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SCENA LETNIA
przy kościele NSPJ

w Falenicy

Falenickie Towarzystwo Kulturalne
zaprasza

na 11. już edycję
Falenickich Koncertów Letnich

Szanowni Państwo

Ogromnie miło nam zaprosić Państwa, już po raz
kolejny na cykl Falenickich Koncertów Letnich,
w niedzielne letnie wieczory.
Do udziału w koncertach zaprosiliśmy wykonawców,
którzy należą do najwybitniejszych artystów młodego
pokolenia. Mamy nadzieję, że cieszyć będzie Państwa
mistrzostwo, z jakim artyści wykonują program znanych
i lubianych kompozytorów. Różnorodność muzyki pre-
zentowanej przez wykonawców na naszych koncertach
oraz różnorodność instrumentów i rodzaju interpretacji,
pozwoli Państwu odnaleźć w tych wieczorach muzycz-
nych, tę cząstkę muzyki, która będzie odpowiadała Pań-
stwa gustom. 

Dziękujemy Ks. Krzysztofowi Pietrzakowi – gospoda-
rzowi terenu, na którym odbywają się nasze plenerowe
koncerty, za życzliwość i udostępnienie nam obiektów
należących do Parafii.

Dziękujemy wszystkim Sponsorom, Członkom Wspiera-
jącym, Wolontariuszom i Osobom Zaangażowanym
za pomoc w realizacji naszych koncertów.

Projekt realizowany przez
Falenickie Towarzystwo Kulturalne

ze środków Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Repertuar Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej stanowi oczywiście muzyka
cerkiewna, ale również wiele utworów świeckich narodów słowiańskich.
Zespół koncertował kilkaset razy w szczególności przed publicznością za-
graniczną (Niemcy, Francja, Szwajcaria) ale także dał się poznać meloma-
nom z wielu miast Polski. Dokonał wielu nagrań telewizyjnych i radiowych
m.in. dla radia „BIS”, zaś w 2003 roku nagrał muzykę cerkiewną do angiel-
skiej wersji „Anny Kareniny”. 
Wydał ponadto cztery płyty CD, płyty LP i kasety audio.
Ksiądz Jerzy Szurbak, założyciel Zespołu Muzyki Cerkiewnej przy Warszaw-
skiej Operze Kameralnej i jego dyrygent, koncertował m.in. w Tokio, Seulu,
Kurytybie, Paryżu, Rio de Janeiro, Wiedniu, Sztokholnmie, Uppsali, Kuopio,
Bordeaux, Bernie, Solothurn, St. Gallen, Helsinkach, Brukseli, Genewie, Zu-
richu, Ulm, Bremie, Maastricht, Winnicy, Nicei i innych.
W latach 1989-91 przebywał w USA gdzie dyrygował chórami cerkiewnymi
w Sacramento, San Francisco, Jackson; zaś w maju 1991 r. wraz z chórem
amerykańskim z Nowego Jorku przyjechał na festiwal do Hajnówki.
Po powrocie do kraju w 1997 roku zakończył swoją 25 letnią współpracę
z Zespołem Muzyki Cerkiewnej przy Warszawskiej Operze Kameralnej i cał-
kowicie poświęcił się prowadzeniu Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej.

9 września
Chór Flaminae

i Orkiestra Sinfonietta Vavra
pod dyrekcją Marty Wiatr

w programie:
J.S. Bach – Motet „Jesu meine Freude”,
A. Vivaldi – Koncert podwójny a-moll, utwory Negro Spirituals.

Chór Flaminae (Płomienie) przy parafii NSPJ jest kontynuacją młodzieżo-
wego chóru o tej samej nazwie zorganizowanego w latach 70. XX wieku
przez Jerzego Kijowskiego przy parafii Opatrzności Bożej na Rakowcu,
potem chóru parafialnego w parafii pw. Zwiastowania Pańskiego. Kiedy los
rzucił rodzinę dyrygenta do Falenicy, a jego córka Marta ukończyła Akade-
mię Muzyczną, pałeczka dyrygencka stopniowo przeszła w jej ręce. Próby
zaczęły się odbywać w Falenicy, a więc skład chóru zmieniał się, groma-
dząc coraz liczniej młodzież wawerską. W wielu przypadkach muzykalni
rodzice dołączali do chóru zasilając go dojrzałymi głosami. Obecnie chór
liczy około 30 osób. Z czasem ambicje dyrygentki skłoniły ją do zorganizo-
wania orkiestry potrzebnej do uzupełnienia niektórych dzieł wielkiej muzyki
klasycznej. W ten sposób powstała orkiestra Sinfonietta Vavra, składająca
się z wielu utalentowanych osób naszej dzielnicy – zarówno młodych, jak
i dojrzałych profesjonalistów. Orkiestra wraz z chórem Flaminae wielokrot-
nie koncertowała w naszym kościele a także w innych kościołach War-
szawy, poza Warszawą oraz we Włoszech. WSTĘP WOLNY

