów 

Wybór repertuaru zostanie dokonany przez słuchaczy podczas koncertów, spotkań  

z artystami oraz przez Internet.  

Podczas koncertów pojawi się jeszcze jeden element à la carte - do każdego koncertu 

zostaną przygotowane 3 utwory, które zostaną podane w muzycznym menu koncertu. 

Słuchacze będą mogli wybrać jeden z nich. Dobór repertuaru będzie w tym wypadku 

całkowitą niespodzianką dla melomanów, a wybór odbędzie się całkowicie „na żywo”. 

Oczywiście każdy z proponowanych utworów będzie w skrócie przedstawiony. 

W skali kraju pomysł takiej prezentacji muzyki poważnej jest nowy i niezwykle innowacyjny. 



  

 

Program 

W cyklu Warsaw Camerata à la carte! odbędą się 3 koncerty połączone ze spotkaniami  

z artystami raz na miesiąc w terminach: 23.10, 20.11 i 18.12 br. 

Wśród propozycji, są zarówno utwory wyłącznie orkiestrowe jak i kompozycje przeznaczone 

na solistów i orkiestrę. Gdyby repertuar przedstawić za pomocą ram historycznych to dzieła 

mieszczą się w „zakresie” od epoki baroku do epoki romantyzmu (mniej więcej do 1850 r.) 

oraz kompozycje nowsze. 

 

Wykonawcy 

Słuchaczom zostaną zaproponowani jedni z najlepszych polskich solistów:  

Tytus Wojnowicz (obój), Leszek Wachnik (fagot), Katarzyna Duda (skrzypce). 

Artyści ci są związani z czołowymi orkiestrami w Polsce, jak również  

z wielkim powodzeniem koncertują poza granicami kraju. Podczas koncertów wystąpią oni  

z orkiestrą Warsaw Camerata pod dyr. Pawła Kos-Nowickiego. 

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator artystyczny WCALC 2011 Małgorzata Kołcz 
pod nr tel. 790 395 228 oraz na stronie www.warsawcamerata.pl. 

 

 

 

Organizator: Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, Prezes Fundacji Richard Berkeley 

Współfinansowanie: m.st. Warszawa 

Współpraca: Art Deco Group, Grupa Strategia 

Patroni medialni: Program Drugi Polskiego Radia, Polskie Centrum Informacji Muzycznej 

POLMIC, Wawcity.pl, Placdefilad.com, Kulturalnie.waw.pl 

Koordynator artystyczny: Małgorzata Kołcz 

 

 

 

Biogramy: 

 

Leszek Wachnik - fagot 

Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie fagotu prof. Z. Płużka 

(dyplom z wyróżnieniem w 1995 r.). 

Jest laureatem wielu konkursów fagotowych m.in.: w 1988 r. II miejsce na Konkursie 

Instrumentów Dętych Olsztynie, w 1990 r., I miejsce w Konkursie Instrumentów Dętych w 

Olsztynie, w 1993 r., II miejsce w Konkursie Fagotowym we Włoszakowicach, w 1996 r., I 

miejsce w Konkursie Fagotowym w Sieradzu. W 1991 r otrzymał stypendium YAMAHY oraz w 

1997 r. Wiener Philharmoniker. 

W latach 1992-1993 był członkiem Polskiej Orkiestry Radiowej, a od 1993 jest pierwszym 

fagocistą orkiestry Filharmonii Narodowej w Warszawie. 

Stale współpracuje z wieloma orkiestrami i zespołami, m.in. z Orkiestrą Sinfonia Varsovia i 

Zespołem Kameralistów „Camerata Vistula”. Od 2003 roku współpracuje jako solista i 

instrumentalista z Orkiestrą Warsaw Camerata (d. Nowa Orkiestra Kameralna), a od 2007 r. 

współtworzy jej grupę dętą.  



  

Jest współzałożycielem kwartetu stroikowego „Arundo” oraz członkiem zespołu „Essentia 

Musica”.  

