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Marek Sewen (ur. 1930 / born 1930)

Symfonia olimpijska / Olympic Symphony Op. 37
dedykowana Piotrowi Nurowskiemu / in memory of Piotr Nurowski

                           

1     I Con brio    7:32

2     II Andante assai   7:29

3     III Allegro molto con brio  4:58

4     IV Allegro molto   7:59

                TT 28:02 
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Polska Orkiestra Radiowa / Polish Radio Symphony Orchestra

Łukasz Borowicz – dyrygent / conductor

Nagranie zrealizowane w Studiu Koncertowym Polskiego Radia  

im. Witolda Lutosławskiego 7-10 stycznia 2014 /  

Recorded at the Witold Lutosławski Concert Studio of the Polish Radio, 7-10 January 2014

Reżyseria nagrania / Sound engineering: Ewa Guziołek-Tubelewicz, Zbigniew Kusiak

Mastering: Ewa Guziołek-Tubelewicz
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Związki muzyki ze sportem sięgają epoki antycznej. 
Muzyka towarzyszy również nowożytnym 

igrzyskom olimpijskim i stanowi ważny element 
ceremoniału olimpijskiego. Znalazła się także 
w programie olimpijskich konkursów sztuki, 
organizowanych z inicjatywy Pierre’a de Coubertin 
przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski w latach 
1912-1948.

Polski Komitet Olimpijski od początku swojej 
działalności przywiązuje duże znaczenie do 
współdziałania z twórcami różnych dziedzin sztuki, 
w tym muzyki. Edward Wittig, rzeźbiarz, profesor 
Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie i członek PKOl  
w 1922 roku czynił starania, aby zorganizować 
polskim artystom udział w olimpijskim konkursie 
sztuki w Paryżu w 1924 roku. Ale ze względów 
finansowych tego zamierzenia nie udało się 
zrealizować. W Paryżu w olimpijskim konkursie 
sztuki polskich twórców reprezentowali członkowie 
jury: Olga Boznańska w malarstwie, Karol Stryjeński 
w architekturze i Karol Szymanowski w muzyce. 
W kolejnych konkursach również reprezentowali 
Polskę wybitni przedstawiciele sztuki. W muzyce:  
w 1928 roku Zdzisław Jachimecki i książę Kazimierz 
Lubomirski (jako przedstawiciel MKOl) oraz w 1932 
roku Zygmunt Stojowski.

Links connecting sport with music date back 
to antiquity. Music also accompanies modern 

Olympic Games, constituting an important factor 
of the Olympic ceremonial. In the years 1912-1948, 
it was also subject of Olympic art competitions, 
organized by the International Olympic Committee 
on the initiative of Pierre de Coubertin.  

Since the beginning of its activity, the Polish 
Olympic Committee has paid great attention to 
cooperation with authors of different art fields, 
including music. Edward Wittig, a sculptor, professor 
at the School of Fine Arts in Warsaw and POC member, 
made efforts in 1922 to organize the participation 
of Polish artists in the Olympic art competition in 
Paris in 1924. However, due to for financial reasons, 
this aim couldn’t be achieved. In Paris, Polish authors 
were represented at the Olympic art competition by a 
jury composed of: Olga Boznańska in painting, Karol 
Stryjeński in architecture and Karol Szymanowski in 
music. Outstanding authors also represented Poland 
in subsequent competitions. In music these were: 
Zdzisław Jachimecki and Prince Kazimierz Lubomirski 
(as the IOC representative) in 1928 and Zygmunt 
Stojowski in 1932. 

From 1928 our artists participated in Olympic 
art competitions and won 8 medals – 3 gold,  
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Od 1928 roku nasi artyści brali udział  
w olimpijskich konkursach sztuki i zdobyli 8 medali 
– 3 złote, 2 srebrne i 3 brązowe. Zbigniew Turski 
został złotym medalistą olimpijskim za „Symfonię 
olimpijską”, której światowa premiera odbyła się 
w Londynie 18 września 1948 roku. Utwór został 
wówczas wykonany przez Orkiestrę Symfoniczną 
BBC pod batutą Grzegorza Fitelberga. Wtedy 
też Grażyna Bacewicz otrzymała wyróżnienie za 
„Kantatę olimpijską”, a Stanisław Wiechowicz za 
„Kantatę żniwną”. 

Krajowe konkursy sztuki organizowane przez 
związki twórcze kwalifikowały dzieła polskich 
artystów do udziału w olimpijskich konkursach 
sztuki. Krajowe konkursy organizowane były  
w Polsce również – co bardzo ważne – po 
zaniechaniu przez MKOl przeprowadzania 
olimpijskich konkursów sztuki. W tych krajowych 
konkursach swoje dzieła prezentowali wybitni 
polscy twórcy m.in. Kazimierz Kresowiak (I nagroda 
w 1928 roku), Michał Kondracki (I nagroda w 1932 
roku), Andrzej Panufnik (I nagroda w 1952 roku). 
Członkami jury krajowych olimpijskich konkursów 
sztuki w muzyce byli także wybitni polscy twórcy, 
m.in. Emil Młynarski, Witold Rudziński, Witold 
Lutosławski. 

Od 1969 roku PKOl w latach olimpijskich 
wyróżnia „Wawrzynami olimpijskimi” polskich 
wybitnych twórców kultury ukazujących  
w swoich dziełach walory i piękno sportu. Wśród 
wyróżnionych Złotym Wawrzynem znalazł się  
w 1972 roku Krzysztof Penderecki za „Ekecheirię”. 
Utwór powstał na zamówienie Olimpijskiego 
Komitetu Organizacyjnego Igrzysk XX Olimpiady 
w Monachium. Grany był podczas ceremonii 

2 silver and 3 bronze. Zbigniew Turski became an 
Olympic gold medalist for his Olympic Symphony, 
which had its world premiere in London on  
18 September 1948. The work was performed 
by the BBC Symphony Orchestra under the baton 
of Grzegorz Fitelberg. At the same time, Grażyna 
Bacewicz received a distinction for Olympic Cantata 
while Stanisław Wiechowicz for his Harvest 
Cantata.  

