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Józef Poniatowski – kiedyś wybitna postać muzyki 
europejskiej, dzisiaj to nazwisko kojarzy się 

z księciem, który zginął pod Lipskiem. Szkoda, że ten 
wybitny twórca operowy – autor 12 dzieł scenicznych 
– został zapomniany. O jego istnieniu dowiedziałem 
się całkowicie przez przypadek przeglądając zbiory 
amerykańskich bibliotek. To w zbiorach Uniwersytetu 
w Yale znalazłem jego Mszę F-dur. Było to w roku 
2003. Dzięki pomocy pani Izabeli Zofii Żbikowskiej 
otrzymałem kopię partytury, za co chciałbym jej 
jeszcze raz podziękować. Od tego czasu niestrudzenie 
próbowałem zainteresować Mszą Poniatowskiego 
wiele słynnych polskich chórów i ich chórmistrzów, ale 
dostarczana im partytura jakoś nie wzbudziła niczyjego 
entuzjazmu. I tak lata całe czekałem na możliwość 
rejestracji tego dzieła. Kilka lat temu w Krakowie 
wykonano tę mszę na koncercie. Zaproponowałem 
organizatorom tego wydarzenia jej nagranie, ale moja 
propozycja pozostała bez odpowiedzi. 

Dwa lata temu miałem ogromne szczęście poznać 
księdza Roberta Kaczorowskiego, wybitnego muzyka, 
osobę o szerokich horyzontach, pełną entuzjazmu 

dla nowych, ciekawych wyzwań. Nasza współpraca 
zawiązała się przy nagrywaniu i wydawaniu na płytach 
muzyki przez niego odkrytego i przywróconego do 
życia Ottona Mieczysława Żukowskiego. Po wydaniu 
drugiej płyty z muzyką Żukowskiego na początku tego 
roku, w rozmowie z księdzem Kaczorowskim wspo-
mniałem o posiadanej partyturze Poniatowskiego. 
Ksiądz natychmiast zapalił się do projektu, wszystko 
świetnie zorganizował i przygotował do nagrania. 
Ja ze swej strony nagrałem utwór i przygotowałem 
płytę do wydania.

Pragnę z tego miejsca bardzo gorąco podzię-
kować księdzu Robertowi Kaczorowskiemu za jego 
pełne entuzjazmu wsparcie dla moich pomysłów, 
związanych z odkrywaniem zapomnianej muzyki 
polskiej. Ogromne podziękowania należą się wszystkim 
muzykom i wszystkim osobom, które tak wspaniale 
zorganizowały, przygotowały i wykonały muzykę Józefa 
Poniatowskiego. Dzięki wsparciu takich wspaniałych 
ludzi, mój pomysł na likwidowanie białych plam muzyki 
polskiej – polegający na nagrywaniu tej muzyki, a nie 
dyskutowaniu o niej – wciąż może być realizowany. 

Czas trwania płyty jest stosunkowo krótki, 
jednakże nie znalazłem żadnego innego utworu 
Józefa Poniatowskiego, którym można by uzupełnić to 
nagranie, a uczynienie tego czymkolwiek nie miałoby 
najmniejszego sensu.

Mam nadzieję, że płyta ta stanowić będzie piękny 
wkład w rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r. rok 200. 
rocznicy urodzin Józefa Poniatowskiego.

Jan A. Jarnicki
Listopad 2015
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Jako zaszczyt poczytuję sobie fakt, że mogę skreślić 
kilka słów tytułem wstępu do płyty, która właśnie 

trafiła do Państwa rąk, a jednocześnie uczestniczyć 
w premierowym nagraniu dzieła, które dotąd, przez 
ponad 100 lat, owiane było jeśli nie aurą tajemniczości, 
to na pewno zapomnienia. O tym bowiem, że utwór 
istnieje – wiedziano od dawna, o tym zaś, że długi czas, 
pośród licznych muzykaliów w Yale University Library 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, cierpli-
wie czekał na zainteresowanie się nim – wiedziało już 
chyba tylko zaledwie kilka osób. Bez wątpienia jednak 
jedyną osobą, która nad dziełem tym się pochyliła jest 
Jan A. Jarnicki – producent, a jednocześnie dyrektor 
firmy fonograficznej Acte Préalable. Przed wielu już 
laty stał się on szczęśliwym posiadaczem partytury 
utworu, której bynajmniej nie chciał zatrzymać 
wyłącznie dla siebie. Chciał podzielić się nią z innymi: 
artystami, chórami, dyrygentami. Cóż jednak zrobić, 
gdy lata mijały, a on żadnej odpowiedzi na zaproszenie, 
jakie do zespołów kierował nie otrzymał?

Być może z nadzieją, że tym razem będzie inaczej, 
Jan A. Jarnicki zwrócił się do piszącego te słowa z nie-
śmiałą prośbą, by zapomnianym dziełem polskiego 
kompozytora się zająć. Efekt tej współpracy za chwilę 
będą mogli Państwo sami usłyszeć… 

W tym miejscu aż chce się zadać pytanie: ile 
jeszcze takich i innych utworów czeka na swoich 
odkrywców? Oraz: jak długo jeszcze te zapomniane 
dzieła będą leżały w archiwach – co z tego, że pięknie 
opisane i skatalogowane (nie zawsze)? Dopóki nie będą 
wykonywane, będą dziełami martwymi…

Rejestracja dzieła nie mogłaby się odbyć i nie 
byłoby tej płyty, gdyby nie życzliwość i zaangażowa-
nie wielu osób. Z wyrazami głębokiego szacunku za 
zrozumienie i pomoc spieszę do Dziekana Wydziału 

Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku, 
Pana prof. dr. Andrzeja Nanowskiego oraz do Kierow-
nika Katedry Wokalistyki przy tymże wydziale – Pana 
prof. Piotra Kusiewicza. 

Słowa wdzięczności za zaangażowanie i pasję 
w przygotowaniu dzieła kieruję do solistów: Barbary 
Lewickiej Wójcik, Donaty Zuliani, Mateusza Kołosa 
oraz organisty Michała Kalety.

Za serce i poświęcony czas w przygotowanie 
dzieła dziękuję również studentom Wydziału Wokalno-
-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku, którzy 
mimo realizacji innych projektów artystycznych z chęcią 
podjęli się pracy nad utworem Poniatowskiego.

Słowa najwyższego szacunku i wdzięczności 
kieruję w stronę dyrygenta – dr. hab. Przemysława 
Stanisławskiego. Dziękuję za ofiarowany czas, cier-
pliwość i profesjonalizm, który sprawił, że podczas 
pracy nad utworem i w czasie jego rejestracji czuliśmy 
mistrzowską rękę i dobre słowo.