Niedziele godz. 1900
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15 lipca
Kwartet Smyczkowy Primo Incontro

Małgorzata Zalewska skrzypce
Jolanta Bartnik II skrzypce

Dariusz Smoliński altówka
Dorota Smolińska wiolonczela

w programie:
W. A. Mozart – Eine Kleine Nachtmusik cz.1, A. Dworzak – Humoreska,
D. Szostakowcz – Walc, E. Elgar – Salut d'amour, J. Janovici – Walc, A. Piaz-
zola – Libertango, J. Strauss – Walc, F. Kreisler – Liebeslied, H. Arlen,
E. Y. Harburg – Over the rainbow, J. Offenbach – Walc z operetki „Wesoła
wdówka”, A. Piazzola – Jaloussie-tango, F. Sinatra – Fly me to the moon,
K. Anderson – The walzing cat

Kwartet smyczkowy PRIMO INCONTRO reprezentuje to, co najpiękniejsze
w kameralistyce polskiej i światowej. 
Tworzą go znakomici muzycy Warszawskiej Opery Kameralnej. Jako kame-
raliści odbyli liczne tournee koncertowe krajowe i zagraniczne. Występowali
na licznych festiwalach i koncertach otrzymując znakomite recenzje.
Idea kwartetu „MUZYKA WŁAŚCIWA MIEJSCU” szybko znalazła uznanie
i spowodowała szerokie zainteresowanie zespołem. Repertuar zespołu to
dzieła od baroku do współczesności, miniatury kameralne, muzyka fil-
mowa, operetkowa, taneczna oraz z pogranicza jazzu i bluesa.
W zależności od potrzeb repertuarowych kwartet współpracuje z różnymi
instrumentalistami powiększając zespół o kontrabas, klarnet, obój, saksofon,
mandolinę, fortepian lub organy.
Twórcza pasja członków kwartetu PRIMO INCONTRO gwarantuje wysoki
poziom artystyczny i niepowtarzalny klimat koncertów.
Kwartet współpracuje z fundacją „Muzyka jest dla wszystkich”, propagując
muzykę klasyczną wśród najmłodszych słuchaczy. Uczestniczy też w ak-
cjach charytatywnych służących pomocy dzieciom i ludziom będących
w szczególnej potrzebie.
Zespół brał udział w tegorocznej Nocy Muzeów, umilając czas ludziom stoją-
cym w kolejkach pełniąc jednocześnie rolę propagatora muzyki klasycznej

22 lipca
Młodzi artyści śpiewają Mozarta

Studenci Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie

i Akademii Muzycznej
im Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Viola Łabanow akompaniament

w programie:
W. A. Mozart – pieśni wybrane i arie z oper: „Don Giovanni”, „Cosi fan tutte”,
„Czarodziejski flet”, „ Wesele Figara”.

Program koncertu przygotowany na warsztatach prowadzo-
nych przez Agnieszkę Kurowską i Violę Łabanow.

Agnieszka Kurowska ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną
im. F. Chopina w Warszawie. 
Jest laureatką konkursów wokalnych im. Jana Kiepury, Karola Szymanow-
skiego, Adama Didura. Przez 25 lat była solistką Warszawskiej Opery Ka-
meralnej. 
Współpracowała m.in. z Teatrem Wielkim – Operą Narodową, Operą Bał-
tycką, Teatrem Wielkim w Poznaniu. Artystka ma w repertuarze ponad 40
ról pierwszoplanowych, w tym 18 w operach W. A. Mozarta. W 1987r. za-
grała rolę Fiordiligi, w filmowej wersji opery Cosi fan tutte, w reżyserii
Krzysztofa Tchórzewskiego. 
Od 1990 r. bierze regularnie udział w festiwalach muzycznych i na scenach
w większości krajów europejskich w Japonii, Libanie, Indiach i Izraelu. 
W 1997 r. zagrała w filmie Krzysztofa Zanussiego pt. ,,Ostatni Krąg” z cyklu 
,,Opowieści weekendowe’’. 
Uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi RP i nagrodą Zasłużony dla Kultury
Polskiej. Dwukrotnie nominowana do nagrody fonograficznej Fryderyka.
Ma w swoim dorobku 7 płyt CD, nagrania m.in. dla telewizji polskiej, hisz-
pańskiej, francuskiej, holenderskiej, dla radia: polskiego, irlandzkiego,
austriackiego. Prowadzi zajęcia na Wydziale Wokalnym Uniwersytetu Mu-
zycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest kierownikiem Kursu Emisji
Głosu na UMFC. Współpracuje ze Studiem Wokalnym Agaty Wrońskiej.