Polish domestic art competitions, organized 
by art associations, qualified works of Polish 
artists for their participation in Olympic art 
competitions. What is highly significant is the fact 
that Polish domestic art competitions continued 
their existence, even after the IOC ceased to 
conduct its own Olympic events of this kind. 
Several outstanding Polish authors, among others 
including: Kazimierz Kresowiak (1st Prize in 1928), 
Michał Kondracki (1st Prize in 1932), Andrzej 
Panufnik (1st Prize in 1952), presented their works 
during domestic competitions. At the same time, 
other prominent Polish authors such as Emil 
Młynarski, Witold Rudziński and Witold Lutosławski 
were also members of jury at domestic Olympic art 
competitions in music.   

Since 1969, in the years of the Olympic 
Games, the POC has been granting the Olympic 
Laurel award to those distinguished Polish creators 
who present the advantages and beauty of sport 
in their works. Amongst those awarded with the 
Golden Laurel in 1972 was Krzysztof Penderecki 
for Ekecheiria. The work was commissioned by 
the Organizing Committee of the Games of the 
XX Olympiad in Munich. It was played during the 
opening ceremony of the Games in the Olympic 
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otwarcia igrzysk na stadionie olimpijskim. Tytuł 
utworu nawiązuje do starogreckiego określenia 
rozejmu olimpijskiego (dosłownie „pokój boży”) 
zawieranego między mieszkańcami starożytnej 
Hellady. Głównym motywem utworu jest fragment 
ody olimpijskiej Pindara – niedoścignionego mistrza 
słowa: „Czas igrzysk powinien być czasem pokoju  
i przyjaźni. Trwając niezłomnie przy dawnej tradycji, 
troszcząc się o swój kraj, trzymając się z dala od 
wojen, kiedy nadejdą radosne dni olimpijskie”.  

W 1980 roku Złotym Wawrzynem został 
wyróżniony Ryszard Kubiak za koncepcję, reżyserię 
i realizację widowiska słowno-muzycznego: 
„Przy złotym wieńcu kładę swą pieśń”. W 2004 
roku Wojciech Kilar otrzymał Złoty Wawrzyn za 
skomponowanie utworu „Missa pro pace”. W tej 
samej edycji Srebrny Wawrzyn otrzymał Marian 
Borkowski za kompozycję wokalno-instrumentalną 
„Pax in terra”. 

 Ważnym akordem w historii polskiej muzyki 
olimpijskiej było zwycięstwo polskiego kompozytora 
Michała Spisaka w konkursie rozpisanym przez 
MKOl na nowy hymn olimpijski. Utwór Spisaka na 
chór mieszany i orkiestrę został wybrany spośród 
391 utworów z całego świata. Hymn wykonano 
pięciokrotnie – podczas inauguracji 50. Sesji 
MKOl w Paryżu w 1955 roku i podczas ceremonii 
otwarcia Igrzysk Śródziemnomorskich w Barcelonie,  
w trakcie VII Zimowych Igrzysk Olimpijskich  
w Cortina D’Ampezzo oraz podczas Igrzysk XVI 
Olimpiady w Melbourne i Sztokholmie (gdzie 
odbywał się konkurs jeździecki) w 1956 roku. 
Warstwę słowną utworu stanowiły fragmenty pieśni 
zwycięskich Pindara. W 1960 roku powrócono do 
hymnu z 1896 roku (pierwszych nowożytnych 

stadium. The title of the work resembles the ancient 
Greek expression for Olympic truce (literally “Sacred 
Truce”) concluded between residents of ancient 
Greece. The following excerpt of the Olympic 
ode of Pindar – an unattainable master of words 
– constitutes the main theme of the piece: “The 
time of the Olympics should be a time of peace 
and friendship. Sticking indomitably to a former 
tradition, caring about one’s country, keeping away 
from wars, when happy Olympic days will come”.

In 1980, the Golden Laurel was awarded 
to Ryszard Kubiak for the concept, direction and 
realization of the verbal-musical show By the 
Golden Wreath I Lay my Song. In 2004, Wojciech 
Kilar received the Golden Laurel for composing 
Missa pro Pace. During the same contest, Marian 
Borkowski received the Silver Laurel for his vocal-
instrumental  composition Pax in Terra.  

The victory of the Polish composer, Michał 
Spisak, in a contest announced by the IOC for 
a new Olympic anthem was an important event 
in history of Polish Olympic music. Spisak’s 
composition for mixed choir and orchestra was 
chosen out of 391 works from the entire world. 
The anthem was performed five times – during 
the inauguration of the 50th IOC Session in Paris 
in 1955 and during the opening ceremony of the 
Mediterranean Games in Barcelona, during the VII 
Winter Olympic Games in Cortina D’Ampezzo as 
well as during the Games of the XVI Olympiad in 
Melbourne and Stockholm (where the equestrian 
competition took place) in 1956. Excerpts of 
Pindar’s victory songs constitute the verbal axis of 
the work. In 1960, a decision was taken to return 
to the original anthem of 1896 (of the first modern 
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igrzysk olimpijskich) kompozytora Spirosa Samary 
i poety Kostisa Palamasa.

PKOl spośród wielu wydawnictw i publikacji 
poświęconych dziedzictwu olimpijskiemu w 2012 
roku wydał płytę CD zatytułowaną „Polska Muzyka 
Olimpijska – Turski, Spisak, Penderecki”. Teraz  
w ręce melomanów trafia płyta z nagraniem 
„Symfonii olimpijskiej” kompozycji Marka 
Sewena. Dzieło powstało z inspiracji Piotra 
Nurowskiego, prezesa Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego w latach 2005-2010. Jego 
marzeniem i dążeniem było przywrócenie 
olimpijskich konkursów sztuki wraz z przesłaniem 
Pierre’a de Coubertin, że człowiek w swej naturze 
powinien rozwijać się zarówno fizycznie, jak  
i duchowo. Ponadto, z jego inicjatywy rękopis 
„Symfonii olimpijskiej” został skatalogowany  
w Bibliotece Olimpijskiej w Lozannie w dziale 
cennych utworów pod numerem MB 1070/729-
086.

Pierre de Coubertin, podkreślając znaczenie  
i rolę muzyki w świecie sportu i igrzysk olimpijskich 
napisał: „Wielkie śpiewy chóralne, przeplatające się 
z dźwiękami dalekich fanfar stanowią doskonałą 
podstawę symfonii olimpijskich, które muzycy 
przyszłości zechcą na pewno skomponować”.