Teraz zaś jest już pora, aby przedstawić kom-
pozytora i jego dzieło. Józef Poniatowski – bo o nim 
mowa – oficjalnie przed swoim nazwiskiem ma 
o wiele więcej imion. Oto one: Józef Michał Ksawery 
Franciszek Jan. Żył w latach 1816–1873. Urodzony 
w Rzymie (21 lutego 1816 r.) zmarły w Londynie (3 
lipca 1873 r.) był Polakiem, a jednocześnie światłym 
obywatelem Europy. Zapewne chcielibyśmy też 
wiedzieć, czy w jakimś stopniu był on spokrewniony 
ze Stanisławem Augustem Poniatowskim, wielkim 
mecenasem sztuki i królem Polski? Odpowiedź jest 
twierdząca. Tak, Józef był synem Stanisława, a ten 
z kolei był bratankiem króla. 

Zastanawiając się również, czy nasz kompozytor 
bardziej był muzykiem niż dyplomatą, chyba z całą 
odpowiedzialnością trzeba przyznać, że to świat 
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artystyczny towarzyszył mu od dziecka. Od młodych 
lat uczył się bowiem muzyki, potem zaś studiował 
i w Rzymie, i we Florencji. Podobno też od lat dzie-
cięcych pięknie śpiewał, niektórzy jego biografowie 
piszą wprost, że „posiadał doskonały głos tenorowy”. 
Pozwoliło mu to na występy w wielu włoskich teatrach 
operowych, choćby wspomnieć Florencję, Bolonię 
czy Genuę. Śpiewał przede wszystkim w operach 
Rossiniego i Donizettiego. To właśnie ta muzyka 
musiała mieć niebagatelny wpływ na kształtowanie 
osobowości artystycznej i kompozytorskiej młodego 
Poniatowskiego, gdyż w jego twórczości, a w szczególny 
sposób w Mszy F-dur, którą za chwilę Państwo usłyszą, 
fascynacja muzyką Rossiniego jest wyczuwalna.

Poniatowski był również obecny na scenie poli-
tycznej ówczesnej Europy. Był dyplomatą w Brukseli, 
Londynie i Paryżu oraz w Algierii, Chinach i Japonii. 
Według dostępnych źródeł (biogram sporządzony przez 
Irenę Poniatowską w Encyklopedii muzycznej PWM) 
Józef Michał, związany z Napoleonem III, otrzymał 
od niego godność senatora cesarstwa francuskiego 
i francuskie obywatelstwo, a po latach towarzyszył 
mu na wygnaniu w Anglii.

Poniatowski jest kompozytorem przede wszystkim 
oper, które wystawiane w wielu teatrach i włoskich, 
i francuskich odnosiły sukcesy i cieszyły się niesłab-
nącym powodzeniem już za życia artysty.

Po wielu latach zapomnienia, jesteśmy dzisiaj 
świadkami ponownego i zasłużonego zainteresowania 
twórczością Poniatowskiego. Coraz częściej teatry 
sięgają po jego opery, zaś artyści włączają do swego 
repertuaru arie i pieśni Józefa Michała.

Mszę F-dur, która została dla Państwa przygo-
towana, Józef Poniatowski skomponował na 4 głosy 
solowe, chór mieszany z organami, fisharmonią 

lub fortepianem. Swe dzieło artysta zadedykował 
Ludwikowi I, królowi Portugalii. Msza po raz pierwszy 
została wykonana w Paryżu. Czy po swej premierze 
sięgano jeszcze po ten utwór? – na to pytanie nie 
jesteśmy w stanie dzisiaj odpowiedzieć. Być może 
Msza pozostawała w cieniu operowej twórczości 
kompozytora… Ale to tylko przypuszczenia…

Msza F-dur to utwór pełnocykliczny, co oznacza, 
że kompozytor wykorzystał w nim wszystkie stałe 
części mszalne (ordinarium missae), wchodzące 

His Majesty Don Luis the First King of Portugal
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w skład katolickiej liturgii mszy świętej. Są to: Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus (i Benedictus) oraz Agnus Dei.

W kompozycji Poniatowskiego bezpośrednio po 
Sanctus pojawia się dodatkowa część, zatytułowana 
O salutaris. Nie jest to zjawisko spotykane często, 
dlatego spróbujmy wyjaśnić obecność tego śpiewu 
w Mszy F-dur. Otóż w sprawowanej w kościele liturgii 
najważniejszym momentem było i jest przeistoczenie, 
po którym następuje tzw. podniesienie, czyli ukaza-
nie ludowi konsekrowanych postaci chleba i wina. 
Podczas gdy kapłan kontynuował po cichu i w języku 
łacińskim modlitwy mszalne, lud adorował świętą 
hostię, śpiewając w tym czasie pieśni eucharystycz-
ne, spośród których dużą popularnością cieszył się 
właśnie hymn O salutaris hostia (O zbawcza hostio). 
Słowa tej pieśni napisał św. Tomasz z Akwinu – jest 
to fragment jego większego dzieła, mianowicie 
hymnu Verbum supernum (Słowo najwyższe) ku 
czci Najświętszego Sakramentu i wykonywanego 
w uroczystość Bożego Ciała.

Innym elementem, który – podobnie jak O saluta-
ris – równie rzadko pojawia się w twórczości mszalnej 
to ostatnie ogniwo w Mszy Poniatowskiego, czyli finalne 
Amen, wykonywane przez 4-głosowy chór mieszany 
z towarzyszeniem organów. Samo słowo Amen to 
od dawien dawna jedna z najczęściej używanych 
w liturgii aklamacji. Oznacza nie tylko odpowiedź 
na czyjeś wezwanie, a jest wręcz potwierdzeniem 
przyjętych treści. W tradycji tak judaistycznej, jak 
i chrześcijańskiej to słowo jest wręcz uprzywilejo-
wane. Hebrajski rdzeń znaczy tyle, co „oprzeć się na 
kimś lub na czymś, być silnym, pewnym, trwałym”, 
zaś w formie przysłówkowej można je oddać takimi 
wyrażeniami: „zaprawdę, z pewnością, oby tak było, 
niech się tak stanie”. Dlatego też kończące modlitwę 

Amen staje się naturalnym potwierdzeniem i zaakcep-
towaniem wypowiedzianych wcześniej słów. W ten 
sposób termin ten potraktował w swej kompozycji 
Józef Michał. Stworzył dodatkową, majestatyczną 
w swym charakterze część, napisaną w swobodnej, 
polifonizującej fakturze, która stanowi zwieńczenie 
dzieła i postawienie przysłowiowej kropki nad „i”. 

Choć Mszę F-dur kompozytor napisał już jako 
dojrzały mężczyzna, to wciąż przebija z niej młodzieńcza 
werwa i fantazja, radość tworzenia oraz fascynacja 
muzyką Rossiniego. Książę Józef Michał każdego z nas 
zaprasza do zatrzymania się, choć na chwilę, aby wraz 
z nim wejść w niezwykły świat Transcendencji, aby 
pochylić się nad Sacrum i kontemplować wręcz święty 
tekst, opisany jego cudowną i wzruszającą muzyką.

