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Koncerty w Pruszkowie 

Pruszków nie ma jeszcze sali koncertowej z prawdziwego zda-
rzenia. Mamy nadzieję, że doczekamy się pięknej sali z odpo-
wiednim nagłośnieniem – z radością patrzymy na teren, na którym 
powstaje nowy ośrodek – Centrum Dziedzictwa Narodowego. Na 
szczęście mieszkańcy naszego miasta mają możliwość wysłuchania 
pięknej muzyki w wykonaniu sławnych artystów. Mamy w Prusz-
kowie, nie waham się tego napisać i wierzcie mi, nie jest to przejaw 
lokalnego patriotyzmu, najpiękniejsze w okolicy świątynie, które 
pod względem architektonicznym konkurować mogą z warszawski-
mi. Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsca do kontemplacji sztuki, 
niż w miejscu spotkań z Bogiem, miejscu służącemu uwrażliwianiu 
naszej dość skomplikowanej natury.

Od dziesięciu lat mam zaszczyt brać udział w organizowaniu 
koncertów. Dzięki władzom miasta, na czele z Panem Prezydentem 
Janem Starzyńskim, znajdują się w budżecie środki na to, abyśmy 
mogli na żywo posłuchać muzyki w interpretacji najznakomitszych, 
nierzadko światowej sławy muzyków. Dzięki Księżom Probosz-
czom pruszkowskich parafii, szczególnie Parafii pw. św. Kazimierza 
księdzu Marianowi Mikołajczakowi oraz Parafii pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP księdzu Józefowi Tchórzowi możemy korzystać ze 
znakomitych, znajdujących się w kościołach organów. 

Koncerty...
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Serdeczne podziękowania przekazuję też dla Biura Promocji 
Miasta, a szczególnie dla Pana Naczelnika Witolda Koniecznego 
i Pana Grzegorza Witkowskiego. Obaj Panowie z wielką życzliwo-
ścią pomagają organizować imprezę od strony technicznej.

Czas przy tym biegnie niewiarygodnie szybko. Wydaje się jak-
by to wczoraj Profesorowie Roman Gryń – trębacz i Sławomir 
Kamiński – organista (obaj z Poznania) zainaugurowali Wiosenne 
Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej, a już mieliśmy w 2014 
roku przyjemność wysłuchać ich dziesiąty cykl.

Napisałem w folderze informacyjnym koncertów, iż spięły się 
one pewną klamrą, związaną z osobą naszego przez niemal trzy-
dzieści lat przewodnika duchowego, pierwszego Papieża Polaka 
Jana Pawła II. Zakończył on swój święty żywot dokładnie mie-
siąc przed pierwszym koncertem w 2005 roku; dokładnie tydzień 
przed pierwszym koncertem X cyklu Kościół formalnie uznał Jego 
świętość. 

Nie mogło to nie wpłynąć na program imprezy. W koncercie in-
augurującym, który odbył się 4 maja, po raz pierwszy słowo wyszło 
przed muzykę. Nie było to tym razem słowo komentujące muzykę, 
ale fragmenty twórczości Karola Wojtyły – kapłana, a następnie 
najwyższego hierarchy kościelnego, rozumiejącego jak wielka jest 
rola sztuki w kształtowaniu wrażliwości człowieka. 

Któż mógł lepiej zinterpretować Jego teksty, niż Pan Włodzi-
mierz Matuszak, aktor przez dekadę wcielający się w rolę probosz-
cza w serialu „Plebania”. Serial tym się wyróżniał, że odważnie 
poruszał aktualne problemy nie tylko osób świeckich, ale i du-
chownych.