Polski Komitet Olimpijski swoją ponad 
90-letnią działalnością zbudował trwałą więź 
sportu ze sztuką i z ludźmi kultury. Jest także 
wielkim rzecznikiem przywrócenia olimpijskich 
konkursów sztuki do oficjalnego programu igrzysk 
olimpijskich. 

Katarzyna Deberny

Olympic Games) created by composer Spyridon 
Samaras and poet Kostis Palamas.

Among many publications devoted to Olympic 
legacy, the POC issued in 2012 a CD entitled Polish 
Olympic Music – Turski, Spisak, Penderecki. Today 
we present you a CD with the recording of the 
Olympic Symphony composed by Marek Sewen. It 
was Piotr Nurowski, President of the Polish Olympic 
Committee in the years 2005-2010, who inspired 
the creation of this work. It was his dream and 
pursuit to re-establish the Olympic art competitions 
along with the message of Pierre de Coubertin, 
who believed that in his nature, the man should 
develop both physically and spiritually. Moreover, 
it was at his initiative that the manuscript of the 
Olympic Symphony was catalogued at the Olympic 
Library in Lausanne in the section of valuable works 
under the number MB 1070 / 729-086. 

Pierre de Coubertin, emphasizing the meaning 
and role music played in the world of sport and 
the Olympic Games, wrote “Great choral masses 
alternating with distant fanfares constitute the 
finest basis for the Olympic symphonies which the 
musicians of the future will no doubt compose”. 

During its 90 years of activity, the Polish 
Olympic Committee has built a permanent bond 
between sport, art and people of the cultural 
background. It is also a great advocate of restoring 
Olympic art competitions to the official program 
of the Olympic Games.  

Translation: Piotr Hubert Kowalski
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Urodził się 20 czerwca 1945 roku w pięknym Sando-
mierzu. O swoim mieście rodzinnym często z dumą 

wspominał. Tam też ukończył liceum ogólnokształcące. 
Jeszcze jako jego uczeń wykazywał duże zaintereso-
wanie sportem – chętnie uczestniczył w szkolnych  
i międzyszkolnych rozgrywkach, ale też podejmował 
się roli ich współorganizatora, arbitra i… komentatora. 
Był nawet spikerem na meczach piłkarskiej drużyny 
Wisły. Te zainteresowania i niewątpliwe zamiłowanie  
do pracy społecznej uczyniły z niego z czasem 
zaangażowanego działacza ruchu młodzieżowego  
i sportowego. Podczas studiów na Wydziale Prawa Uni-
wersytetu Warszawskiego, który ukończył w roku 1967, 
rozwijając swe sportowe zainteresowania Piotr Nurowski 
wystartował w ogólnopolskim konkursie na radiowego 
sprawozdawcę i został jego laureatem. Pomogły san-
domierskie próby z mikrofonem oraz doświadczenie 
zdobywane w studenckiej rozgłośni na Jelonkach.  
W efekcie – trafił pod opiekę mistrzów tej profesji na 
czele z ówczesnym szefem Redakcji Sportowej Polskiego 
Radia – red. Tadeuszem Pyszkowskim. Niestety – był 
to czas tzw. „blokady etatów”, która nie pozwoliła 
obiecującemu reporterowi kontynuować na pewno 
interesująco zapowiadającej się przygody dziennikarskiej.

Niedługo później Piotr Nurowski znakomicie 
odnalazł się znów w roli działacza. Mimo sympatii do 
futbolu nigdy nie ukrywał swego zamiłowania do lek-
koatletyki  i z tą dyscypliną związał swoje losy.  Szybko 
został członkiem Zarządu, a  – w wieku zaledwie 28 lat 
– (jako jeden z najmłodszych na takim stanowisku na 
świecie) również – Prezesem Polskiego Związku Lekkiej 

He was born on the 20th of June 1945, in the 
beautiful city of Sandomierz. He often recalled 

his home town with pride. It is also the city of his high 
school graduation. As a pupil, he demonstrated great 
interest in sport – he willingly participated in school 
and intra-school games, also taking up the role of 
their co-organizer, arbiter and… commentator. He 
even was an announcer during matches of the Wisła 
football team. These interests and an unquestionable 
passion for community work, made him become a 
dedicated youth and sport activist during his academic 
career at the Faculty of Law, Warsaw University, which 
he graduated from in 1967. While developing his 
sport’s interests, Piotr Nurowski took part in and won 
a nationwide radio commentator competition. His first 
“commentator attempts” in Sandomierz, as well as 
experience gained in a student broadcasting station, 
in the Jelonki district of Warsaw, helped him win the 
competition. As a result, he ended up being mentored 
by masters of their profession – journalists of the sports 
desk of the Polish Radio – led by Tadeusz Pyszkowski. 
Unfortunately, it was the time when hiring new 
employees was statebanned, thus making it impossible 
for the young reporter to continue his seemingly 
promising adventure in the area of journalism. 

Soon afterwards, Piotr Nurowski found himself 
again in the role of an activist. Despite his affection 
for football, he always expressed his passion for 
athletics, which he became strongly tied with. 
Being merely 28 years old and being one of the 
youngest ever holding such position in the world, 

PIOTR NUROWSKI



Piotr Nurowski na otwarciu 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
w Vancouver

Piotr Nurowski at the opening 
ceremony of the Winter Olympic 
Games in Vancouver
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Atletyki. Tę funkcję pełnił w latach 1973-1976 oraz 
1978-1980, czyli w okresie wielkich – nie tylko olimpij-
skich (Montreal 1976, Moskwa 1980) – sukcesów 
naszego sportu. Doświadczenie zdobyte w sporcie 
Piotr Nurowski udanie spożytkował potem w pracy 
dyplomatycznej  – był kolejno: pracownikiem Depar-
tamentu Azji, Afryki i Australii w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych (1984-1986) oraz Radcą Ambasady  
w Rabacie (1986-1991). Po zakończeniu służby dyplo-
matycznej spróbował (dodajmy – z powodzeniem) sił 
w biznesie – był jednym z twórców pierwszej w kraju 
prywatnej stacji telewizyjnej – Polsatu. W latach 1992 
– 1998 był członkiem jej Zarządu, a następnie  zasiadał 
w Radzie Nadzorczej stacji. Można powiedzieć iż  
w głównej mierze to właśnie on odegrał kluczową rolę 
w budowaniu sportowej oferty programowej Grupy 
Polsat – zarówno głównej anteny, jak i sportowych 
kanałów tematycznych. Piotr Nurowski był również 
członkiem Rady Nadzorczej firmy „Elektrim S.A.” oraz 
kierował Zarządem tej dużej  spółki giełdowej.