W tym momencie nie pozostaje mi już nic inne-
go, jak życzyć Państwu wielu wrażeń przy słuchaniu 
wydobytego z czeluści zapomnienia utworu księcia 
Poniatowskiego. 

Robert Kaczorowski
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B arbara Lewicka Wójcik – sopran. Absolwentka 
Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii 
Muzycznej w Gdańsku w klasie śpiewu solowego 

oraz Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej 
w Łodzi w klasie gitary klasycznej.

Jako solistka współpracuje z Polską Filharmonią 
Kameralną Wojciecha Rajskiego, Cappellą Gedanensis 
oraz z chórem Cantores Veiherovienses. Brała udział 
w spektaklach operowych i oratoryjnych w Między-
narodowym Centrum Kultury św. Jana w Gdańsku. 
Koncertowała na Międzynarodowym Festiwalu 
w Kalmar Lansmusiken w Szwecji. Jako sopran solo 
śpiewała z orkiestrą i chórem podczas International 
Festival Musical Greetings „From The Faraway 
Country” w Izraelu. Współpracowała z Operą na 
Zamku w Szczecinie. 

Swój warsztat wokalny doskonaliła na kursach 
mistrzowskich z takimi artystami, jak Katia Riccia-
relli, Salvatore Fisichella, Matti Asikainen, Helena 
Łazarska, Dorothy Irving, Teresa Żylis-Gara oraz 
Dariusz Grabowski.

Pracuje jako pedagog śpiewu w Państwowym 
Studium Wokalno-Aktorskim przy Teatrze Muzycznym 
im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. 

Donata Zuliani – absolwentka Wydziału Wokalno-
Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława 

Moniuszki w Gdańsku oraz Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Gdańskiego. Wystąpiła m.in. z towarzy-
szeniem Krzysztofa Jabłońskiego w warszawskiej Sali 
Kongresowej, z Budapesztańską Orkiestrą Johanna 
Straussa w Limburgerhof, na Festiwalu Kultury 
Niemiecko-Rosyjskiej w Heidelbergu oraz w Speyer, 
Ramstein, Monachium i Vagli. Współpracuje z Cap-
pellą Gedanensis.

Na deskach gdańskiej Opery Bałtyckiej wcieliła 
się w postacie Marceliny w Weselu Figara W. A. 
Mozarta, Jadwigi i Cześnikowej w Strasznym dworze 
S. Moniuszki, Smetona w operze Anna Bolena G. 
Donizettiego oraz Lariny w Eugeniuszu Onieginie 
P. Czajkowskiego. Z gdańską Operą odbyła również 
tournée po Niemczech i Francji.

Prowadzi klasę śpiewu solowego w Państwowym 
Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim im. Danuty 
Baduszkowej w Gdyni.

Mateusz Kołos – tenor, student I roku studiów 
magisterskich gdańskiej Akademii Muzycznej 

w klasie śpiewu prof. Ryszarda Minkiewicza. Absolwent 
skandynawistyki i kulturoznawstwa na Uniwersytecie 
Gdańskim. Pierwsze szlify wokalne zdobywał w chórze 
swojej Alma Mater pod opieką prof. Marcina Tomczaka. 
Koncertował w Europie i Ameryce Południowej. Jako 
solista wraz z Polską Filharmonią Kameralną brał 
udział m.in. w wykonaniu Siedmiu słów Chrystusa 
na krzyżu J. Haydna i Mszy koronacyjnej C-dur W. A. 
Mozarta. Wykonał również partię solową podczas 
gdańskiej prapremiery Mszy o pokój Karla Jenkinsa. 
Występował na 29. Legnickim Conversatorium 
Organowym, gdzie wraz z Polską Orkiestrą Radiową 
wykonał Magnificat kaszubskie Michała Sławeckiego. 
Na stałe współpracuje z zespołami Supra Vocalis 
Ensemble i Temperata Ensamble.

Robert Kaczorowski – śpiewak (baryton) i organista, 
dr hab. sztuki muzycznej (wokalistyka), ksiądz 

Archidiecezji Gdańskiej. W 1995 r. ukończył studia 
teologiczne w Akademii Teologii Katolickiej (obec-
nie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) 
w Warszawie. W 2002 r. ukończył studia organowe na 



www.acteprealable.com

AP035610

polski

Wydziale Instrumentalnym w klasie prof. Bogusława 
Grabowskiego, zaś w 2004 r. – studia wokalne na 
Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasie prof. Piotra 
Kusiewicza w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Pro-
boszcz parafii św. Mikołaja w Szemudzie. W swoim 
dorobku artystycznym ma szereg koncertów zarówno 
jako organista (solista i akompaniator), jak i wokalista 
(w repertuarze oratoryjno-kantatowym). Należy do 
kwintetu Servi Domini Cantores, który tworzą księża 
– absolwenci wydziałów wokalnych polskich akademii 
muzycznych. Współpracował z Filharmonią Bałtycką 
w Gdańsku (koncertował m.in. z Olgą Pasiecznik), 
z Zespołem Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis, 
Filharmonią Świętokrzyską w Kielcach, Filharmonią 
Szczecińską, Orkiestrą Akademii Muzycznej w Gdańsku 
oraz Orkiestrą Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” 
w Słupsku. Występuje w Polsce oraz za granicą (Niemcy, 
Wielka Brytania, USA, Australia). 

Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze 
Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

M ichał Kaleta – pianista, organista i akompa-
niator. Absolwent Wydziału Instrumentalnego 

oraz Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Od 
wielu lat związany z Teatrem Muzycznym w Gdyni jako 
korepetytor solistów oraz pedagog akompaniator 
(Państwowe Policealne Studium Wokalno-Aktorskie 
im. Danuty Baduszkowej). Jest czynnym pianistą 
wykonującym utwory z repertuaru muzyki poważ-
nej i rozrywkowej. W 2010 r. w ramach obchodów 
dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina zagrał 
szereg koncertów, prezentując na nich utwory kom-
pozytora. W kręgu jego muzycznych zainteresowań 

pozostaje również muzyka organowa, którą wykonuje 
z wielkim upodobaniem.

P rzemysław Stanisławski urodził się w Poznaniu. 
Edukację muzyczną rozpoczął w wieku sześciu 

lat. Ukończył teorię muzyki w Akademii Muzycznej 
w Poznaniu i dyrygenturę symfoniczno-operową 
w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie w klasie prof. Henryka Czyża. Od 1966 
do 1986 r. śpiewał w Poznańskim Chórze Chłopię-
cym Jerzego Kurczewskiego. W 1983 r. utworzył 
męski zespół wokalny „Affabre Concinui”.  Od jego 
powstania do 1992 r. był kierownikiem artystycz-
nym tego zespołu, występując na wielu estradach 
w kraju i poza granicami. W latach 1986–1991 
pracował w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, 
pełniąc funkcję asystenta dyrygenta. W tym czasie 
założył Polski Chór Kameralny, specjalizujący się 
w wykonawstwie muzyki wokalno-instrumentalnej 
baroku i klasycyzmu.