Każde, nawet najkrótsze słowo miało w tej interpretacji znacze-
nie, każde zostało użyte i wypowiedziane w odpowiednim celu, 
każde odbijało się echem po wnętrzu pruszkowskiej świątyni. Czuło 
się wręcz obecność ducha Karola Wojtyły…

A kiedy słowa przebrzmiały, wśród gotyckich strzelistych łu-
ków rozlewała się fala kojących dźwięków muzyki w wykonaniu 
światowej klasy interpretatorów: flecisty – pana Łukasza Długosza 
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i organisty – profesora Romana Peruckiego. Słowa, które usłyszeli-
śmy przed chwilą, nabierały niezwykłej mocy poprzez tę muzyczną 
ilustrację. Wśród zasłuchanej z uwagą i skupieniem publiczności 
obecni byli Pan Prezydent Jan Starzyński oraz Proboszcz Parafii 
Św. Kazimierza ksiądz Marian Mikołajczak.

Chciałbym kilka słów poświęcić Panu Profesorowi Peruckiemu. 
Jego wkład dla pruszkowskich koncertów organowych jest trudny 
do przecenienia. Jest jednym z arcymistrzów sztuki gry na orga-
nach – kilkakrotnie zapraszałem go do Pruszkowa. Zaproszenia 
przyjmuje chętnie – lubi grać na organach w naszym kościele. 

To właśnie Pan Profesor „zaraził mnie” pasją organizatorską, 
on przekonał, iż zajęcie to jest nieporównywalne z żadnym innym 
i choć niesie ze sobą ocean stresów, satysfakcja z niego jest jeszcze 
większa. Pan Profesor ma kalendarz zapisany drobnym maczkiem, 
aby poszczególne strony mogły pomieścić wszystkie zajęcia i obo-
wiązki. Pomimo to zawsze znajduje wolną chwilkę dla przyjaciół 
i ludzi, którym bliska jest sztuka. Niech te moje skromne słowa 
będą dla niego podzięką.

Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie 
prof. Leona Batora. Od roku 1984 zatrudniony w gdańskiej Aka-
demii Muzycznej, w latach 1996-1999 prorektor ds. artystycznych; 
od roku 1999 profesor gdańskiej Akademii Muzycznej; I organista 
Katedry Oliwskiej, członek Komisji Liturgicznej przy Metropoli-
cie Gdańskim. Był m.in. przewodniczącym komisji rekonstrukcji 
organów barokowych w Katedrze Pelplińskiej (2004).

Od 1999 roku jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Ar-
chikatedry Oliwskiej. 

Dokonał licznych nagrań dla: Polskiego Radia i Telewizji, 
Telewizji NDR, brytyjskiej, słowackiej i innych, a także nagrań 
płytowych (28 płyt, w tym 1 platynowa, 2 złote, w 1998 r.). Płytę 
„Messe pour les paroisses” Fr. Couperina uznano w „Ruchu Mu-
zycznym” za najlepsze nagranie roku 1991 wydane w Polsce, a II 
płyta Oliwska nominowana była do nagrody Fryderyka. Otrzymał 
liczne odznaczenia i nagrody, w tym m.in. najwyższe odznaczenie 
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papieskie Pro ecclesia et Pontifice. W roku 2005 r. uzyskał złotą 
odznakę: Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medal św. Wojciecha 
za zasługi dla Gdańska.

Jest Dyrektorem Naczelnym Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 
w Gdańsku (w latach 1993–1997 również dyrektorem artystycz-
nym) oraz prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia „Musica Sacra”, 
z którym organizuje m.in.: Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Organowej w Katedrze Oliwskiej (jeden z najsłynniejszych w świe-
cie), Międzynarodowy Konkurs Organowy im. J. P. Sweelincka 
w Gdańsku, cykl koncertów „Bliżej Bacha”, koncerty z okazji 
Jarmarku św. Dominika w kościele oo. Dominikanów w Gdańsku 
oraz festiwale w kościołach Pomorza. 