Leszek Wachnik zajmuje się również działalnością pedagogiczną. Od 1997 r. prowadzi klasę 

fagotu w ZPSM im F. Chopina w Warszawie, a od 2008 r. kursy mistrzowskie w ramach 

Janowieckich Interpretacji Muzyki w Janowcu nad Wisłą. Współpracuje również z Otwartą 

Filharmonią Agrafki Muzycznej. 

Artysta od wielu lat koncertuje jako solista i kameralista zarówno w kraju jak i za granicą. 

Oprócz repertuaru klasycznego wykonuje również dzieła współczesnych kompozytorów. 

Dokonał wielu nagrań solowych i kameralnych, w szczególności dla II Programu Polskiego 

Radia oraz Związku Kompozytorów Polskich. 

W 2001 r. z rąk Ministra Kultury odebrał odznaczenie „Zasłużony Działacz Kultury”. 

 

Katarzyna Duda - skrzypce 

Jest jedną z najwybitniejszych osobowości artystycznych ostatnich lat w Polsce. Wystąpiła z 

recitalami i koncertami w tak prestiżowych salach jak Lincoln Center i Carnegie Hall w 

Nowym Jorku, Concertgebouw w Amsterdamie, w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w 

Sali Rossiniego w Padwie, Kawai Omotesando Hall w Tokio.  

Koncertowała z tak znakomitymi muzykami jak m. in. Jesus Lopez Cobos, Dalia Atlas, Jorge 

Mester, Agnieszka Duczmal, Enrique Batiz, Mykola Dyadyura, Konstanty Andrzej Kulka, 

Waldemar Malicki, Michał Urbaniak, Krzesimir Dębski, Ewa Pobłocka.  

Katarzyna Duda studia odbywała w mistrzowskiej klasie skrzypcowej Maestro Tibora Vargi 

w Ecole Superieure de Musique w Sion w Szwajcarii oraz pod opieką artystyczną Jana 

Staniendy w Akademii Muzycznej w Warszawie.  

Artystka jest laureatką Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Tibora Vargi w Sion w 

Szwajcarii, a także laureatką Międzynarodowego Konkursu na Skrzypce Solo Tadeusza 

Wrońskiego w Warszawie, była nominowana również do nagrody „Paszport Polityki”.  

Płyty „Le Streghe” z Waldemarem Malickim przy fortepianie oraz „Le Streghe 2” z Orkiestrą 

Kameralną „Wratislavia" pod batutą Jana Staniendy uzyskały entuzjastyczne recenzje w 

mediach i nominacje do nagrody FRYDERYK, kolejno w roku 2000 i 2001. Artystka nagrała 

także płytę z muzyką skrzypcową Tadeusza Paciorkiewicza. W 2008 roku Katarzyna Duda 

zakończyła nagrywanie materiału do swoich dwóch najnowszych projektów 

fonograficznych: z muzyką Andrzeja Nikodemowicza oraz „A Simple Classic Album”. Na tej 

ostatniej płycie usłyszeć będzie można gościnnie, jedną z najbardziej wybitnych i 

wszechstronnych polskich wokalistek – Annę Marię Jopek.  

Artystka gra na włoskim instrumencie z początku XIX wieku. 

 

Tytus Wojnowicz - obój 

Studiował m.in. w Akademii Muzycznej w Warszawie oraz we Freiburgu w Niemczech. Od 

1989 r. gra z Warszawskim Kwintetem Dętym, z którym nagrał 2 płyty i koncertował w 

Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, na Tajwanie i w USA 

(m.in. w Carnegie Hall). Występował z wieloma orkiestrami, wśród których znalazły się: 

Polska Orkiestra Radiowa, Sinfonia Varsovia czy Orkiestra Filharmonii Narodowej. 

Jednocześnie Tytus Wojnowicz prowadzi aktywne życie pedagogiczne jako asystent w 

Akademii Muzycznej w Warszawie. 