Jako dyrygent koncertował z orkiestrami: Came-
rata Academia, Warszawska Orkiestra Kameralna, 
Polish Sinfonietta, Filharmonii – Bałtycka, Koszalińska, 
Lubelska, Olsztyńska, Pomorska, Polska Filharmonia 
Kameralna Sopot, a także poza granicami (Belgia, 
Francja, Hiszpania, Japonia, USA).

W 1991 r. został zaproszony na Flandryjski Festiwal 
Muzyczny do wykonania z orkiestrą i chórem BRT, 
Philharmonia Choir i Polskim Chórem Kameralnym 
dzieła G. Ligetiego Requiem.

W 1992 r. otrzymał zaproszenie z Nantes, by wraz 
z Orchestre de Pays de la Loire wykonać IX Symfonię 
L. van Beethovena. W tymże roku był oficjalnym 
reprezentantem kraju w „Dniu Polskim” na światowej 
wystawie EXPO 92 w Sewilli. 
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Znaczącym wydarzeniem było zaproszenie w 1993 r.  
na Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Kyoto, gdzie 
z tamtejszą orkiestrą wykonał Koncerty brandenbur-
skie J. S. Bacha i Historię żołnierza I. Strawińskiego.

Od października 1993 r. prowadzi zespoły kan-
tatowo-oratoryjne i zespoły operowe na Wydziale 
Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej im. Stani-
sława Moniuszki w Gdańsku. Przygotował kilkadziesiąt 
premier operowych i oratoryjnych (H. Purcell, J. S. Bach, 
G. F. Haendel – polska premiera oratoriów Susanna 
i Belshazzar, J. A. Hasse – polska premiera Cleofide, 
G. Pergolesi, D. Cimarosa, J. Haydn, W. A. Mozart, 
G. Rossini, S. Moniuszko, G. Donizetti, G. Puccini, H. 
Czyż, T.  Z. Kassern – światowa premiera The comedy 
of the dumb wife, G. C. Menotti – polska premiera The 
old maid and the thief, M. Rimski-Korsakow – polska 
premiera Carskiej narzeczonej) i in.

Dokonał wielu nagrań dla polskich i zagranicznych 
RTV, a także CD (Muzyka polskiego renesansu; G. F. 
Haendel – Mesjasz; W. A. Mozart – Requiem; T. Z. 
Kassern – Comedy of the dumb wife).

W latach 1995–2000 współpracował z orkiestrą 
Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warsza-
wie, z którą często koncertował w krajach Beneluksu, 
Francji i Hiszpanii.

Od 2010 r. jest kierownikiem artystycznym Orkie-
stry Trybunału Koronnego w Lublinie, zaś od kwietnia 
2011 r. – zespołu Camerata Lubelska. Z tymi zespołami 
dokonał kilkunastu światowych prawykonań dzieł Jana 
Wańskiego i Józefa Zeidlera, a z Polską Filharmonią 
Kameralną Sopot – dzieł Floriana Schoena.

Zespół Wokalny Wydziału Wokalno-Aktorskiego 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 

w Gdańsku działa w ramach programu studiów. 

W swych założeniach zespół realizuje dzieła operowe 
i oratoryjno-kantatowe. Od początku działalności 
wziął udział m.in. w następujących projektach: J. S. 
Bach – Wielka Msza h-moll, Pasja wg św. Mateusza, 
Pasja wg św. Marka, Magnificat, motety (Jesu, 
meine Freude; Komm, Jesu, komm), G. F. Haendel 
– Kserkses, Juliusz Cezar, Acis i Galatea, Susanna 
(polska premiera), The Choice of Hercules, Belshazzar 
(polska premiera), A. Vivaldi – Gloria, G. G. Gorczycki 
– Completorium, Illuxit sol, M. Zieleński – Magnificat, 
J. Haydn – Siedem ostatnich słów Chrystusa na Krzyżu, 
W. A. Mozart – Requiem, Msza Koronacyjna, Davidde 
penitente, Wesele Figara, Don Giovanni, Cosi fan 
tutte, Czarodziejski flet, A. Dworzak – Msza D-dur. 
Współpracował z Polską Filharmonią Kameralną Sopot, 
Elbląską Orkiestrą Kameralną, Akademicką Orkiestrą 
Kameralną. Zespół brał udział w festiwalu Bergedorfer 
Musiktage i w Hochschule fuer Musik w Hamburgu 
(Niemcy), przedstawiając dzieła G. F. Haendla (Kserk-
ses) i J. A. Hassego (Cleofide). W kwietniu 2014 r. 
podczas koncertu z Polską Filharmonią Kameralną 
Sopot dokonał prawykonań światowych dzieł Floriana 
Schoena (Exaudi Domine, Requiem in mortem Auctoris, 
In te Domine speravi, Fiat misericordia tua, Benigne 
alme Deus) i Missa in Dis sygnowanej nazwiskiem 
W. A. Mozarta. W ostatnim czasie nagrał Mass in F J. 
Poniatowskiego dla firmy Acte Préalable.
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Józef Michał Poniatowski
Mass in F major

 Kyrie

Kyrie eleison. 
Christe eleison.
Kyrie eleison.

 Gloria

Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te. 
Benedicimus te. 
Adoramus te. 
Glorificamus te.
Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus, Rex caelestis, 
Deus Pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite,
Iesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi 
miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi 
suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris
miserere nobis. 
Quoniam tu solus Sanctus. 
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, 
Iesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu 

in gloria Dei Patris. 
Amen.

 Credo

 Credo in unum Deum.
Patrem omnipotentem, 
factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium. 
Et in unum Dominum Iesum Christum, 
Filium Dei unigenitum. 
Et ex Patre natum ante omnia saecula. 
Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero. 
Genitum, non factum, consubstantialem Patri: 
per quem omnia facta sunt. 
Qui propter nos homines, 
et propter nostram salutem descendit de caelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria 

Virgine: 
Et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis: 
sub Pontio Pilato passus, et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. 
Et ascendit in caelum: sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos

et mortuos: 
cuius regni non erit finis. 
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: 
Qui ex Patre Filioque procedit. 
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et 

conglorificatur: 
qui locutus est per Prophetas. 
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam 

Ecclesiam. 
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Confiteor unum baptisma in remissionem 
peccatorum. 

Et exspecto resurrectionem mortuorum. Et vitam 
venturi saeculi. Amen.

 Sanctus

 Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
 Dominus Deus Sabaoth. 
 Pleni sunt caeli 
 et terra gloria tua. 
 Hosanna in excelsis.
 Benedictus qui venit in nomine Domini. 
 Hosanna in excelsis.
 

 O salutaris Hostia

 quae coeli pandis ostium:
 bella premunt hostilia,
 da robur fer auxilium.

 Agnus Dei

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
 miserere nobis. 
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
 miserere nobis. 
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
 dona nobis pacem.