W swoim dorobku ma już ponad 2000 recitali. Dużą cześć kon-
certów wykonuje wspólnie z małżonką Marią, znakomitą skrzy-
paczką, specjalistką w zakresie muzyki barokowej. Najchętniej 
grają sonaty Haendla, koncerty J. S. Bacha. W ich wykonaniu 
jednak można usłyszeć także muzykę współczesną (m.in. Pacior-
kiewicz, Gardonyi).

Z jego inicjatywy powstało Gdańskie Centrum Muzyczno- 
Kongresowe – siedziba Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, w skład 
którego wchodzi sala koncertowa na około 1000 miejsc ze zna-
komitą akustyką i 3 sale kameralne. Jest to jedna z największych 
i najpiękniejszych sal koncertowych w Polsce i w Europie. 

Drugi wykonawca koncertu, Pan Łukasz Długosz, uznawany jest 
przez krytyków za jednego z najwybitniejszych flecistów swojej 
generacji. 

Absolwent Hochschule für Musik und Theater w Monachium 
(Niemcy), Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse w Paryżu oraz Yale University w New Haven (USA).

Zwycięzca wielu prestiżowych konkursów międzynarodowych: 
m.in. w Paryżu (Francja), Monachium (Niemcy), Odense (Dania), 
Viggiano (Włochy).

Koncertuje jako solista i kameralista w Europie, Azji i USA. 
Współpracuje z wieloma renomowanymi orkiestrami europejskimi. 
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Juror międzynarodowych konkursów fletowych. Prowadzi kursy 
mistrzowskie w Europie i Azji.

Za wybitne osiągnięcia otrzymał szereg prestiżowych nagród, 
m.in: Gasteig-Musikpreis (Niemcy), Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego (Polska), Zeit-Preis (Niemcy), Deutsche Stiftung 
Musikleben (Niemcy).

Narodowy Bank Polski sfinansował film telewizyjny o artyście, 
pokazywany na antenie TVP1 i TV Polonia. 

W styczniu 2010 zadebiutował z London Symphony Orchestra, 
z którą nagrał płytę z koncertem Michaela Colina.

Drugi koncert odbył się 11 maja w kościele pw. Niepokalane-
go Poczęcia NMP. Wystąpił w nim wirtuoz jednego z najbardziej 
ezoterycznych instrumentów – fletni Pana. Towarzyszył mu na 
organach łódzki mistrz organów Jakub Garbacz. Panowie oczaro-
wali pruszkowską publiczność Na koncercie nie mogło zabraknąć 
pana prezydenta Jana Starzyńskiego z małżonką. 

W tym miejscu słowo trzeba poświęcić Żbikowskiej Świątyni, 
w której odbył się koncert. Kiedy zaczynałem działalność organiza-
torską, spotykałem się z opiniami, że kościół stoi na końcu miasta, 
nie ma tam żadnej tradycji koncertowania, w związku z czym trud-
no będzie zapełnić go publicznością. Musiałem liczyć się z takim 
ryzykiem, a byłoby fatalnym falstartem zaprosić wielkich artystów 
do pustego wnętrza.

Wpadłem więc na następujący pomysł. Namówiłem moich ser-
decznych przyjaciół, wspomnianych na początku tego artykułu po-
znańskich profesorów Romana Grynia i Sławomira Kamińskiego, 
aby ich koncert inauguracyjny w 2005 roku był dwuczęściowy: 
pierwsza część 2 maja w kościele Św. Kazimierza (gdzie nie było 
obaw o publiczność), a druga nazajutrz 3 maja (była to niedziela) 
w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na Żbikowie.

Jakież było moje zdziwienie, gdy na drugą część koncertu przy-
szło więcej ludzi, niż na pierwszą… Od tej pory co roku odbywa się 
tam jeden z koncertów. Dzięki uprzejmości i gościnności Księdza 
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Proboszcza Józefa Tchórza, ale i serdecznemu zaangażowaniu or-
ganisty Pana Tadeusza Listwonia. Od prawie 30 lat opiekuje się on 
tamtejszymi zabytkowymi organami, wybudowanymi w 1926 roku 
przez wileńskiego organmistrza Wacława Biernackiego, a czyni to 
z fachowością i pietyzmem. Żaden z zaproszonych gości nie miał 
zastrzeżeń do stanu instrumentu. Pan Tadeusz Listwon w 2010 
roku zgodził się też zagrać recital organowy w ramach VI cyklu 
koncertowego.