Przez całe swoje młodzieńcze i dorosłe życie 
był wielkim entuzjastą i sympatykiem sportu – często 
spotykanym zarówno na największych imprezach  
i turniejach, jak i na zawodach lokalnych, szkolnych 
czy rekreacyjnych. Potwierdzeniem – jego działalność 
na forum Stowarzyszenia „Sport Dzieci i Młodzieży” 
oraz Fundacji Rozwoju Polskiej Lekkoatletyki. W dniu 
27 lutego 2005 roku Piotr Nurowski rozpoczął kolejny 
etap sportowej przygody – został wybrany na funkcję 
Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W kwie-
tniu 2009 r. jego mandat przedłużono na kolejną 
czteroletnią kadencję. Jego aktywność i niezwykłe 
przywiązanie do sportu zostały dostrzeżone także 
na arenie międzynarodowej, czego potwierdze-
niem było dwukrotne (2005 i 2009) wybranie go 

he soon became Member of the Management Board 
and President of the Polish Athletic Association. He 
performed this function in years 1973-1976 and 
1978-1980, a period during which Polish sport 
celebrated great – not just Olympic (Montreal 1976, 
Moscow 1980) – victories. The experience Piotr 
Nurowski acquired in sport, later brought him profit 
in diplomatic career. He was employed as civil servant 
at the Ministry of Foreign Affairs, Department of 
Asia, Africa and Australia as well as Counsellor at 
the Polish Embassy in Rabat (1986-1991). After 
completion of diplomatic service, he tried his hand 
(with success) at business – he was the co-founder of 
Polsat, one of the first Polish commercial broadcast 
networks. In years 1992-1998, he was member of 
Polsat’s Management Board and later was elected 
to the Station’s Supervisory Council. One can say he 
played a key role in the creation of Polsat Group’s 
over-the-air offer – including the main and sport-
related channels.  Piotr Nurowski was also Member 
of the Supervisory Board and President of the Board 
of Elektrim S.A. joint-stock company. 

Through his entire life he was a great enthusiast 
and a sympathizer of sport – equally often seen 
at the greatest events and championships as well 
as at local, school and recreational competitions. 
He proved his dedication to sport being involved 
in activities of the Sport of Children and the 
Youth Association as well as the Polish Athletics 
Development Foundation. On February 27th 2005, 
Piotr Nurowski began the next stage of his sports 
adventure – he was elected President of the Polish 
Olympic Committee. In April 2009, his term in office 
was extended for a consecutive four-year period.  
His initiative and extraordinary attachment to sport 
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Piotr Nurowski i Irena Szewińska – członkini MKOl 
wręczają nagrody w konkursie PKOl

Piotr Nurowski and IOC Member Irena Szewińska 
present POC awards

14

were also noticed on the international arena, which 
was proven by his two-time election (in 2005 and 
2009) to the Executive Committee of the European 
Olympic Committees (EOC) where he was nominated 
Chairman of the Communication Working Group.

During several years of his activity in the area 
of sport – both at the Polish Athletic Association 
and the Polish Olympic Committee – Piotr Nurowski 
proved to be a man dedicated to, loving and 
perfectly understanding sport. As the captain of 
the Polish Olympic Movement, he treated both the 
competitors and coaches with special esteem. “It 
is they who do sport, they are at its heart and it is 
they who the POC is supposed to serve”, used to 
say Nurowski. He understood such ancillary role of 
an Olympic association also from the perspective of 
raising funds among sponsors and business allies. He 
worked hard to obtain funds from sponsors this way 
securing the Committee’s financial stability and… 
adequate bonuses for Olympic medalists. He was 
truly happy with the medals won by Poles in Turin, 
Beijing and Vancouver; he also expected a great 
deal from the next summer and winter Olympics... 

On April 10th 2010, he boarded the Tupolev 
154M airplane as member of the delegation 
accompanying the Polish President, Lech Kaczyński 
to Smolensk in Russia. Piotr Nurowski wanted, as 
the POC President, to lay a flower wreath and 

do składu Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia 
Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy (EOC)  
i powierzenie w nim funkcji przewodniczącego Grupy 
Roboczej ds. Komunikacji.

W trakcie swojej wieloletniej działalności 
sportowej – w PZLA i PKOl Piotr Nurowski dał się 
poznać jako człowiek kochający sport, znający się 
na nim i doskonale się w nim poruszający. Jako 
sternik polskiego ruchu olimpijskiego szczególną 
estymą darzył zawodników i trenerów. „To oni robią 
sport – mawiał – oni są jego sercem i to im PKOl 
ma służyć”. Tę służebną rolę olimpijskiego stowa-
rzyszenia rozumiał także jako potrzebę zabiegania  
o sponsorów i sprzymierzeńców – tak by z ich pomocą 
zapewnić stabilność finansową Komitetu i… godne 
premie dla medalistów olimpijskich. Jak bardzo cieszył 
się medalami biało-czerwonych w Turynie, Pekinie  
i Vancouver, jak wiele obiecywał sobie po następnych 
letnich i zimowych igrzyskach…

10 kwietnia 2010 roku, w składzie delegacji 
towarzyszącej prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, 
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Piotr Nurowski na pokładzie „Tupolewa 154M” 
poleciał do Smoleńska – jako Prezes PKOl chciał na 
grobach polskich olimpijczyków zamordowanych 
przez NKWD i spoczywających na cmentarzu  
w Katyniu złożyć wieniec i zapalić znicz. Samolot nie 
dotarł do miejsca przeznaczenia – rozbił się podczas 
lądowania na smoleńskim lotnisku. Nikt się nie uratował.