 Amen
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Józef Poniatowski was once an eminent personality 
in European music; however, today his name might 

only be associated with the prince who died in the 
battle of Leipzig. It is a shame that this distinguished 
opera composer (he wrote 12 stage works) has been 
forgotten. It was only while browsing through the 
collections in American libraries did I accidentally find 
out that he had ever existed. In 2003, I came across 
his Mass in F major in the archives of Yale University, 
and Ms Izabela Zofia Żbikowska (to whom I am most 
indebted) helped me obtain a copy of the score. From 
that time I ceaselessly attempted to encourage vari-
ous famous Polish choirs and choirmasters to record 
Poniatowski’s Mass, but the score I showed them did 
not spark any enthusiasm. The years passed, and 
I waited and waited, and then, a few years ago in 
Kraków, the mass was finally performed in concert. 
I enquired if the event organisers would like to 
record the composition, but my question remained 
unanswered. 

Two years ago, I was extremely lucky to meet 
the Revd Robert Kaczorowski, an excellent musician 

and a larger than life personality whose infectious 
enthusiasm pushes him into uncharted territories. 
Our cooperation started when we decided to record 
and publish the scores of Otton Mieczysław Żukowski, 
a composer he had rediscovered and resurrected. Early 
this year, just after the release of the second album 
of Żukowski’s compositions, I mentioned, in passing, 
that I was in the possession of a score of Poniatowski’s 
music. The Reverend was immediately interested. We 
divided our duties: he was to organise and prepare 
everything to be recorded (which he did splendidly), 
whereas I was to make and release the recording.

I would like to take this opportunity to warmly 
thank the Revd Robert Kaczorowski for his enthusiastic 
support of my ideas related to the rediscovery of 
forgotten Polish music. I extend my sincerest words 
of gratitude to all the musicians and persons involved 
in organising, preparing, and performing this music of 
Józef Poniatowski. The backing from such wonderful 
people has made it possible to achieve my overall 
goal, which is to map out the uncharted territories 
of Polish music through recording their music rather 
than merely discussing it. With their help, I continue.

The total CD duration is relatively short, since 
I have not found any other work by Józef Poniatowski 
that would be a suitable fill-up for the recording.

I hope that this album will be a suitable offering 
for the 200th anniversary of the composer’s birth, 
which begins on 1st January 2016.

Jan A. Jarnicki
November 2015
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I deem it an honour to be allowed to scribble a few 
words by way of introduction, and to participate 

in the premiere recording of a work which so far, for 
more than 100 years, has been shrouded by a veil… if 
not of mystery, then certainly of obscurity. That the 
work existed had for a long time been known, but 
that the work had, for decades, been shelved among 
many other musical treasures in the Yale University 
Library waiting to be unearthed, had perhaps been 
known to only a few. Its discoverer finally proved 
to be no other than the Polish music explorer Jan 
A. Jarnicki, the producer and managing director of 
the record company, Acte Préalable. His musical 
explorations led him to find and obtain the score 
many years ago, and by no means did he ever wish 
to keep this prized possession only to himself. He 
has been eager to share it with the musical world at 
large: with artists, with choirs, and with conductors. 
Little did he know, however, that his offering would 
meet with such indifference. The years passed by 
and there was no response whatsoever.

Perhaps thinking that this time would be different, 
Jarnicki turned to the present author and suggested 
that maybe I could take care of Poniatowski’s forgotten 
composition. The rest is history. The fruit of our joint 
collaboration is this present recording… 

Two important questions arise “How many works 
still await discovery?” And “How long will those 
works be still shelved in the archives, even if they 
have been carefully described and catalogued (which 
is not always the case)?” Unless music is played, it 
remains dead. Music must be performed to be alive.

My respect knows no bounds for Professor Dr 
Andrzej Nanowski, Dean of the Singing and Acting 
Faculty of the Academy of Music in Gdańsk, and to 

Professor Piotr Kusiewicz, Director of the Department 
of Vocal Music at the same faculty, for their sympathy 
and dedication without which this recording would 
not have taken place, nor would this album have 
come into existence. 

I address my words of gratitude to the soloists: 
Barbara Lewicka-Wójcik, Donata Zuliani, Mateusz 
Kołos, and organist Michał Kaleta, for their dedication 
and enthusiasm conveyed in this recording.

I wish to thank the students from the Singing and 
Acting Faculty of the Academy of Music in Gdańsk for 
their commitment and time spent while preparing 
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the work, as well as their unreserved enthusiasm 
in engaging themselves in the Poniatowski project 
despite their numerous other artistic commitments.

I also wish to direct words of the utmost respect 
and gratitude to the conductor, Dr Przemysław 
Stanisławski, for his time, patience, and professional-
ism, as well as allowing me to see a master at work, 
and a cheerful man who enjoys lending a sympathetic 
hand and ear to his fellow beings.

I think it is now high time to introduce the hero 
and his work - Józef Poniatowski. Poniatowski had 
a number of official middle names, those being, 
Michał, Ksawery, Franciszek, and Jan. He was born in 
Rome on 21st February 1816 and died in London on 
3rd July 1873. This Polish composer was not only an 
enlightened European citizen, but was also related 
to Stanisław August Poniatowski, King of Poland 
and a great patron of the arts. Józef was the son of 
Stanisław, the king’s nephew. 

If one were to ask whether Poniatowski was 
more a musician than a diplomat, one would have 
to say that the world of the arts embraced young 
Poniatowski from his earliest days. He was acquainted 
with music in his childhood and went on to study in 
Rome and Florence. He apparently had a beautiful 
voice: a number of his biographers went so far as to 
say he was “a perfect tenor.” His vocal talent allowed 
him to sing in a number of Italian opera houses, 
including those in Florence, Bologna, or Genoa, 
where he chiefly performed in operas by Rossini and 
Donizetti. This music had an enormous impact on 
the young Poniatowski’s artistic and compositional 
personality: his own compositions, notably including 
the Mass in F major recorded here, are imbued with 
an unmistakable fascination with Rossini’s music.

Poniatowski was also a noted politician. His 
diplomatic career took him to Brussels, London, Paris, 
Algeria, China, and Japan. According to the sources 
we have on hand (a biography entry edited by Irena 
Poniatowska in the Encyklopedia muzyczna PWM, 
or The PWM Encyclopaedia of Music), Józef Michał 
was closely linked to Napoleon III, who conferred on 
him the senatorship and citizenship of the French 
Empire and whom he assisted, later in life, during 
his exile in England.

Poniatowski was first and foremost a composer 
of operas. They were staged, to rapturous acclaim, in 
many Italian and French opera houses and remained 
hugely popular throughout his lifetime.

Today, after years of oblivion and neglect, his music 
is enjoying something of a well-deserved revival. His 
operas are again to be heard on stage and singers 
are more and more willing to include his arias and 
songs in their repertoires.