Z publicznością niestety nie zawsze jest tak dobrze, jak podczas 
inauguracji, ale w 2014 roku duet mołdawsko-polski przyciągnął 
około stu osób.

Dumitru Harea urodził się w Mołdawii, we wsi Isacova, 50 km 
od stolicy – Kiszyniowa. Po ukończeniu szkoły muzycznej w Or-
hei (1985) i Liceum Muzycznego w Tiraspolu (1990), rozpoczął 
studia w Akademii Muzycznej w Kiszyniowie w klasie fletni Pana. 
Studiował u znanego i cenionego w Mołdawii i Rumunii Prof. Iona 
Negura. Akademię ukończył w 1996 r.

Już w trakcie studiów, przez cztery lata, pracował jako nauczy-
ciel w Szkole Muzycznej, w której uczył młodzież gry na fletni 
Pana. W tym czasie był także członkiem orkiestry ludowej „Mar-
tisor”, koncertując wraz z nią nie tylko w Mołdawii, ale także 
w Rumunii, na Łotwie i innych państwach Europy.

W roku 2000 po raz pierwszy odwiedził Poznań. Tutaj poznał 
swoją obecną żonę, Agatę i tutaj także zamieszkał.

W 2001r. artysta wydał swoją solową płytę pt. „Muzyka Duszy”. 
Płyta zawiera najbardziej znane utwory klasyczne, wykonywane 
na fletnię Pana, z towarzyszeniem organów.

Od samego początku pobytu w Polsce współpracuje z Muzeum 
Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Gościnnie występuje ze 
słynnym zespołem „Czerwone gitary” oraz z zespołem muzyki 
cygańskiej „Terno”. Od paru lat współpracuje z Filharmonią Bał-
tycką i Jeleniogórską oraz z Akademią Muzyczną w Poznaniu. 
Koncertuje w całej Polsce i zagranicą, m. in.: w Niemczech, we 
Włoszech, Wielkiej Brytanii i Szwecji. W roku 2003 został współ-
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twórcą zespołu „Karpatia”, z którym występował do roku 2007. 
Zespół specjalizował się w wyszukiwaniu i wykonywaniu muzyki 
ludowej Karpat.

W 2007 r. Dumitru Harea zakłada swój zespół, „Besarabia”, 
z którym promuje muzykę ze swoich stron ojczystych, to jest Moł-
dawii i Rumunii. Artysta również aktywnie promuje instrument, 
fletnię Pana, koncertując edukacyjne. Ma w swoim dorobku ponad 
1000 takich koncertów, wykonywanych w szkołach i przedszko-
lach na terenie całej Polski. Ten rodzaj promowania fletni Pana 
organizowany był m.in. przez takie biura koncertowe jak: „Pro 
Sinfonika”, „Wielkopolskie Biuro Koncertowe”, „Pro Musica”, 
„Musica viva”, „Manta Impresariat”, „Art And Music”, „Mez-
zoforte”, „Filharmonia Jeleniogórska” oraz agencje artystyczne 
„Agencja Artystyczna Promocja” i „L’Arte”.

Od 2009 roku Dumitru Harea prowadzi ogólnopolskie warsz-
taty gry na fletni Pana, które odbywają się w Bielsko-Białej, zaś 
od roku 2011 w Lesznie w woj. wielkopolskim prowadzi pierwszą 
sekcję fletni Pana w Polsce.