Uroczystości pogrzebowe, które 19 kwiet-
nia odbyły się w kościele katedralnym św. Floriana  
i Michała na warszawskiej Pradze oraz na Cmentarzu 
Powązkowskim, stały się wielkim hołdem składanym 
Piotrowi Nurowskiemu nie tylko przez najbliższych, 
ale także przez całe polskie i międzynarodowe 
środowisko sportowe. W pogrzebie wziął udział 
między innymi Thomas Bach, obecny Przewodniczący 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który we 
wzruszających słowach pożegnał się ze swoim przy-
jacielem. Były okolicznościowe wystąpienia, wspom-
nienia wspólnie przeżytych wydarzeń. Był też odczy-
tany nad świeżą mogiłą wzruszający list od naszej 
najlepszej narciarki – Justyny Kowalczyk. Przypomniała 
w nim swoje i innych sportowców kontakty ze Ś.P. 
Prezesem, a na zakończenie napisała: „Mówią, że 
nie ma ludzi niezastąpionych. Pewnie to banalne, 
ale takim Pan właśnie dla mnie pozostanie! Wielki 
Ojciec Polskiej Rodziny Olimpijskiej! Wielki Człowiek!  
A przede wszystkim – Wielki Kibic i Przyjaciel wszyst-
kich polskich sportowców! Spotkamy się w Soczi,  
Panie Prezesie! Nie otrzyma Pan akredytacji, to praw-
da, ale… przemycimy Pana w naszych sercach. Ja i inni 
polscy olimpijczycy!!! Już moja w tym głowa. Proszę 
pamiętać o tej mojej obietnicy. Zrobię wszystko, by 
jej dotrzymać”.

Henryk Urbaś

light a candle on tombs of the Polish Olympic 
athletes murdered by the Soviet NKVD and buried 
at the Katyń graveyard. The plane didn’t reach 
its destination – it crashed while landing at the 
Smolensk airport. No one survived. 

The funeral celebrations were held on 
April 19th in the Cathedral Church of St. Florian 
the Martyr and St. Michel the Archangel in 
the Warsaw District of Praga as well as at the 
Communal Northern Cemetery. They became  
a great homage paid to Piotr Nurowski, not only 
by his relatives but also by the entire Polish and 
international sport society. Several people spoke 
on the occasion, recalling their common past 
experiences with Piotr. One of them was Thomas 
Bach, current President of the International Olympic 
Committee, who in touching words bid his friend 
farewell. A moving letter, written by Polish best cross-
country skier Justyna Kowalczyk, was read out from 
above the grave. In the letter, she recalled her and 
other athletes’ relations with the deceased President. 
In conclusion, she spoke the following words: “They 
say no man is irreplaceable. It may be trivial, but you 
will always remain such person to me! The Great 
Father of the Polish Olympic Family!  A Great Man! 
And most of all – a Great Fan and Friend of all Polish 
athletes! We will meet in Sochi, Mr. President! You 
won’t be given an accreditation, that’s true, yet we 
shall… smuggle you in our hearts.  Both I and all 
the other Polish Olympic athletes!!! I will find a way, 
don’t you worry about that. Please remember about 
this promise of mine. I will do everything to fulfil it.”

Translation: Piotr Hubert Kowalski
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Vancouver 2010 – defiluje reprezentacja Polski

Vancouver 2010 – march of the Polish Team 
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Marek Sewen, ur. w 1930 
roku, jest dyrygentem, kompozytorem i altowiolistą.  
W latach 1952-56 studiował grę na altówce, 
kompozycję i dyrygenturę w Państwowej Wyższej 
Szkole Muzycznej w Poznaniu. Podczas studiów 
był członkiem Filharmonii Poznańskiej, następnie 
współpracował przez 10 lat z Orkiestrą Filharmonii 
Narodowej. W latach 1965-1966 przebywał w USA, 
gdzie współpracował z MGM Studios w Hollywood.

W 1968 roku utworzył przy Warszawskim  
Towarzystwie Muzycznym orkiestrę kameralną  
„Warszawskie smyczki”, zespół złożony z muzy- 
ków Filharmonii Narodowej. W 1975 roku,  

Marek Sewen, born in 1930, 
is a conductor, composer and viola player. In 1952-
56 he studied viola, composition and conducting at 
the State Higher School of Music in Poznań. While 
still a student, he joined the city’s Philharmonic 
Orchestra and then regularly performed with the 
Warsaw Philharmonic for ten years. In 1965-66 he 
stayed in the United States, working for the MGM 
Studios in Hollywood.

In 1968 he founded the chamber orchestra 
‘Warsaw Strings’. It was attached to the Warsaw 
Music Society and was made up of members of 
the Warsaw Philharmonic. In 1975 he set up 
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z inicjatywy Marka Sewena, powstała Capella 
Arcis Varsoviensis, która swą działalnością 
nawiązywała do dawnych tradycji muzycz-
nych Zamku Królewskiego w Warszawie.  
W 1985 roku Capella została przekształcona  
w Warsaw Chamber Orchestra, z którą Marek  
Sewen odbywał liczne tournée występując na  
czterech kontynentach oraz nagrywał płyty  
dla krajowych i zagranicznych producentów.  
W 1985 roku Marek Sewen powołał także zespół 
muzyczny Warsaw Symphony Orchestra, który  
bierze udział w koncertach i artystycznych wyda-
rzeniach związanych z Warszawą.

Marek Sewen występował z orkiestrami symfoni- 
cznymi poza granicami, m. in. w Grecji, Wenezueli, 
Rosji, Bułgarii, Francji, Niemczech i Japonii. 

 Muzyka Marka Sewena, osadzona w nurcie 
neoklasycyzmu z elementami romantyzmu, zyskała 
międzynarodowe uznanie, m. in. na konkursach  
i festiwalach w Atenach, Bukareszcie, Caracas i Ber-
linie, a także w Polsce – nagroda Polskiego Radia.  
Marek Sewen, artysta wszechstronny,  tworzy też 
muzykę teatralną, filmową, muzykę dla potrzeb radia 
i telewizji, muzykę rozrywkową i opracowania muzyki 
klasycznej i ludowej. Posługuje się także awangar-
dowym językiem muzycznym, a jako instrumenta-
lista wykorzystuje swoją praktyczną wiedzę dotyczącą  
instrumentów smyczkowych tworząc zaskakujące 
efekty dźwiękowe i dynamiczne.