Józef Poniatowski’s Mass in F major is scored for 
four solo voices, mixed choir, and organ or piano. The 
work was dedicated to King Louis I of Portugal and was 
first performed in Paris, but whether there were any 
other performances after its premiere is not known 
today. This piece of sacred music might have been 
under the shadow of the composer’s operatic output, 
but this is no more than conjecture… 

The Mass in F major is a full-length mass, meaning 
that the composer set all the fixed sections of the 
Mass (ordinarium missae) included in the Catholic 
liturgy, namely the Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus (and 
Benedictus), and Agnus Dei to music.

Poniatowski’s Sanctus is followed by an extra 
movement entitled O salutaris. This is a rare phe-
nomenon which calls for a few words by way of 
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explanation as to why this fragment is to be found 
in the Polish composer’s sacred work. The key point 
in each celebration of the Mass was, as it still is, 
Transformation, followed by the so-called Elevation, 
where consecrated bread and wine is presented to 
the congregation. While the priest was softly recit-
ing prayers in Latin, the congregation would sing 
Eucharist songs (in adoration of the host), one of 
the most popular being the hymn O salutaris hostia 
(O Saving Host). The text was written by St Thomas 
Aquinas and was included in his larger hymn Verbum 
supernum (The Word Descending from Above) for the 
Adoration of the Blessed Sacrament to be performed 
during Corpus Christi.

Poniatowski’s Mass contains another equally 
rare element, its finale Amen, performed by the 
four-part mixed choir and organ. Since times 
immemorial, the word Amen has been one of the 
most frequently used acclamations to be found in 
the liturgy. Besides fulfilling the role of a response 
to someone’s call, it has also served as a veritable 
confirmation of the established contents. In both 
Judaic and Christian traditions, the word has held 
a privileged position. The Hebraic root translates as 
“lean on someone or something, be strong, sure, 
and lasting,” whilst in its adverbial form it can be 
conveyed by such phrases as “indeed, verily, let it 
be, let it become.” Therefore, in concluding the 
Mass, Amen becomes a natural confirmation and 
reiteration of the words uttered earlier on – and 
this is exactly how Poniatowski strove to employ it 
in his composition. For this means, he composed 
a separate, expressively imposing movement clad 
in a free counterpoint-like texture which becomes 
the work’s climactic and impressive finale. 

Although the Mass in F major was written by 
a mature Poniatowski, it exudes youthful panache and 
flair, creative exuberance, and an intoxication with 
Rossini’s music. The prince invites the listener come 
to a point of rest and join him on a transcendental 
journey of contemplating the sacred text with the 
help of his remarkable, poignant music.

It is only fitting to finish this essay with wishes 
for many happy feelings to be enjoyed by everyone 
listening to Prince Poniatowski’s composition, exca-
vated from the depths of oblivion. 

Robert Kaczorowski
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Barbara Lewicka Wójcik – soprano. Graduated from 
the Singing and Acting Faculty of the Academy 

of Music in Gdańsk in the class of solo singing, and 
the Instrumental Faculty of the Academy of Music 
in Łódź in the classical guitar class.

As a soloist she has collaborated with Wojciech 
Rajski’s Polska Filharmonia Kameralna (Polish 
Chamber Philharmonic), with Cappella Gedanensis, 
and with the choir Cantores Veiherovienses. Wójcik 
has participated in opera and oratorio productions 
at the Międzynarodowe Centrum Kultury św. Jana 
(International St John Arts Centre) in Gdańsk. She 
has appeared in concert at the Lansmusiken Inter-
national Festival in Kalmar, Sweden. As a soprano 
solo, she has sung with the orchestra and choir 
during the International Festival Musical Greetings 
“From a Faraway Country” in Israel. She has also 
collaborated with the Opera na Zamku (Opera at 
the Castle) in Szczecin. Wójcik perfected her vocal 
skills at master courses with such artists as Katia 
Ricciarelli, Salvatore Fisichella, Matti Asikainen, 
Helena Łazarska, Dorothy Irving, Teresa Żylis-Gara, 
and Dariusz Grabowski.

She works as a teacher of singing at the Singing 
and Acting Study affiliated with the Danuta Baduszkowa 
Theatre of Music in Gdynia. 

Donata Zuliani – a graduate of the Singing and Act-
ing Faculty of the Stanisław Moniuszko Academy 

of Music in Gdańsk, and the Social Sciences Faculty 
of Gdańsk University. She has been accompanied by 
Krzysztof Jabłoński at Warsaw’s Congress Hall and 
has appeared with the Johann Strauss Budapest 
Orchestra in Limburgerhof, at the German-Russian 
Arts Festival in Heidelberg, as well as in Speyer, 

Ramstein, Munich, and Vagli. Zuliani collaborates 
with Cappella Gedanensis.

She has appeared on stage at Gdańsk’s Baltic 
Opera in the role of Marcelina in Le nozze di Figaro by 
Mozart, Jadwiga and Cześnikowa in Straszny dwór by 
Moniuszko, Smeton in Anna Bolena by Donizetti, and 
Larina in Eugene Onegin by Tchaikovsky. She has also 
toured Germany and France with the Gdańsk Opera.

Zuliani teaches a class of solo singing at the 
Danuta Baduszkowa Singing and Acting State Post-
Secondary Study in Gdynia.

Robert Kaczorowski – a singer (baritone) and 
organist, habilitated doctor of the musical arts, 

and priest of the Archdiocese of Gdańsk. In 1995 he 
completed his theological studies at the Catholic 
Theological Academy (now Cardinal Stefan Wyszyński 
University) in Warsaw. In 2002 he graduated from the 
Faculty of Instruments in the organ class under the 
supervision of Professor Bogusław Grabowski and in 
2004 completed vocal studies at the Faculty of Vocal 
and Acting in the class supervised by Professor Piotr 
Kusiewicz at the Music Academy of Gdańsk. He is 
a parish priest at the St. Nikolai’s Church in Szemud. 
His artistic achievements includs a series of concerts, 
both as organist soloist and accompanist) and as 
a singer (in oratorios and cantatas). He is a member of 
the quintet Servi Domini Cantores which is composed 
of priests who have graduated from vocal faculties of 
varioue Polish Music Academies. He has cooperated 
with the Baltic Philharmonia in Gdańsk, the Early Music 
Ensemble Cappella Gedanensis, the Świętokrzyska 
Philharmonia in Kielce, the Philharmonia of Szczecin, 
and the Orchestra of the Polish Philharmonia “Sinfonia 
Baltica” in Słupsk. He has performes in both Poland 
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and abroad (Germany, United Kingdom, USA, and 
Australia). Robert Kaczorowski works as a lecturer at 
the Department of Vocal Music, and the Vocal and 
Acting Faculty of the Stanisław Moniuszko Academy 
of Music in Gdańsk.