Jakub Garbacz urodził się w 1975 roku w Kielcach. Swoją 
muzyczną edukację rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej 
w Kielcach, w klasie fortepianu Artura Jaronia oraz Janiny Woź-
niak. Jednocześnie rozpoczął naukę gry na organach u Jerzego 
Rosińskiego – organisty Bazyliki Katedralnej w Kielcach, kształcił 
się także w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej w Kielcach pod 
kierunkiem ks. Zbigniewa Rogali. 

W 2000 roku ukończył z wyróżnieniem studia w klasie organów 
prof. Mirosława Pietkiewicza w Akademii Muzycznej im. Graży-
ny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Uczestniczył w wielu kur-
sach mistrzowskich interpretacji i improwizacji organowej, które 
prowadzili m.in.: H. Vogel, L. Lohmann, J. Guileau, L. Digris,  
B. Haas, P. van Dijk, J. Gembalski, K. Ostrowski, R.M. Stangier, 
B. Oberhammer, M. Czajka, J. Serafin, J. Regnere, F. Klinda. 
Uczestniczył również w konkursach muzyki organowej: Brno 
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1997 (udział w półfinale), Rumia 1997 (II nagroda), Wilno 
1999. 

Aktualnie pełni funkcję I organisty Bazyliki Archikatedralnej 
w Łodzi, jest organizatorem cyklicznych koncertów w kościołach 
Łodzi i okolic. Sprawuje kierownictwo artystyczne nad cyklem 
koncertów „Katedralne Wieczory Muzyczne” w łódzkiej archi-
katedrze oraz nad Festiwalem Muzyki Organowej i Kameralnej 
w Skierniewicach. 

Współpracuje z Salezjańskim Liceum Muzycznym w Luto-
miersku koło Łodzi. Jakub Garbacz jest członkiem zwyczajnym 
Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych oraz wicepreze-
sem Zarządu Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA. Prócz 
działalności ściśle artystycznej zajmuje się nagrywaniem muzyki 
organowej i sakralnej. 

Trzeci koncert odbył się 25 maja w kościele pw. św. Kazimie-
rza. Gościliśmy po raz pierwszy duet organowy „A PIACERE”, 
który tworzą artystki z Łodzi: Pani Profesor Irena Wisełka-Cieślar 
oraz Pani Grażyna Fajkowska. Duet jest pierwszym tego rodzaju 
zespołem założonym w Polsce i występującym regularnie w tym 
samym składzie od 1996 r. Prezentuje oryginalne utwory organowe 
przeznaczone do wykonania „na cztery ręce” od czasów wirgina-
listów angielskich aż po muzykę współczesną. 

Dla swoich potrzeb koncertowych Duo opracowuje „na cztery 
ręce” wybrane pozycje z literatury muzycznej. W jego repertuarze 
znajdują się między innymi utwory z pogranicza muzyki klasycznej 
i rozrywkowej. Koncertuje w Polsce i Europie biorąc udział w wielu 
prestiżowych Festiwalach Muzyki Organowej i Kameralnej. Doko-
nało wielu nagrań dla Telewizji Polskiej, Telewizji Holenderskiej 
i Radia Łódź.

Po raz pierwszy w historii wiosennych koncertów słuchacze 
poznali, jak wielką moc posiadają organy kościoła św. Kazimierza. 
Spod czterech sprawnych rąk artystek odzywało się jednocześnie 
dwa razy więcej dźwięków, niż jest w stanie wydobyć najgenial-
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niejszy wirtuoz. Gdy Panie sięgały do basów, czuć było jak drżą 
kościelne ławki.

Pani Profesor Irena Wisełka-Cieślar jest absolwentką Państwo-
wej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, którą ukończyła z wy-
różnieniem w klasie prof. Jana Kucharskiego. Swoje umiejętności 
doskonaliła uczestnicząc w wielu mistrzowskich kursach interpreta-
cji organowej prowadzonych m.in. przez Johanna E. Köhlera, Guy 
Boveta, Jean Regnery, Herberta Wulfa, Bruno Oberhammera.

