
 Zapraszamy na następne koncerty 
 

 
 

PAŹDZIERNIK 
 

8 

 

Czwartek, godz. 1300 
 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 
 

Krzysztof Jabłoński fortepian 
 

11 

 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

OD TRADYCJI DO MODERNY 
W kręgu polskiej muzyki fortepianowej 
 

Koncert w wykonaniu studentów klas fortepianu 
 

12 

 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

Zagraniczni Goście 
 

GAMELAN – tradycje i inspiracje 
 

Warsaw Gamelan Group 
 

14 

 

Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

KONCERT SYMFONICZNY 
 

Orkiestra Symfoniczna UMFC, GRZEGORZ NOWAK dyrygent 
 

17 

 

Sobota, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

NADZWYCZAJNY KONCERT BIG-BANDOWY 
 

Big Band UMFC, Piotr Kostrzewa prowadzenie 

Daniela Ozdarska, Kaja Mianowana, Mateusz Menich, Michał Bojarski wokal, 

Alex Rüedi Big Band (Szwajcaria), Zespół instrumentalny studentów UMFC, 
Alex Rüedi, Joel Schmidt prowadzenie 
 

18 

 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

EUGENIUSZ ONIEGIN 
Między Puszkinem a Czajkowskim 
 

Koncert w wykonaniu studentów oraz pedagogów-pianistów 
Wydziału Wokalno-Aktorskiego 
 

m 

Na koncerty z cyklu Środa na Okólniku obowiązują bilety w cenie 15 zł (do nabycia także przez Internet 
www.umfc.bilety24.pl lub www.chopin.edu.pl), zaś na koncerty niedzielne i poniedziałkowe – bezpłatne 
karty wstępu. Ich dystrybucja odbywa się najwcześniej z wyprzedzeniem tygodniowym w holu uczelni, od 
poniedziałku do piątku, w godz. 16.00-19.00. Biuro Koncertowe: (22) 827 72 49, e-mail: bk@chopin.edu.pl  

 

 

 

 

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA  

JM Rektor prof. zw. Ryszard Zimak 
Prorektor ds. artystycznych prof. nadzw. Klaudiusz Baran 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sala Koncertowa, Warszawa, ul. Okólnik 2 
7 października, środa, godz. 1900 

ff 
 

 
 

 

Środa na Okólniku 

 
IL TEMPO 

 

 
 

 

 
 

Jubileusz 25-lecia istnienia zespołu 
 

Marcin Gadaliński kontratenor 

Paweł Cichoński tenor 

Maciej Falkiewicz bas 

 

Zespół i Orkiestra IL TEMPO 
Agata Sapiecha 

skrzypce, kierownictwo artystyczne 

 
 
 

ff 

http://www.umfc.bilety24.pl/
http://www.chopin.edu.pl/
mailto:bk@chopin.edu.pl


Słowo wstępne 

 
Nazwa Il Tempo nie wywodzi się z tradycji historycznej, jak to często ma miejsce wśród 
zespołów muzyki dawnej. Każde ze znaczeń tego włoskiego wieloznacznego słowa – czas, 
pora, chwila, takt, pogoda – wiąże się z ideą i charakterem działalności zespołu. Metafo-
rycznie można by rzec: jesteśmy chwilą w teraźniejszości, lecz sztuka jest ponadczasowa. 
Staramy się przekazać jej aurę, odczytywaną przez nas jako istniejącą al tempo dei tempi. 
 

Minęło 25 lat od momentu zaistnienia nas jako Zespół. Drogi do roku 1990 wiodły każdego 
z nas przez lata indywidualnych i wspólnych artystycznych poszukiwań i odkryć: 
 

z Marią Dudzik – podczas słuchania muzyki, dyskusji, prób po godzinach pracy w War-
szawskiej Operze Kameralnej, a także koncertów z Fiori Musicali na zaproszenie Zygmun-
ta Kaczmarskiego… tam przecież poznałyśmy Małgorzatę Gołogórską; 
 

z Andrzejem Sytym – podczas warsztatów z Capella Bydgostiensis prowadzonych przeze 
mnie wraz z Jackiem Urbaniakiem w Bydgoszczy; 
 

z Marcinem Zalewskim – w ramach działalności Ars Nova na zaproszenie Jacka Urbaniaka; 
bezcenne 10 lat moich artystycznych średniowieczno-renesansowych poszukiwań i doś-
wiadczeń w doborowym towarzystwie; 
 

z Osobistościami Muzyki i Nauki spotkanymi w Krakowie w 1989, gdzie tworzyliśmy Pol-
skie Towarzystwo Muzyki Dawnej, wówczas prawdziwie jednoczące środowiska i pokole-
nia twórców zafascynowanych tą samą – jakby oczywistą już dziś – ideą… 
 

tam poznałam Małgorzatę Wojciechowską, o której już tyle słyszałam... 
 

tam też usłyszałam po raz pierwszy o Liliannie Stawarz, Jej talencie i zainteresowaniach, 
czego owocem było pójście na Jej koncert i nawiązanie współpracy na… choćby ćwierć-
wiecze. 
 

