
 

CHÓR MIESZANY PSM II st. w NYSIE (...i Goście) 
Dyrygent: Stanisław Kosz 
 

Soprany: Milena Bortniczuk, Weronika Jankowicz, Katarzyna Kiełb, 
Martyna Kloc, Agnieszka Kubaszewska, Marlena Luda, Elżbieta Pęcak, 
Julia Redziak, Amelia Skoczeń, Maja Skowrońska, Wiktoria Wnęk  
 

Alty: Aleksandra Dereń, Kamil Garnek, Patrycja Gąsiorek, 
Wiktoria Lubczyńska, Nadia Mendyk, Veronika Zalevska, Agnieszka Zemlik 
 

Tenory: Patryk Kąsek, Filip Pietruszczak, Wiktor Pliś, Tomasz Wojdyła, 
Mikołaj Wolny 
 

Basy: Gracjan Grochoła, Kacper Kuczera, Aleksander Mikołajczyk, 
Jakub Niewęgłowski, Kacper Obrzut, Szymon Siembida, Jakub Skoczeń, 
Wojciech Walasek; gościnnie: Stanisław Tarchała  
 
 
ORKIESTRA KAMERALNA PSM II st. w Nysie 
Dyrygent: Krzysztof Sala  
 

I skrzypce: Krzysztof Sala (nauczyciel), Marta Kubów, Gajana Liszka 
(nauczyciel), Amelia Talaga, Kacper Haczkiewicz, Julia Stanisławczuk, 
Emila Golec (gościnnie) 
 

II skrzypce: Małgorzata Kubów, Aleksandra Janusz, Emila Rinke, 
Magdalena Gnielka, Kinga Wilczek, Dorota Nessel 
 

Altówki: Adrianna Mołocznik (gościnnie), Beata Toczek (nauczyciel), 
Magdalena Mitoraj (gościnnie), Kacper Derkacz 
 

Wiolonczela: Jakub Mazurek 
 

Kontrabas: Bartosz Krawczyk (gościnnie) 
 

Flet: Agnieszka Zemlik 
 

Klawesyn: Elżbieta Gorączko-Krawiec (nauczyciel) 
 

Organy: Dominik Zabłocki (nauczyciel) 
 

 
 

Dzisiejszy koncert odbywa się niemal dokładnie 30 lat po koncercie „Musica da 
chiesa”, z którym zespoły Państwowej Szkoły Muzycznej im. Witolda 
Lutosławskiego w Nysie - Chór Mieszany i Orkiestra Kameralna - wystąpiły 
w niedzielę 24 maja 1992 roku w  Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, 
inaugurując trwającą do dziś tradycję koncertowania w nyskich kościołach.  

  Nysa - Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 
niedziela, 29 maja 2022 - godz. 17.00 

 
 
 
 

MARC-ANTOINE CHARPENTIER 

ANTONIO VIVALDI 

ALESSANDRO MARCELLO 

HENRY PURCELL 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

GEORG FRIEDRICH HAENDEL 

 
 

 
 
 

Wykonawcy: 
 

Chór Mieszany i Orkiestra Kameralna 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 

im. Witolda Lutosławskiego w Nysie 
 
 

Agnieszka Niewiadomska - sopran 
 

Krzysztof Sala i Stanisław Kosz - dyrygenci 
 
 
 
 
 

Organizatorzy: 
 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie 
Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie 

 

 



 
Marc-Antoine Charpentier  ● Te Deum / Prelude 
 

Marc-Antoine Charpentier (ok. 1634-1704) był kompozytorem czasów Ludwika XIV, 
współpracował z teatrem słynnego Moliera i Comédie Française. Był też autorem m.in. 
12 mszy i 22 oratoriów. Największą sławę przyniosło mu uroczyste Prelude, 
otwierające grand motet Te Deum, które po ponownym „odkryciu” dzieła, w 1954 roku 
stało się muzycznym sygnałem „Eurowizji” - i stąd tak dobrze jest nam znane. 

 
Antonio Vivaldi ● Allegro in G, RV 532/1 
 

„Rudy ksiądz” z Wenecji, Antonio Vivaldi (1678-1741), obok wielu oper (aż 46) oraz 
licznych dzieł sakralnych stworzył niemal pół tysiąca instrumentalnych koncertów. 
Dziś znamy dokładnie 443 – na skrzypce, wiole, wiolonczele, flety, oboje, rogi, fagoty... 
– jest nawet koncert na dwie mandoliny! Opracowaniem pierwszej części tego właśnie 
utworu jest żywiołowe Allegro in G, dziś prezentowane w wersji na same smyczki. 
 

Alessandro Marcello ● Concerto in d / Adagio 
 

Kolejny wenecki mistrz, Alessandro Marcello (1673-1747) zasłynął nade wszystko 
swoim Koncertem in d na obój i smyczki. Zasłynął, gdyż sam wielki Jan Sebastian Bach 
ten właśnie utwór zawarł w swojej kolekcji „koncertów według włoskich mistrzów”, 
opracowując jego wersję na solowy klawesyn. Najpiękniejszą z trzech części utworu jest 
środkowe Adagio, które równie pięknie jak na oboju, wykonać można na flecie. 
 