Występuje jako solistka i kameralistka w Polsce, Austrii, Fran-
cji, Niemczech, Finlandii, Szwecji, Belgii, Holandii oraz na Wę-
grzech i we Włoszech. Dokonała szeregu prawykonań oraz nagrań 
utworów polskich kompozytorów współczesnych. Nagrała m.in. 
autorską płytę CD prezentującą organy w kościele św. Mateusza 
w Łodzi. 

Prowadzi klasę organów w Akademii Muzycznej w Łodzi, 
gdzie w latach 2005-2012 pełniła funkcje prorektora, a od 2012 r. 
jest Dziekanem Wydziału Fortepianu, Organów, Klawesynu i In-
strumentów Dawnych.

Pani Grażyna Fajkowska ukończyła Akademię Muzyczną w Ło-
dzi w klasie prof. Mirosława Pietkiewicza. Brała udział w Mi-
strzowskim Kursie Interpretacji w Pradze u prof. M. Slechty.

Była również uczestnikiem kursów interpretacji prowadzonych 
m.in. przez Guy Bovet, Herberta Wulfa, Jeana Regnery, Bruno 
Oberhammera. Występuje przede wszystkim jako kameralistka to-
warzysząc tak znanym wykonawcom, jak np. Dariusz Stachura. 

Jest nauczycielem dyplomowanym i prowadzi klasę organów 
w Zespole Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi.

8 czerwca w kościele pw. św. Kazimierza odbył się ostatni kon-
cert X cyklu, a zatytułowałem go: „10 lat pruszkowskich koncer-
tów organowych”. Podsumowałem w ten sposób dziesięciolecie 
naszej imprezy. Jak podsumowanie, to ponownie zaprosiłem duet 
organowy, tym razem Państwa Kwiatkowskich z Kętrzyna. W swo-
im repertuarze mają oni transkrypcje na organy najsłynniejszych 
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utworów muzyki symfonicznej, które w wykonaniu dwojga orga-
nistów brzmią fantastycznie i w niczym nie ustępują wykonaniu 
orkiestrowemu. 

Dynamiczna uwertura do opery „Carmen” słyszana była chyba 
daleko poza murami kościoła. Następny utwór – Allegretto z VII 
Symfonii Ludwiga van Beethovena – wprowadził nas w liryczny 
nastrój. Bukietem wszystkich nastrojów była słynna I Suita Edwar-
da Griega „Peer Gynt”, od lirycznego „Poranka” po tajemniczy 
i monumentalny „ W grocie Króla Gór”.

 Koncert zakończyło wystąpienie „Trio Ekspresja” w składzie: 
Agnieszka Prosowska-Iwicka – flet, Anna Piechura-Gabryś – harfa 
i Iwona Rapacz – wiolonczela. Usłyszeliśmy mistrzowskie po-
łączenie czarodziejskiego brzmienia fletu, nieco lirycznej harfy 
i towarzyszącej im dźwięcznym basem wiolonczeli. Filmowy skrót 
tego koncertu można oglądać na stronie internetowej Pruszkowa.

Pani Agnieszka Prosowska-Iwicka ukończyła Akademię Mu-
zyczną im. F. Chopina w Warszawie w klasie fletu prof. Elżbiety 
Dastych-Szwarc.

W 1993 roku była 1-szą flecistką w międzynarodowej młodzie-
żowej orkiestrze Euro Youth Philharmonic w Grecji. Współpraco-
wała z orkiestrą Sinfonia Varsovia, z którą w 2000 roku wystąpiła 
jako solistka na koncertach m.in. w Filharmonii Berlińskiej.

Jest laureatką konkursów fletowych m.in. w Krakowie (nagro-
da specjalna Rektora Akademii Muzycznej „za indywidualność 
artystyczną”), Olsztynie (1 miejsce), Włoszakowicach oraz kame-
ralnych, mi.in. w Castelfidardo (Włochy) 1 nagroda oraz w Klin-
genthal (Niemcy) 2 nagroda.