Te drogi wiodły do IL Tempo. 
 

Później… 
 

dalsze wspólne poszukiwania, warsztaty (Kraków, Innsbruck), studia (Drezno), wspólne  
i indywidualne działania dydaktyczne (AMFC/UMFC i inne uczelnie), setki wspólnych kon-
certów w Polsce i za granicą (w tym występy przed Koronowanymi Głowami), światowe 
festiwale na różnych kontynentach, transmisje radiowe i telewizyjne, nagrania, bezcenna 
współpraca z Simonem Standagem i Collegium Musicum 90, z Dirkiem Snellingsem i zes-
połem Capilla Flamenca oraz z innymi wielkimi artystami przybywającymi na zaproszenie 
Polskiego Radia na wspólne koncerty w ramach Dni Specjalnych Euroradia lub za pośred-
nictwem Fundacji Concert Spirituel na wydarzenia Międzynarodowej Letniej Akademii 
Muzyki Dawnej do Warszawy, a także z osobowościami spotykanymi na festiwalach świa-
towych…

Zespół i Orkiestra IL TEMPO 
 
 
 
Agata Sapiecha 
skrzypce, kierownictwo artystyczne 
 
 
 

Maria Dudzik skrzypce 

 

Michał Bereza skrzypce * 

 

Adrianna Kuczyńska skrzypce * 

 

Małgorzata Muzyka-Gołogórska altówka 

 

Teresa Kamińska wiolonczela 

 

Marcin Zalewski viola da gamba 

 

Stanisław Smołka kontrabas 

 

Tomasz Dobrzański flet podłużny 

 

Katarzyna Czubek flet podłużny 

 

Marco Vitale klawesyn, pozytyw 

 
 
 
 
 
* studenci grają na instrumentach wypożyczonych z uczelnianej kolekcji instrumentów dawnych 

 
 
 
 
 

realizacja nagrania: Miłosz Bogić, Piotr Wieczorek 
opieka dydaktyczna: as. Ewa Olejnik  