Artysta ma w swoim dorobku wiele interesujących płyt. Talent i wielka wyobraźnia muzyczna 

Tytusa Wojnowicza sprawiły, że na każdej z nich został zarejestrowany materiał wyjątkowy, 

który może zadowolić wszystkich tych, którym nie są obce kultura muzyczna, harmonia, 



  

subtelność przekazu, estetyka, a przede wszystkim melodia. Jest to muzyka dla osób, które 

pragną czegoś więcej niż tylko biernego odbioru. W orkiestrze symfonicznej obój nie jest 

wyeksponowany, a Tytus Wojnowicz uczynił z oboju instrument wiodący, zwracając uwagę 

na jego piękne, delikatne brzmienie.  

 

Warsaw Camerata  

To wszechstronna orkiestra wykonująca muzykę od baroku po współczesność. Tworzą ją 

muzycy najważniejszych warszawskich instytucji muzycznych m.in.: Filharmonii Narodowej, 

Warszawskiej Opery Kameralnej, Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 

Warsaw Camerata wywodzi się z Nowej Orkiestry Kameralnej, która w latach 2000-2010 

koncertowała w wielu znaczących salach koncertowych – w tym Filharmonii Narodowej, 

Teatrze Wielkim, Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego oraz 

współpracowała z najwybitniejszymi artystami polskimi i zagranicznymi. Orkiestrę prowadził 

m.in. Ch. Hogwood, zespół akompaniował E. Kirkby, E. Connell, M. Chance’owi. 

Orkiestra jest gospodarzem warszawskich Letnich Festiwali Nowego Miasta organizowanych 

od 2008 roku, podczas których prezentowana jest zarówno znana jak i zapomniana muzyka 

polska.  

 

Paweł Kos-Nowicki - dyrygent 

Absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, gdzie kształcił się pod 

kierunkiem prof. Bogusława Madeya. Uczestniczył także w kursach dyrygenckich 

prowadzonych przez Sir Colina Daviesa i Jerzego Salwarowskiego. Laureat III Ogólnopolskiego 

Przeglądu Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku, stypendysta Ministra 

Kultury i Sztuki. Paweł Kos-Nowicki jest cenionym interpretatorem muzyki oratoryjnej oraz 

dzieł klasycznych. Nie stroni również od muzyki innych epok oraz dzieł najnowszych. 

Zadebiutował w 1999 r. w sali Filharmonii Lubelskiej jako dyrygent Orkiestry Trybunału 

Koronnego. Współpracował także z orkiestrami Akademii Muzycznej w Warszawie, Opery i 

Filharmonii Podlaskiej, Filharmonii Częstochowskiej, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą 

Kameralną ACADEMIA, Elbląską Orkiestrą Kameralną. Od 2000 r. jest szefem Nowej Orkiestry 

Kameralnej. W 2010 roku z jego inicjatywy rozpoczęły działalność chór i orkiestra Warsaw 

Camerata. 

Ma w swoim dorobku archiwalne nagrania dla Polskiego Radia m.in.: „Czterech pór roku” z K. 

Dudą, oratorium „Mesjasz” G. F. Haendla z E. Kirkby i M. Chancem, koncertu fortepianowego 

F. Riesa i in. Dokonał szeregu prawykonań utworów kompozytorów polskich i zagranicznych 

m.in.: P. Mossa, R. Twardowskiego, A. Williamsa, J. Dawe’a. 

Paweł Kos-Nowicki współpracuje z wieloma znakomitymi solistami m.in.: Emmą Kirkby, 

Elizabeth Connell, Mirjam Tschopp, Michaelem Chancem, Katarzyną Dudą, Martą Boberską, 

Justyną Stępień, Piotrem Kusiewiczem, Robertem Gierlachem, Wojciechem Gierlachem, 

Pawłem Kowalskim, Leszkiem Wachnikiem, Tytusem Wojnowiczem, Zbigniewem Pilchem 

oraz zespołem Glass Duo. Od 2009 r. jest wykładowcą Międzynarodowych Kursów 

Muzycznych w Zamościu. 

 

 