Henry Purcell ● Abdelazer / Rondeau  
 

Przedwcześnie zmarły Henry Purcell (1659-1695) był bodaj największym twórcą, 
jakiego wydała angielska ziemia. Tworzył dla kościoła, dla dworu - i dla teatru. Obok 
legendarnej opery Dydona i Eneasz i kilku tzw. semi-oper, pozostawił mnóstwo 
wspaniałej muzyki do sztuk teatralnych (pamiętajmy: Anglia to kraj Szekspira!). Ponura 
historia Maura Abdelazera (tragedia autorstwa Aphry Behn) opatrzona została 
dziesięcioma muzycznymi „numerami” Purcella, z których Rondeau zyskało sławę 
największą: Benjamin Britten oparł na nim swój „Przewodnik po orkiestrze dla młodych”, 
a później Rondeau rozbrzmiewało jako muzyka na balu w filmie „Duma i uprzedzenie” 
(2005), a nawet w grach komputerowych. To jeden z największych angielskich 
„evergreenów”. 
 

Wolfgang Amadeus Mozart ● Eine kleine Nachtmusik / Allegro 
 

Któż tego nie zna? To „wizytówka” boskiego Mozarta (1756-1791), symbol muzycznej 
doskonałości. Beztroska „komnatowa” muzyka, choć skomponowana w czasie, gdy 
dobra karta w życiu kompozytora zaczynała się odwracać, gdy kończył się aplauz, 
koncerty i zamówienia, a zaczynały kłopoty i... długi. Ale takie „drobiazgi” były ponoć 
dla Wolfganga Amadeusza zupełnie nieistotne. I tylko szkoda, że dziś usłyszymy 
jedynie pierwszą z czterech części utworu - przyjdzie czas na kolejne! 

 

  Georg Friedrich Haendel ● Ombra mai fu („Largo”) 
 

Słynne tzw. Largo Georga Friedricha Haendla (1685-1759), choć tak często 
rozbrzmiewające w kościele (śluby, pogrzeby...), to nie musica da chiesa lecz... aria 
z jedynej opery komicznej Haendla - o perskim władcy, Kserksesie. Już w pierwszej 
scenie, na samym początku opery, słuchamy śpiewu króla, wypoczywającego w cieniu 
rozłożystego platanu – i rozkoszującego się cieniem, jaki wokół roztacza „najdroższa 
i najsłodsza roślina”. 
 

Wolfgang Amadeus Mozart ● Laudate Dominum, KV 339/5 
 

Jedna z najpiękniejszych arii Mozarta to fragment jego Nieszporów uroczystych - cudowne 
umuzycznienie Psalmu 117, najkrótszego z wszystkich. Tylko tyle: 
 

Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy. 
Albowiem można jest nad nami łaska Jego, a wierność Pańska trwa na wieki.  

 

Zaś chór „dośpiewuje”: Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu... – doksologię, 
jak w każdym z nieszpornych psalmów Mozarta.  
 

Wolfgang Amadeus Mozart ● Sancta Maria, Mater Dei, KV 273 
 

Niewielki motet na Święto Narodzenia Matki Bożej, graduał, w którym rozbrzmiewają 
słowa zawierzenia i prośba o opiekę Matki Bożej aż po godzinę śmierci, skomponował 
Mozart tuż przed wyprawą na „podbój” Paryża, 9 września 1777 roku. Był wówczas 
pełen ufności i nadziei:  
 

Święta Maryjo, Matko Boża, wszystko Tobie zawdzięczam, 
i od tej godziny poświęcam się tylko Twojej służbie (...) 

 

Paryska wyprawa okazała się jednak klęską. W stolicy Francji zachwycono się 
wprawdzie jego nową symfonią, lecz nie otrzymał żadnego satysfakcjonującego 
zamówienia czy angażu. W dodatku w Paryżu pochował swoją matkę... 
 

Wolfgang Amadeus Mozart ● Ave verum corpus, KV 618 
 

Niewielki, „seraficzny” motet Ave verum corpus to ostatnia ukończona kompozycja 
kościelna Mozarta. Przeznaczone na uroczystość Bożego Ciała, Ave verum Mozart 
skomponował na kilka miesięcy przed śmiercią dla Antona Stolla, skromnego 
nauczyciela i chórmistrza z Baden pod Wiedniem:  
 

Bądź pozdrowione Ciało, narodzone z Maryi Dziewicy,  
prawdziwie rozciągnięte i wyniszczone na Krzyżu dla człowieka; 
z którego przebitego boku wytrysnął strumień krwi; 
jest ono dla nas przedsmakiem doświadczenia śmierci. 

 

Później było już tylko nieukończone Requiem.   
 

sk 

 