Artysta został uhonorowany przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotym medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej – Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski „Za wybitne zasługi dla 
muzyki polskiej i jej promocji w świecie”.

Capella  Arcis Varsoviensis, which drew on the 
old music-making traditions at the Royal Castle 
in Warsaw. In 1985 it was transformed into the 
Warsaw Chamber Orchestra, with which Marek 
Sewen toured extensively in  four continents and 
made recordings for Polish and foreign labels. In 
the same year he founded the Warsaw Symphony 
Orchestra, which is regularly invited to concerts 
and artistic events connected with the capital 
city. 

Marek Sewen has performed with many 
symphony orchestras in Poland and abroad (Greece, 
Venezuela, Russia, Bulgaria, France, Germany, Japan). 

His own compositions, harking back to the neo-
Classical trend with some elements of Romanticism, 
have gained international recognition. They have 
been performed at competitions and festivals in 
Athens, Bucarest, Berlin, and Caracas. 

Marek Sewen is a versatile composer, his 
output also including incidental music for the 
theatre, film soundtracks, music for radio and 
television, popular music as well as arrangements 
of classical and folk music. In some of his works, 
he also employs the avant-garde idiom, making use 
of his practical knowledge of string instruments to 
create surprising tonal and dynamic effects. 

His honours include the Knight’s Cross of the 
Order of Reborn Poland from the Polish President 
‘for outstanding services for Polish music and its 
promotion in the world’, the Gold ‘Gloria Artis’ 
Medal of Cultural Merit from the Minister of Culture 
and National Heritage, and the Polish Radio Award 
for compositional achievements. 

 Translation: Michał Kubicki
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POLSKA  
ORKIESTRA  
RADIOWA

THE POLISH 
RADIO 
SYMPHONY 
ORCHESTRA

Historia Polskiej Orkiestry Radiowej sięga lat 
przedwojennych. Po wojnie, już w 1945 

roku orkiestrę objął Stefan Rachoń, skrzypek  
i dyrygent. Kolejno dyrektorami artystycznymi 
Orkiestry  PR byli: Włodzimierz Kamirski, Jan Pru-
szak, Mieczysław Nowakowski. Za kadencji Ta-
deusza Strugały (1990-1993) orkiestra uzyskała 
dzisiejszą nazwę i przeniosła się do nowej siedzi-
by – Studia Koncertowego Polskiego Radia im. 
Witolda Lutosławskiego. W latach 1993-2006 
szefem artystycznym Polskiej Orkiestry Radiowej 
był Wojciech Rajski. 

W marcu 2007 na stanowisko dyrektora 
artystycznego Polskiej Orkiestry Radiowej został 
powołany Łukasz Borowicz, który z orkiestrą 
współpracował od kilku lat prowadząc nagrania 
i koncerty. Nagrana wspólnie płyta z udziałem 
Dominika Połońskiego otrzymała w 2007 na-
grodę Fryderyka. Sezon koncertowy 2007/2008 
Polska Orkiestra Radiowa zainaugurowała kon-
certowym wykonaniem opery Falstaff Verdiego, 
a w marcu 2008 podczas 12. Wielkanocnego Fe-
stiwalu im. Ludwiga van Beethovena wykonała 
operę Lodoïska Cherubiniego przygotowaną pod 

T   he orchestra has a history dating back to pre-war 
years. It was re-activated in 1945 by the violinist 

and conductor Stefan Rachoń, whose successors 
have included  Włodzimierz Kamirski,  Jan Pruszak 
and Mieczysław Nowakowski. During the tenure of 
Tadeusz Strugała (1990-1993) the ensemble was 
given its present name and moved to the brand-
new Polish Radio Concert Studio, which was soon 
named after Witold Lutosławski.  In 1993-2006, 
the orchestra worked with Wojciech Rajski as 
Artistic Director. In March 2007 he was succeeded 
by Łukasz Borowicz, who had performed and made 
recordings with the orchestra for some time.  The 
CD featuring Schumann’s works (conducted by 
Borowicz, with the cellist Dominik Połoński) won 
the ‘Fryderyk’ Prize of the Polish recording industry 
(2007). During the 2007/08 season, the orchestra 
gave concert performances of Verdi’s Falstaff  and 
of Cherubini’s Lodoïska (staged under the artistic 
supervision of Christa Ludwig at the Beethoven 
Festival in Warsaw). Both works were released on 
CDs by Polish Radio, and the Lodoïska album was 
nominated for the Midem Classical Awards and 
the ‘Fryderyk’ Prize. 
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opieką artystyczną Christy Ludwig. Obie te opery 
zostały wydane przez Polskie Radio na płytach 
kompaktowych, a nagranie Lodoïski było nomi-
nowane do nagród Midem Classical i Fryderyk. 

Stało się tradycją, że Polska Orkiestra Ra-
diowa pod dyrekcją Łukasza Borowicza swoje 
kolejne sezony artystyczne inauguruje koncerto-
wym wykonaniem nieznanych lub zapomnianych 
oper polskich kompozytorów. I tak zostały już 
wykonane: Maria Romana Statkowskiego (sezon 
2008/2009), Flis Moniuszki (dla uczczenia 190. 
rocznicy urodzin kompozytora w 2009), Monbar 
czyli Flibustierowie Ignacego Feliksa Dobrzyńskie-
go (opera przypomniana w 2010 po ponad 150 
latach od premiery), Legenda Bałtyku Feliksa No-
wowiejskiego (inauguracja sezonu 2011/2012) 
oraz Zemsta za mur graniczny Zygmunta Noskow-
skiego z librettem kompozytora wg komedii Alek-
sandra Fredry (inauguracja sezonu 2013/2014). 
Na płytach Polskiego Radia ukazały się dotychczas 
Maria Statkowskiego i Monbar czyli Flibustiero-
wie Dobrzyńskiego. Dla uczczenia 100. rocznicy 
urodzin i 40. rocznicy śmierci Grażyny Bacewicz 
zostały nagrane jej 3 koncerty skrzypcowe, z so-
listką Joanną Kurkowicz i Uwertura (dla wytwórni 
Chandos Records) oraz opera radiowa Przygoda 
króla Artura (wydana na CD przez Polskie Radio). 
Orkiestra zaprezentowała również, z międzynaro-
dową obsadą solistów, operę Bezdomna jaskółka 
Szymona Laksa w oryginalnej wersji francuskiej 
(po raz pierwszy w Polsce) i balet Karola Rathau-
sa Zakochany lew (2010); utwory są dostępne na 
CD.