Od 1995 roku jest flecistką Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 
w Warszawie. Z orkiestrą tą występowała w większości krajów 
Europy oraz w Japonii, Chinach, Hong-Kongu. Od 2002 roku jest 
1-szą flecistką tej orkiestry.

Występuje również jako solistka i kameralistka (jest członkiem 
Polskiego Kwartetu Fletowego).
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Od 6 lat prowadzi klasę fletu podczas wakacyjnych warsztatów 
muzycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez olsz-
tyńskie koło SPAM – „Wakacje z nutkami”.

Dokonała nagrań płytowych solowych utworów fletowych 
współczesnych kompozytorów polskich: Alicji Gronau-Osińskiej 
oraz Marcina Wierzbickiego.

Pani Anna Piechura-Gabryś ukończyła Akademię Muzyczną 
w Krakowie uzyskując dyplom z wyróżnieniem w klasie harfy. 
Podczas studiów i po ich ukończeniu uczestniczyła w licznych kur-
sach mistrzowskich, prowadzonych przez znakomitych profesorów, 
takich jak: Erica Goldman (Kanada), Susann McDonald(USA), 
Susanna Mildonian (Belgia), Kumiko Inoue (Japonia), Isabelle 
Moretti (Francja) oraz Helga Storc (Niemcy).

W 1993 roku uczestniczyła w Międzynarodowym Kongresie 
Harfowym, odbywającym się w Kopenhadze.

Od 1993 roku zajmuje się działalnością pedagogiczną i prowadzi 
klasę harfy w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. K. Kurpiń-
skiego w Warszawie, a w latach 1997-2000 uczyła gry na harfie 
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Białymstoku. 
 W latach1993–1996 pracowała jako harfistka Operetki Warszaw-
skiej – teatru Muzycznego „Roma”. 

Od 1995 roku jest zatrudniona w orkiestrze Teatru Wielkiego 
– Opery Narodowej w Warszawie. Brała udział w tournee tego 
zespołu w Japonii, Chinach, Luxemburgu, Ukrainie.

W 2001 roku wzięła udział w polsko-niemieckim Sympozjum 
Harfowym odbywającym się w Krakowie.

W latach 2000-2003 współpracowała z Koncertową Orkiestrą 
Wojska Polskiego im. St. Moniuszki w Warszawie przy nagraniach 
Kolęd Polskich dla tego zespołu.

Obecnie współpracuje także z Orkiestrą Polskiego Radia, biorąc 
udział w nagraniach z Orkiestrą Filharmonii Narodowej, z Sinfo-
niettą Cracovia oraz Sinfonią Varsovia.
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Pani Iwona Rapacz ukończyła Uniwersytet Muzyczny im. Fry-
deryka Chopina w Warszawie. Współpracowała z Polską Orkiestrą 
Radiową i Polską Filharmonią Kameralną. W sezonie 1993-94 
zagrała ponad 400 przedstawień musicalu „Metro” w reż. J. Józefo-
wicza i J. Stokłosy. W latach 1995-2001 należała do zespołu Teatru 
Muzycznego „ROMA”. Jako członek kwartetu smyczkowego, grała 
podczas Expo 2000 w Hannoverze i Dniach Polskich w Berlinie 
oraz na Festiwalu im. J. Kiepury w Krynicy.

W latach 1997-2012 z Marią Pomianowską występowała z „Ze-
społem Polskim” na wielu festiwalach w kraju i zagranicą.

W latach 2008-2009 grała w przedstawieniu pt. „Alicja w krainie 
czarów” w reżyserii Pawła Miśkiewicza w Teatrze Dramatycznym 
w Warszawie.