Mateusz Kołos – tenor, a first year MA student 
at Gdańsk’s Academy of Music in Prof Ryszard 

Minkiewicz’s class of singing. He is a graduate of 
Scandinavian and cultural studies at Gdańsk University. 
He debuted as a singer in the choir of his alma mater 
directed by Prof Marcin Tomczak. Kołos has given 
concerts in Europe and South America. As a soloist 
accompanied by the Polska Filharmonia Kameralna 
(Polish Chamber Philharmonic) he has performed 
The Seven Last Words of Our Saviour on the Cross by 
Haydn, and the Coronation Mass in C major by Mozart. 
He also sang the solo part in the Gdańsk premiere 
performance of The Armed Man: A mass for peace by 
Karl Jenkins. He partook in the Twenty-Ninth Organ 
Conversatorium in Legnica where he performed the 
Magnificat kaszubskie by Michał Sławecki with the 
Polska Orkiestra Radiowa (Polish Radio Orchestra). He 
regularly collaborates with Supra Vocalis Ensemble, 
and the Temperata Ensemble.

M ichał Kaleta – pianist, organist, and accompanist. 
A graduate of the Instrumental Faculty and the 

Musical Education Faculty at the Stanisław Moniuszko 
Academy of Music in Gdańsk. He has worked for 
a number of years at the Theatre of Music in Gdynia 
as a tutor of soloists and an educator-accompanist 
(the Danuta Baduszkowa Singing and Acting State 
Post-Secondary Study). He is an active pianist per-
forming classical and popular music compositions. In 

2010, as part of the celebrations commemorating the 
200th anniversary of the birth of Fryderyk Chopin, 
he performed a series of concerts of the composer’s 
music. Kaleta’s musical interests also embrace organ 
works, which he performs with great gusto.

P rzemysław Stanisławski was born in Poznań. 
He launched his musical education at the age 

of six. He completed the music theory course at the 
Academy of Music in Poznań, and the symphony-opera 
conducting course at the Fryderyk Chopin Academy of 
Music in Prof Henryk Czyż’s class. Between 1966 and 
1986, Stanisławski sang in Jerzy Kurczewski’s Boys’ 
Choir in Poznań. In 1983, he created the all-male 
vocal ensemble Affabre Concinui. 

Since its inception until 1992, he was the ensem-
ble’s artistic director performing at numerous venues 
in Poland and abroad. Between 1986 and 1991, he 
worked at the Filharmonia Pomorska (Pomeranian 
Philharmonic) in Bydgoszcz as assistant conductor. 
During that time he also founded the Polski Chór 
Kameralny (Polish Chamber Choir) specialising in 
Baroque and Classical vocal music.

As a conductor, he has appeared in concert with 
such orchestras as Camerata Academia, Warszawska 
Orkiestra Kameralna (the Warsaw Chamber Orchestra), 
the Polish Sinfonietta, the Baltic, Koszalin, Lublin, 
Olsztyn, and Pomeranian Philharmonics, the Polska 
Filharmonia Kameralna Sopot, and abroad in Belgium, 
France, Spain, Japan, and the USA.

In 1991, he was invited to the Festival of Flanders 
to perform the Requiem by Ligeti.

In 1992, he received an invitation from Nantes 
to perform the Symphony no. 9 by Beethoven with 
the Orchestre de Pays de la Loire. In the same year, 
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he was Poland’s official representative during the 
“Poland Day” of EXPO 92 in Seville. 

One of the most notable events in his artistic 
life was the invitation, in 1993, to the International 
Music Festival in Kyoto, where, accompanied by the 
local orchestra, he performed Bach’s Brandenburg 
Concertos, and Le Histoire du soldat by Stravinsky.

Since October 1993, Stanisławski has directed 
cantata-oratorio and opera ensembles at the Sing-
ing and Acting Faculty of the Stanisław Moniuszko 
Academy of Music in Gdańsk. He has prepared a great 
number of opera and oratorio premieres (with 
music by Purcell, J. S. Bach, and Handel – the Polish 
premieres of the oratorios Susanna and Belshazzar, 
Hasse – the Polish premiere of Cleofide, and music 
by Pergolesi, Cimarosa, Haydn, Mozart, Rossini, 
Moniuszko, Donizetti, Puccini, Henryk Czyż, Tadeusz 
Zygfryd Kassern – the world premiere of The Comedy 
of the Dumb Wife, Menotti – the Polish premiere of 
The Old Maid and the Thief, and Rimsky-Korsakov – the 
Polish premiere of The Tsar’s Bride, etc.).

He has recorded for Polish and foreign radio 
and television stations, as well as for record labels 
(Muzyka polskiego renesansu or The Music of the Polish 
Renaissance; Handel – Messiah; Mozart – Requiem; 
Kassern – The Comedy of the Dumb Wife).

Between 1995 and 2000, Stanisławski collaborated 
with the orchestra of the Fryderyk Chopin Academy of 
Music in Warsaw with which he often gave concerts 
in the Low Countries, France, and Spain.

He has been artistic director of the Orkiestra 
Trybunału Koronnego in Lublin since 2010 and 
Camerata Lubelska since April 2011: with these 
orchestras he has given more than a dozen world 
premieres of works by Jan Wański, and Józef Zeidler, 

while with the Polska Filharmonia Kameralna Sopot 
he has premiered compositions by Florian Schoen.

Zespół Wokalny Wydziału Wokalno-Aktorskiego 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 

w Gdańsku (The Vocal Ensemble of the Singing and 
Acting Faculty of the Stanisław Moniuszko Academy 
of Music in Gdańsk) works within the school’s cur-
riculum. It performs operas, oratorios, and cantatas. 
Ever since its inception, it has undertaken such projects 
as J. S. Bach’s Mass in B minor, St Matthew Passion, 
St Mark Passion, Magnificat, and motets (Jesu, meine 
Freude and Komm, Jesu, komm); Handel’s Xerxes, Giulio 
Cesare, Acis & Galatea, Susanna (Polish premiere), 
Hercules, and Belshazzar (Polish premiere); Vivaldi’s 
Gloria; Grzegorz Gerwazy Gorczycki’s Completorium 
and Illuxit sol; Mikołaj Zieleński’s Magnificat; Haydn’s 
The Seven Last Words of Our Saviour on the Cross; 
Mozart’s Requiem, Coronation Mass, Davidde 
penitente, Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan 
tutte, and Die Zauberflöte; and Dvořák’s Mass in D 
major. It has collaborated with the Polska Filharmonia 
Kameralna Sopot, the Elbląg Chamber Orchestra, and 
the Akademicka Orkiestra Kameralna. The ensemble 
has performed at the Bergedorfer Musiktage festi-
val, and at the Hochschule für Musik in Hamburg, 
Germany presenting works by Handel (Xerxes) and 
Hasse (Cleofide). In April 2014, playing alongside the 
Polska Filharmonia Kameralna Sopot, it performed 
world premieres of compositions by Florian Schoen 
(Exaudi Domine, Requiem in mortem Auctoris, In te 
Domine speravi, Fiat misericordia tua, and Benigne 
alme Deus) and the Missa in Dis attributed to Mozart. 
It has recently recorded the Mass in F major by Józef 
Poniatowski for the label Acte Préalable.
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Nocturnes
Ludwig van Beethoven – Notturno for 
viola and piano op. 42 • Fryderyk Chopin 
– Nocturne no. 2 in E flat major op. 9 no. 
2, Nocturne no. 13 in C minor op. 48 no. 
1, Nocturne no. 18 in E major op. 62 no. 2 
• Johann Baptist Wenzel Kalliwoda – Six 
Nocturnes for viola and piano op. 186
Marcin Murawski, viola; Anna Starzec-
Makandasis, piano