Viola Łabanow studia klawesynowe ukończyła w Akademii Muzycznej
im. F. Chopina w Warszawie. 
Wiedzę w zakresie wykonawstwa barokowego poszerzała na licznych kur-
sach mistrzowskich. Specjalizuje się w realizacji basso continuo zwłaszcza
w muzyce operowej. Od 1985 r. związana z Warszawską Operą Kameralną.
Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu i wykonaniu wszystkich dzieł sce-
nicznych Mozarta, Rossiniego i Monteverdiego. 
Akompaniuje w recytatywach od pierwszego Festiwalu Mozartowskiego.
Realizuje basso continuo w przedstawieniach oper barokowych przygoto-
wanych przez Wł. Kłosiewicza i J. Żaka. Koncertuje w kraju i zagranicą jako
solistka i kameralistka. Brała udział w wielu renomowanych festiwalach.
Zapraszana jest do przygotowania i wykonania recytatywów w operach ba-
rokowych i klasycznych przez teatry w kraju i za granicą. Jest założycielką
i prezesem Fundacji „Muzyka jest dla wszystkich”. Jest również członkiem
Zarządu Polskiej Rady Muzycznej.

12 sierpnia
Kwartet puzonowy TROMBASTIC

Piotr Wawreniuk puzon tenorowy i altowy
Michał Kiljan puzon tenorowy

Piotr Dąbrowski puzon tenorowy
Robert Krajewski puzon basowy

W programie:
Jarzębski – Canzona a 4, M. Zieleński – Optimam Partem, Wacław z Sza-
motuł – Pieśń o narodzeniu Pańskim, M. A. Charpentier – Preludium do
Te Deum, J. Haydn – Stworzenie Świata, J. S. Bach – Contrapunctus,
R. Wagner – Marsz z opery ,,Lohengrin”, F. Mendelsohn – Marsz Weselny,
L. van Beethoven – V Symfonia, F. Schubert – Ave Maria, K.Serocki – Suita
na 4 puzony cz. I, F.Grube – Walc, W.C.Handy – St. Louis Blues, Staroan-
gielska piosenka – Scarborough fair, H. Mancini – The Pink Panther, G. Miller
– Little Brown Jug

TROMBASTIC jest to warszawski kwartet puzonowy złożony z muzyków-
wirtuozów, pracujących w najbardziej utytułowanych orkiestrach stolicy.
Założyli go w 1987 roku instrumentaliści pochłonięci pasją wspólnego mu-
zykowania. Kierują nim dwaj puzoniści – Piotr Wawreniuk i Robert Krajew-
ski. Wszyscy członkowie TROMBASTIC oprócz studiów na Warszawskiej
Akademii Muzycznej doskonalili swoje umiejętności na kursach mistrzow-
skich pod kierunkiem prof. S. C. Andersena (University of Kansas), prof.
A. Marderosiana (Chicago Liric Opera) , prof. G. Geversa (Utrecht) i innych.
TROMBASTIC z wielką klasą potrafi zagrać głośne i radosne renesansowe
fanfary i tańce w plenerze, jak również pełen subtelności i wyrafinowania
koncert w kościele czy też w sali koncertowej, złożony z  pieśni, kolęd,
utworów sakralnych, fantazji i sonat. TROMBASTIC to prawdopodobnie je-
dyny polski zespół grający muzykę dawną na puzonach renesansowych
(kopiach instrumentów z epoki). Zespół wystąpił na festiwalach w Grecji,
Norwegii, Niemczech a także w Warszawie, Krakowie, Starym Sączu, Ra-
domiu, Zamościu i innych miastach. Uczestniczył w niezliczonej ilości na-
grań płytowych, radiowych i archiwalnych.

26 sierpnia
Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej

pod dyrekcją ks. Jerzego Szurbaka

W programie
Sygnał – S NAMI BOG, A. Kastalski – SWIETIE TICHIJ, A. Strumski – SWIATYJ
BOŻE, A. Archangielski – GŁASOM MOIM…, D. Bortniański – DOSTOJNO
JEST’, I. Sołomin – KTO NY RAZŁUCZIT, Śpiew kijowski – JEGDA PRESTAW-
LENIJE, P. Turczaninow – WOSKRES IZ GROBA, G. Donizetti – AVE MARIA,
D. Bortniański – BUDI IMIA GOSPODNIE, MNOGAJA LIETA

MĘSKI ZESPÓŁ MUZYKI CERKIEWNEJ działa w obecnym kształcie
od 1995 roku. Tworzą go artyści śpiewający zawodowo w warszawskich teat-
rach muzycznych, studenci wydziału wokalnego Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina, oraz wykształceni muzycznie instrumentaliści i wokaliści.

Koncertom towarzyszą wystawy obrazów
artystów z pracowni malarskiej 

Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, pod kierownictwem artystycznym
artysty-plastyka Ewy Domańskiej-Ilkiewicz

15.07 Barbara Czarnogórska, Jadwiga Cieplińska, Alicja Jurczyk
22.07 Jagoda Rewers, Anna Szulc, Janina Żórawińska
12.08 artysta plastyk Ewa Domańska-Ilkiewicz
26.08 Janina Kraśnicka, Karol Zieliński 
09.09 Bugusława Klinowicz, Anna Mizgalska, Malgorzata Wiącek 
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