Nagrywa muzykę Michała Lorenca do filmów i przedstawień 
teatralnych m. in.: „Babie Lato” (reż. V. Michalek), „Daleko od 
okna” (reż. J. J. Kolski), „Fale” (reż. M. Pisarek). Ostatni projekt 
z muzyką Michała Lorenca, w którym brała udział to „Na skrzy-
dłach marzeń Dream to Fly”. Film jest wyświetlany w Planetarium 
Centrum Nauki Kopernik. Jest to pierwsza na świecie produkcja 
w technologii fulldome, która umożliwia projekcję na sferycznym 
ekranie, otaczającym widownię z każdej strony. 

Pani Joanna Kwiatkowska urodziła się w 1974 roku w Lublinie. 
Tam ukończyła w 1993 roku Państwową Szkołę Muzyczną I i II 
Stopnia im. Karola Lipińskiego w klasie organów Sławomira Kur-
czaby. W latach 1992-1994 swoje umiejętności doskonaliła pod 
kierunkiem mistrza Jerzego Kukli. W latach 1994-1999 studiowała 
w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego na Akademii 
Muzycznej im F. Chopina w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem 
uzyskała w 1999 roku. 

W 1997 roku zdobyła nagrodę specjalną na I Międzynarodo-
wym Konkursie Organowym w Warszawie za najlepsze wykonanie 
współczesnego utworu polskiego oraz szereg nagród pozaregula-
minowych.
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W latach 2001–2003 pracowała na stanowisku organistki w Ba-
zylice Mniejszej w Świętej Lipce.

Od 2003 roku wraz z mężem prowadzi prywatną szkołę muzycz-
ną Yamaha propagując edukację muzyczną wśród najmłodszych.

Joanna Kwiatkowska występowała na wielu festiwalach organo-
wych w kraju i za granicą. Specjalizuje się w wielkim repertuarze 
organowych kompozytorów epoki romantyzmu. W jej dorobku 
znajdują się takie pozycje jak „Wariacje Fis-moll” Maxa Regera, 
„Ad Nos Ad Salutarem Undam” Franciszka Liszta czy „VI Sym-
fonia organowa” Louisa Vierne’a.

Pan Jacek Kwiatkowski naukę gry na organach rozpoczął 
w 1990 roku w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Olsz-
tynie w klasie Jerzego Cybowskiego. W 2000 roku ukończył Aka-
demię Muzyczną im Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie 
prof. Andrzeja Chorosińskiego. 

Jacek Kwiatkowski koncertował w kraju i za granicą jako solista 
i kameralista. Jest laureatem konkursów zespołów kameralnych. 
Od 2003 roku jest dyrektorem szkoły muzycznej Yamaha w Kę-
trzynie gdzie prowadzi klasy instrumentów klawiszowych oraz 
gitary klasycznej i elektrycznej.

Pruszkowskie koncerty organowe i kameralne od samego po-
czątku prowadzi Pan Jacek Knadel. Należą się jemu szczególne 
podziękowania, gdyż czyni to z ogromnym zaangażowaniem. Wy-
powiedzi jego świadczą o ogromnej wiedzy.

Pan Jacek na koniec koncertu finałowego zaprosił słuchaczy 
na przyszłoroczny cykl. Mamy nadzieję, iż nam wszystkim nie 
zabraknie zapału do kontynuacji tak cennej idei.
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[Redakcja „Przeglądu” bardzo dziękuje panu Zbigniewowi Szy-
mańskiemu za wiadomości, które umieścił w artykule. Wiele osób 
uczestniczy w koncertach organizowanych w naszych kościołach, 
nie wszyscy znają jednak wykonawców – nazwiska słuchaczom 
niewiele mówią – artykuł ten przybliży nam postacie artystów, a to 
na pewno da nam zrozumieć ich muzykę. Dziękujemy panu Zbysz-
kowi za Jego pasję i wszystkim, którzy pomagają mu ją realizować. 
Logo koncertów zaprojektował pan grzegorz Witkowski].


