
12 czerwca godz 19:00
Mistrz i Małgorzata

Gary Guthman – trąbka
Małgorzata Zalewska – harfa
Mateusz Kaszuba – fortepian
Paweł Pańta – gitara basowa

Cezary Konrad – perkusja

Gary Guthman - Dalliance 
Full Band with Harp

Gary Guthman - Margarita 
Full Band with Harp

Gary Guthman - Love’s Rose 
Full Band with Harp

John Thomas - Minstrel 
Harp solo

Gary Guthman - Love Talk 
Quartet only

Gary Guthman - Song for David 
Quartet only

Gary Guthman - Di Trevi 
Quartet only

Gary Guthman - Don’t Look Back  
Quartet only

Gary Guthman — trębacz, kompozytor, aranżer, 
dyrygent i producent muzyczny. Urodzony w Portland 
(Oregon, USA), od 2008 r. mieszka w Polsce. 

W wieku 9 lat, słuchając starych nagrań jazzo-
wych, postanowił zostać trębaczem. Rozpoczął 
naukę a niebawem i występy z zespołami jazzo-
wymi i rockowymi. Zdobył gruntowne wykształce-
nie w zakresie gry na trąbce a także kompozycji, 
aranżacji i orkiestracji pod kierunkiem takich 
nauczycieli jak Henry Mancini i Don Costa. Kon-
certował jako solista z orkiestrami w USA i Kana-
dzie, w świecie rozrywki występował m. in. 
z Tonym Bennettem, Arethą Franklin, Rayem 
Charlesem, Michelem Legrand, zespołami Bee 
Gees, Procol Harum. Był liderem wielu formacji 
jazzowych. W Polsce współpracował m. in. 
z Włodkiem Pawlikiem, nagrywając muzykę do 
filmu Rewers. Wraz z Filipem Wojciechowskim, 
Pawłem Pańtą i Cezarym Konradem stworzył 
Gary Guthman Quartet, z którym nagrał m. in.  
płyty Inny Chopin i Solar Eclipse z kompozycjami 
własnymi. Skomponował suity Mistrz i Małgorzata 
i The Traveler oraz koncert Concerto Romantico 
–  na harfę i orkiestrę, utwór Kaddish (premiera 
na Festiwalu Warszawa Singera w 2018 r.), 
musical Letter from Warsaw / List z Warszawy 
(premiera w 2019 r.), dwa albumy wokalistki 
Sashy Strunin, koncert na flet i orkiestrę (prawy-
konanie w 2022 r.). Jest  także autorem hejnału 
Wawra, skomponowanego z okazji jego 150-lecia.

Małgorzata Zalewska jest jedną z niewielu 
na świecie artystek grających na kilku rodzajach 
harf: koncertowej, elektrycznej, barokowej arpa 
doppia, celtyckiej oraz gotyckiej. Występowała 
z wybitnymi dyrygentami i solistami: Jerzym 
Maksymiukiem, Wojciechem Michniewskim, 
Chikara Imamura, Agnieszką Duczmal, 
Łukaszem Długoszem, Małgorzatą Walewską, 
Olgą Pasiecznik, Francisco Araisa, Danielem 
Stabrawą. Przez wiele lat związana z Warszaw-
ską Operą Kameralną jako solistka - kameralist-
ka, realizująca solistyczne partie basso continuo, 
występowała także z zespołami Leopoldinum, 
Graz Trio, Sinfonia Varsovia, Orkiestra XVIII 
Wieku oraz wieloma orkiestrami filharmoniczny-
mi. Brała udział w telewizyjnych rejestracjach 
recitali harfowych i programach poświęconych 
muzyce harfowej. Była inicjatorką, solistką 
i producentem projektu Classic Meetes Jazz 
(2020), zrealizowanego w ramach programu 
NCK Kultura w sieci, którego założeniem było 
wykonanie kompozycji muzyki klasycznej przez 
przedstawicieli dwóch światów muzycznych: 
jazzowego i klasycznego. Ma w dorobku nagra-
nia ponad 50 płyt, w tym solistycznych: Harp 
Solo, Concerto Romantico, Master & Margarita 
z kompozycjami Gary’ego Guthmana. 

Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, często reprezentuje Polskę w kraju 
i za granicą na zamówienie Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, Kancelarii Prezydenta  i Premiera 
RP.



Mateusz Kaszuba jest absolwentem Wydziału 
Jazzu na UMFC i Policealnego Studium Jazzu 
w Warszawie i studentem Akademii Muzycznej 
w Krakowie w specjalności gra na fortepianie 
w zakresie muzyki jazzowej. Laureat czołowych 
nagród m. in. na Bielskiej Zadymce Jazzowej, 
Krokus Jazz Festival, Tarnów Jazz Contest, 
Jazz Juniors, Młoda Nadzieja Jazzu Novum 
Jazz Festival. Członek zespołu Gary Guthmana 
podczas przedstawień i nagrań musicalu List 
z Warszawy.

Paweł Pańta – kontrabasista i gitarzysta 
basowy o zainteresowaniach wykraczających 
daleko poza granice jazzu. Jako muzyk klasycz-
ny występował z Gustav Mahler Jugendorche-
ster pod dyrekcją Claudio Abbado, międzynaro-
dową Philharmonie der Nationen, zespołami 
kameralnymi I Solisti di Varsavia i Prima Vista, 
solistami Konstantym Andrzejem Kulką 
i Piotrem Palecznym. Współpracował z czołów-
ką polskich muzyków jazzowych. Wraz 
z Włodek Pawlik Trio zdobył w 2014 r. „muzycz-
nego Oscara” – amerykańską Grammy Award.

Cezary Konrad - kompozytor, aranżer i muzyk 
sesyjny, ma na koncie ponad 100 nagranych 
płyt. Słynie z nietypowych improwizacji np. 
na paczce makaronu, foliowych torebkach, 
grających widokówkach, szklankach, instru-
mentach dziecięcych, poluzowanym mikrofonie 
czy klapie fortepianu.  Laureat wielu nagród 
i plebiscytów środowiska jazzowego a także – 
jako członek Włodek Pawlik Trio – nagrody 
Grammy Award 2014.

 

Trzecią dekadę Falenickich Koncertów Letnich 
rozpoczynamy edycją międzynarodową: 
we wszystkich koncertach występują artyści, 
którzy urodzili się i wykształcili w innych 
krajach, kontynuowali karierę w Polsce i tutaj 
zamieszkali, wybierając Polskę na swoją 
drugą ojczyznę.

Plenerowe koncerty w Falenicy są już trady-
cją: od 2002 r. odbyło się ich ponad 130. 
Tradycja ta trwa dzięki bezinteresownemu 
zaangażowaniu członków FTK i wolontariuszy, 
wsparciu władz samorządowych oraz ofiarno-
ści lokalnych sponsorów i indywidualnych 
darczyńców. 

Falenickie Koncerty Letnie były, są i pozosta-
ną bezpłatne. Zachęcamy jednak naszą 
Publiczność do  ich finansowego wsparcia 
dobrowolnymi darowiznami. Wszelkie otrzy-
mane kwoty rozliczane są w ramach zbiórki 
publicznej (nr 2022/2129 OR) i w całości 
przeznaczone na realizację misji FTK: dostar-
czanie Mieszkańcom wartościowej oferty 
kulturalnej. 

Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego 

Nr rachunku FTK :
90 2490 0005 0000 4530 3815 4964
KRS 0000103919

12 czerwca
godz. 19:00

Kierownictwo artystyczne i prowadzenie koncertów: 
Agnieszka Kurowska-Janecka
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