Nawiązana w 2008 roku współpraca z Wiel-
kanocnym Festiwalem Ludwiga van Beethovena 

It has become a tradition for the Polish 
Radio SO to inaugurate its successive seasons 
with concert performances of lesser known and 
forgotten operas by Polish composers. These 
have  included Roman Statkowski’s Maria (the  
2008/09 season), Stanisław Moniuszko’s Flis (to 
mark the 190th anniversary of the composer’s 
birth in 2009), F.I. Dobrzyński’s Monbar or the 
Filibusters (the first presentation of the opera 
after 150 years), Feliks Nowowiejski’s The 
Legend of the Baltic (2011/2012) and Zygmunt 
Noskowski’s Revenge for the Boundary Wall, with 
a libretto based on Aleksander Fredro’s comedy 
(2013/1024). Maria and Monbar or the Filibusters 
have been released on CD by Polish Radio. 

The orchestra’s recent recordings also include 
Grażyna Bacewicz’s violin concertos (with Joanna 
Kurkowicz as the soloist) and Overture (for 
Chandos), and her radio opera The Adventures 
of King Arthur (for Polish Radio), to mark the 
centenary of the composer’s birth and the 40th 
anniversary of her death. The orchestra also 
gave the concert performances of Szymon Laks’s 
opera L’Hirondelle inattendue (the first Polish 
performance in the original French version) and 
of Karol Rathaus’s ballet Le lion amoureux; also 
released on CD.

In collaboration with the Ludwig van 
Beethoven Easter Festival, the orchestra has 
continued its exploration of the lesser known 
operatic repertoire with Louis Spohr’s opera 
Der Berggeist (2009), Weber’s Euryanthe 
(2010), Donizetti’s Maria Padilla (2011), Italo 
Montemezzi’s L’amore dei tre re (2012) and 
Verdi’s Simon Boccanegra (2013); all subsequently 
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owocuje corocznym udziałem zespołu w cyklu 
prezentującym podczas koncertów mniej znane 
opery, które wydawane są także na płytach. Po 
Lodoïsce Cherubiniego zostały wykonane: Berg-
geist Spohra (2009), Euryanthe Webera (2010), 
Maria Padilla Donizettiego (2011), Miłość do 
trzech królów (L’amore dei tre re) Italo Monte-
mezziego (2012) oraz Simon Boccanegra Verdie-
go (2013). 

Radiowe rejestracje utworów Andrzeja Pa-
nufnika pod dyrekcją Łukasza Borowicza zosta-
ły wydane na 3 płytach wytwórni cpo. W naj-
bliższym czasie będą kontynuowane nagrania  
z wybitnymi polskimi śpiewakami. Są już dostęp-
ne 2 płyty z Piotrem Beczałą (Orfeo), Mariuszem 
Kwietniem (harmonia mundi) i z Arturem Ruciń-
skim (Polskie Radio).

released on CD. The orchestra’s discography also 
includes a 3 CD-set with Andrzej Panufnik’s music 
for cpo.

In coming months the orchestra will continue 
its series of recordings with leading Polish singers. 
Two CDs with Piotr Beczała (for Orfeo), Mariusz 
Kwiecień (for harmonia mundi) and Artur Ruciński 
(for Polish Radio) have already been released.

 Translation: Michał Kubicki

zdjęcie / photo: Juliusz Multarzyński
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Łukasz Borowicz, dyrektor 
artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej od marca 2007 
roku. Urodził się w 1977 roku w Warszawie. Studiował 
w klasie Bogusława Madeya w Akademii Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie, tam też uzyskał 
tytuł doktora w dziedzinie dyrygentury pod kierunkiem 
Antoniego Wita. W latach 2005-06 pełnił funkcję 
asystenta Kazimierza Korda w Teatrze Wielkim-Ope-
rze Narodowej. Wcześniej (2002-05) był asystentem 
Antoniego Wita w Filharmonii Narodowej, a w sezonie 
artystycznym 2000/2001 Ivána Fischera w Budapest 
Festival Orchestra. Od 2006 roku Łukasz Borowicz 
pełni funkcję pierwszego dyrygenta gościnnego Fil-
harmonii Poznańskiej. Był wielokrotnym stypendystą 
Ministerstwa Kultury oraz laureatem nagród na czte-
rech konkursach dyrygenckich: w Trydencie (1999), 
Atenach (2000), Porto (2002) i Bambergu (2004).  
W styczniu 2008 został wyróżniony Paszportem Poli-
tyki, w październiku 2011 nagrodą Koryfeusz Muzyki 
Polskiej, a we wrześniu 2013 Nagrodą im. Norwida.

Borowicz dyrygował wieloma orkiestrami, m.in.: 
Royal Philharmonic Orchestra,  BBC Scottish SO, 
Konzerthausorchester Berlin, Komische Oper Berlin, 
NDR Radiophilharmonie Hannover, MDR Sinfonieor-
chester Leipzig, Düsseldorfer Symphoniker, Wiener 
Volksoper, Orkiestrą Opery w Marsylii, I Pomeriggi 
Musicali (Mediolan), Praską Orkiestrą Symfoniczną 
FOK i większością polskich orkiestr symfonicznych.

Jako dyrygent operowy zadebiutował w Teatrze 
Wielkim-Operze Narodowej prowadząc Don Giovan-
niego Mozarta. Zrealizował tam także Orfeusza  
i Eurydykę, balety – Święto wiosny oraz Sen nocy 
letniej. Kolejne jego produkcje operowe to m.in. 
Don Giovanni, Eugeniusz Oniegin i Halka w Operze  

Łukasz Borowicz is the Artistic 
Director of the Polish Radio Symphony Orchestra. Born 
in Warsaw in 1977, he studied with Bogusław Madey at 
the Fryderyk Chopin Music Academy in Warsaw where 
he received a doctorate in conducting under Antoni 
Wit. He was an assistant conductor to Kazimierz Kord 
at the Warsaw National Opera, to Antoni Wit at the 
Warsaw Philharmonic and to Iván Fischer at the Budapest 
Festival Orchestra. In 2006 he was appointed Chief Guest 
Conductor of the Poznań Philharmonic Orchestra. He 
obtained several grants from the Polish Ministry of Culture 
and is a prizewinner of four conducting competitions: in 
Trento (1999), Athens (2000), Porto (2002) and Bamberg 
(2004). His awards include the ‘Passport’ Award from the 
Polityka weekly (2008), Coryphaeus of Polish Music (2011) 
and C. K. Norwid Prize (2013).