AP0350 • DDD • 49’57”
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Joanna Bruzdowicz (1943)
16 Tableaux d’une Exposition Salvador 
Dali for piano, Spring in America – sonata 
for violin and piano. The Song of Hope and 
Love – sonata for cello and piano
Tomasz Jocz, piano; Karolina Piątkowska-
Nowicka, violin; Krzysztof Pawłowski, cello

AP0349 • DDD • 50’56”
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Michael Kimber (1945)
4 Melodious Etudes; Violapalooza; Tra-
veling Music; Fugal Fantasia on The First 
Noel; 3 Little Quirky Pieces; Murovisation-
Celebration (composed by Paweł Micha-
łowski); Rhapsody for solo viola and string 
orchestra; Traveling for string orchestra

AP0348 • DDD • 60’36”
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Love – Heaven on Earth
C. Gounod - Je veux vivre; G. Puccini – O 
mio babbino caro; L. Arditi – Parla–Waltz; 
E. Toselli – Serenade; L. Arditi – Il bacio; 
F. Lehár – Liebe du Himmel; Meine Lippen, 
sie küssen so heiß; W. Kilar – Vocalise; 
J. Strauss, jr. – Mein Herr Marquis; F, 
Grothe – Musikanten sind da; Immer 
wenn ich glücklich bin; Wenn ein junger 
Mann kommt; K. Dębski – Pieśń Heleny; J. 
Offenbach – Les oiseaux dans la charmille

AP0353 • DDD • 48’38”
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Edward Elgar – Serenade for String Orche-
stra op. 20; Dmitri Shostakovich – Concerto 
no. 1 in C minor for piano, trumpet and 
orchestra op. 35; Krzysztof Penderecki – 
Sinfonietta per archi no. 1
Dominika Glapiak, piano; Paweł Hulisz, 
trumpet; Orkiestra Kameralna Progress; 
Szymon Morus, conductor
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 Zygmunt Noskowski (1846-1909)
Piano works II

Cracoviennes op. 2; Polnisches Wiegenlied 
op. 11; Les sentiments op. 14; Aquarelles op. 
20; En pastel op. 30
Anna Mikolon, piano
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Leszek Kułakowski (1955)
Missa Miseri Cordis
Magdalena Gruszczyńska-Wojtczak, 
soprano • Wiesława Maliszewska, alto • 
Piotr Kusiewicz, tenor • Piotr Lempa, bass 
• Choir Iuventus Cantans • Choir of P.S.M. 
II St. • Choir Kakofonia • Choir Synthagma 
• Orkiestra Polskiej Filharmonii Sinfonia 
Baltica • Bohdan Jarmołowicz, conductor

AP0161 • DDD • 43’20”
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Szymon Kuran (1955-2005)
Post mortem; Um nóttina; Requiem

AP0077 • DDD • 69’38”
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Kazimierz Rozbicki (1932)
Missa festiva
Magdalena Witczak, soprano; Katarzyna 
Suska, mezzo-soprano • Choir Iuventus 
Cantans; Henryk Stiller, choirmaster; 
Koszalin Philharmonic Orchestra • Jerzy 
Kosek, conductor
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Alessandro Scarlatti (1660-1725)
San Casimiro, Re di Polonia
Olga Pasiecznik, Jacek Laszczkowski, 
Anna Mikołajczyk, sopranos; Marcin Ci-
szewski, contralto; Krzysztof Szmyt, tenor; 
Instrumental Ensemble; Jerzy Żak, lute
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Romuald Twardowski (1930)
Liturgy of St. John Chrysostom
Roman Puchko, tenor; Petro Hrekov, bass 
• Chamber Choir „Kyiv” • Mykola Hobdych, 
conductor
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Sławomir Stanisław Czarnecki (1949)
Antiphon Bądź pozdrowiona Królowo nie-
bieska; Hymnus Domina Claromontana 
– Provida op. 45; O, łaskawa Panno Maryjo 
op. 48 no. 1; Hymnus in honorem BMV Vilnae 
in Acuto op. 45 no. 2; Matko Miłosierdzia op. 
48 no. 2; Hymnus in honorem Sancti Joannis 
Pauli Papae II; Proszę Cię, Matko Jasnogór-
ska op. 48 no. 3; Hymnus Immaculata op. 45 
no. 9; Niepokalana Dziewico op. 48 no. 4...
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Otton Mieczysław Żukowski (1867–1942)
Merciful Lord; Lord we believe; Lord stay 
with us; Stay with us; Oh Jesus Christ; Oh 
Jesus Christ; To God; The Mother of God; 
The Queen of Heaven; To the Virgin Mary 
of Good Advice; The Sorrowful Mother; The 
Queen of Heaven; etc.
Katarzyna Dondalska, soprano; Ewa 
Wolak, alto; Paweł Pecuszok, tenor; Robert 
Kaczorowski, baritone; Ewa Rytel, organ
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Otton Mieczysław Żukowski (1867–1942)
Ave Maria, Gwiazdo zaranna, Niepokalana 
święta Pani, Ave maris stella, Pocieszy-
cielko strapionych, Ucieczko grzesznych, 
Błogosław, słodka Pani, Ave Maria op. 30, 
Msza polska op. 38, etc.
Katarzyna Dondalska, soprano; Ewa Mar-
ciniec, alto; Piotr Kusiewicz, tenor; Robert 
Kaczorowski, baritone; Ewa Rytel, organ; 
Art’n’Voices
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Otton Mieczysław Żukowski (1867–1942)
Holy Spirit; Queen of Poland, pray for us; 
Bless, Oh Lord; The Good Lady of the 
Heavens; With Your Graces, Oh Lord; 
Missa Polonica no. 3 op. 50; With the light 
of the stars; Oh Sorrowful Mother; etc.
Tatiana Szczepankiewicz-Maliszewska, 
soprano; Jacek Ścibor, tenor; Robert Kaczo-
rowski, baritone; Ewa Rytel, organ; Podkar-
packi Chór Męski; Grzegorz Oliwa, conductor
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Otton Mieczysław Żukowski (1867–1942)
Ave Maria op. 30, W majowe Zorze, Błogo-
sław Matko op. 31, Ave Maria, Czwarta msza 
polska op. 41, Witaj Królowo!, Hymn do N. P. 
Marji, Zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz op. 47
Anna Fabrello, soprano; Robert Kaczorowski, 
baritone; Ewa Rytel, organ; Tomasz Zając, or-
gan; Strzyżowski Chór Kameralny; Grzegorz 
Oliwa, conductor
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od lewej: Michał Kaleta, Barbara Lewicka Wójcik,
Robert Kaczorowski, Donata Zuliani