Łukasz Borowicz has appeared as guest conductor 
with the Royal Philharmonic Orchestra, BBC Scottish SO, 
Konzerthausorchester Berlin, Komische Oper Berlin, NDR 
Radiophilharmonie Hannover, MDR Sinfonieorchester 
Leipzig, Düsseldorfer Symphoniker, Wiener Volksoper, 
Orchestra of the Opera in Marseilles, I Pomeriggi Musicali 
of Milan, Prague Symphony Orchestra and most of Polish 
symphony orchestras.

Łukasz Borowicz has conducted at the Rossini 
Festival in Pesaro (the Haydn Orchestra with Ewa 
Podleś) and the Schleswig-Holstein Music Festival 
(Moniuszko’s Halka with the NDR Radiophilharmonie).  
He made his operatic debut with Don Giovanni at the 
Warsaw National Opera,  followed by Orfeo ed Euridice, 
Midsummer’s Night Dream and The Rite of Spring. 
Further operatic credits include Don Giovanni, Eugene 
Onegin and Halka (Kraków Opera), Die Zauberflote, 
Rusalka, The Bluebeard’s Castle and Dido and Aeneas 
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Krakowskiej, Czarodziejski flet, Rusałka, Zamek 
Sinobrodego oraz Dydona i Eneasz w Teatrze Wiel-
kim w Łodzi, Król Roger w Operze ABAO w Bilbao.  
W TW-ON dyrygował także baletami (Jezioro łabędzie, 
Bajadera). Dyryguje recitalami i nagrywa z polskimi 
i międzynarodowymi gwiazdami opery takimi jak: 
Ewa Podleś, Piotr Beczała, Mariusz Kwiecień, również 
Samuel Ramey.

W ramach koncertów i nagrań z Polską Orkiestrą 
Radiową Łukasz Borowicz wykonuje wiele zapomnia-
nych dzieł operowych, jak Flis Moniuszki, Legenda  
Bałtyku Nowowiejskiego, Bezdomna jaskółka Laksa 
(EDA Records), oraz wydane na płytach kompaktowych 
przez Polskie Radio: Maria Statkowskiego, Przygoda króla  
Artura Bacewicz i Monbar czyli Flibustierowie Dobrzyńskiego,  
a podczas Wielkanocnych Festiwali Ludwiga van 
Beethovena, we współpracy z Polskim Radiem: Lodoïska 
Cherubiniego, Berggeist Spohra, Euryanthe Webera, Maria 
Padilla Donizettiego, L’amore dei tre re Montemezziego, 
Simon Boccanegra Verdiego. W listopadzie 2010 roku 
poprowadził koncertowe wykonanie opery Giovanna 
d’Arco Verdiego w Filharmonii Poznańskiej.

Dla wytwórni Chandos nagrał komplet koncertów 
skrzypcowych Grażyny Bacewicz (sol. Joanna Kurkowicz),  
a dla wytwórni cpo nagrał komplet dzieł symfonicznych 
Andrzeja Panufnika z Polską Orkiestrą Radiową oraz Konzert-
hausorchester Berlin. Płyta Piotra Beczały Heart’s delight, na-
grana z Royal Philharmonic Orchestra dla wytwórni Deutsche 
Grammophon, uzyskała w Polsce status Złotej Płyty.

Nagrania Łukasza Borowicza zostały nagrodzone 
BBC Music Orchestral Choice (08/2010), BBC Music Opera 
Choice (07/2013), dwukrotnie Diapason d’Or (03/2010, 
06/2013) oraz dwukrotnie nagrodą Fryderyka (2007, 
2010), a także nominowane do Midem Classical Awards 
(2008) i Preis der Deutschen Schallplatenkritik (2009).

(Grand Theatre in Łódź), and King Roger (ABAO Bilbao). 
He has conducted ballet performances at the Warsaw 
National Opera (Swan Lake, La Bayadere). His extensive 
discography includes recordings with Ewa Podleś, 
Piotr Beczała, Mariusz Kwiecień and Samuel Ramey. 
His collaboration with Piotr Beczała on the Deutsche 
Grammophon recording of Heart’s delight – Songs of 
Richard Tauber (with the Royal Philharmonic Orchestra) 
was met with critical and public praise. 

His work with the Polish Radio Symphony Orchestra 
has led to the acclaimed reappraisal of several neglected 
operas. These include live performances and recordings 
of Flis by Moniuszko, L’Hirondelle inattendue by Laks 
(released by EDA Records), The Legend of the Baltic by 
Nowowiejski, and Statkowski’s Maria, Bacewicz’s The 
Adventures of King Arthur and Dobrzyński’s Monbar 
or the Filibusters (released by Polish Radio). He has also 
recorded Verdi’s Giovanna d’Arco with the Poznań 
Philharmonic.   

Łukasz Borowicz’s commitment to rare operatic 
repertoire is also evident in his ongoing work with 
the Ludwig van Beethoven Easter Festival in Warsaw 
– Cherubini‘s Lodoïska, Spohr’s Berggeist, Weber’s 
Euryanthe, Donizetti’s Maria Padilla, Montemezzi’s 
L’amore dei tre re and Verdi’s Simon Boccanegra. 

Łukasz Borowicz’s symphonic recordings include 
the Complete Violin Concertos by Bacewicz for Chandos 
(with Joanna Kurkowicz) and the Complete Symphonic 
Works by Andrzej Panufnik (Polish Radio Symphony 
Orchestra and Konzerthausorchester Berlin for cpo). His 
recordings have been awarded two Diapason d’Or Prizes, 
two Fryderyk Prizes and were nominated for the Midem 
Classical Awards (2008) and the Preis der Deutschen 
Schalplattenkritik (2009). They also featured as the BBC 
Orchestral and Opera Choice on several occasions.
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