tej współpracy są regularne występy i nagrania z udziałem Simona Standage’a, a także 
wokalistów – Olgi Pasiecznik, Marty Boberskiej, Anny Mikołajczyk, Iwony Leśniowskiej, 
Anny Radziejewskiej, Jamesa Oxleya, Kaia Wessela, Artura Stefanowicza, Piotra Olecha, 
Dirka Snellingsa i Petera Harveya. Od kilku lat zespół i orkiestra Il Tempo współpracuje 
także z Chórem Uniwersytetu Warszawskiego „Collegium Musicum” pod dyrekcją Andrzeja 
Borzyma oraz zaprasza do współpracy absolwentów Międzywydziałowego Zakładu Muzyki 
Dawnej UMFC. 
Ważne miejsce w repertuarze zespołu zajmuje zarówno muzyka polska, jak i zabytki muzy-
czne zachowane w polskich bibliotekach. W doborze repertuaru Il Tempo oraz sposobie 
jego wykonywania znaczącą rolę spełniają muzykolodzy: Ewa Obniska, Barbara Przyby-
szewska-Jarmińska, Alina Żórawska, Iwona Januszkiewicz-Rębowska, Piotr Maculewicz, 
Szymon Paczkowski i – ostatnio – Piotr Wilk. Owocem tej współpracy są interesujące 
prawykonania, m.in. koncertów religijnych i motetów Givanniego Battisty Coccioli, większo-
ści utworów Kaspara Förstera młodszego, symfonii ze zbiorów Jasnej Góry, Stabat Mater 
Józefa Zeidlera, serenaty La Liberalità di Numa Pompilio Giovanniego Alberta Ristoriego. 
Zespół współpracuje także z tancerzami, prezentując programy łączące muzykę i taniec 
historyczny. 
Il Tempo występował w Europie, USA, Kanadzie w ramach znaczących festiwali muzycz-
nych, takich jak: Festiwal Flandryjski w Brugii, Europalia, Lamèque, Festiwal Muzyki Daw-
nej na Zamku Królewskim, a także w cyklu Euroradia zatytułowanym Muzyczne stolice 
Europy, oraz światowych konferencji muzykologicznych. Członkowie zespołu mieli zasz-
czyt występować na zaproszenie Ambasadora Brytyjskiego przed Jej Wysokością Królową 
Elżbietą II podczas Jej wizyty w Warszawie, a także przed Jej Wysokością Królową Zofią 
i Królem Juanem Carlosem. Il Tempo od lat uczestniczy w koncertach i nagraniach Mię-
dzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie, współpracuje też z Między-
wydziałowym Studium Muzyki Dawnej w UMFC, wciąż poszerzając swój repertuar. 
Zespół ma w swoim dorobku liczne nagrania fonograficzne (radiowe i płytowe), telewizyjne, 
a także transmisje radiowe (w tym w ramach EBU). 
Nazwa Il Tempo nie wywodzi się z tradycji historycznej, jak to często ma miejsce wśród 
zespołów muzyki dawnej. Każde ze znaczeń tego włoskiego wieloznacznego słowa – czas, 
pora, chwila, takt, pogoda – wiąże się z ideą i charakterem działalności zespołu. 
Najnowsze plany Il Tempo – tak zespołu, orkiestry, jak i powstałego w 2009 roku chóru 
kierowanego przez Piotra Maculewicza – to realizacja koncertów i nagrań prezentujących 
i promujących muzykę wykonywaną i tworzoną w Polsce pod patronatem polskich Wazów, 
wciąż odkrywaną i będącą przedmiotem badań wybitnych polskich muzykologów. Wszak 
zespół dokonuje prawykonań wielu z nowo odkrywanych i identyfikowanych utworów, biorąc 
jednocześnie udział w programach edukacyjnych dotyczących ich artystycznego przekazu. 
W roku jubileuszu 25-lecia (rozpoczętym udziałem w programie Radiowej Dwójki Five 
o’clock) Il Tempo prezentuje repertuar wykonywany przed laty i ten najnowszy. Na kon-
cercie 19 kwietnia 2015 zespół wykonał dzieła składające się na program Sacrum i wirtu-
ozeria w muzyce Seicento, w tym przygotowywane do najbliższego nagrania sonaty Alde-
branda Subissatiego – wirtuoza i kompozytora warszawskiego dworu Wazów. 

kolejne osoby – wspaniali artyści dołączający do IL Tempo i stale z nim współpracujący: 
Teresa Kamińska, Tomasz Dobrzański, Stanisław Smołka, absolwenci Studium – obecnie 
Zakładu Muzyki Dawnej oraz kursów MLAMD, a ostatnio – Marco Vitale. 
 

Otwartość Władz Uniwersytetu Muzycznego (wcześniej AMFC) dająca możliwość dzielenia 
się naszymi doświadczeniami ze studentami warszawskiej i innych uczelni także przyniosła 
wspólny efekt – przygotowanie artystów gotowych do stworzenia profesjonalnej orkiestry hi-
storycznej, choćby w Warszawskiej Operze Kameralnej. 
 

Przy wielkim wsparciu… 
 

najpierw Marii Słubickiej-Podejko, która akceptowała „niekonwencjonalne” drogi poszukiwań 
artystycznych swojej studentki, 
 

merytorycznym – Promotorów mojego dojrzewania artystycznego: Oleha Krysy, Simona 
Standage’a, Ewy Obniskiej, Elżbiety Stefańskiej, Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej, 
Franciszka Wesołowskiego, Bohdana Pocieja, Lecha Dudzika, Krzysztofa Baculewskiego, 
Andrzeja Kuczkowskiego oraz 
 

promocyjnym – Dyrekcji i Pracowników Radiowej Dwójki, Festiwalu Flandryjskiego w Brugii 
i Radia Klara, 
 

dzięki nieocenionej współpracy z Michałem Ks. Sapiehą, z Pałacem w Wilanowie, z Zam-
kiem Królewskim w Warszawie, wspieranej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Biuro Kultury Miasta St. Warszawy, Instytut Muzyki i Tańca, ale także przez Prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego, Ambasadę Królestwa Niderlandów, Przedstawicielstwo Gene-
ralnego Rządu Flandrii w Polsce oraz – przez wiele lat – Ambasadorów Królestwa Wielkiej 
Brytanii w Polsce i The British Council, 
 

…mogliśmy poczynić krok pierwszego 25-lecia naszej działalności. 
 

W tym momencie dziękuję szczególnie wszystkim moim Kolegom Artystom współtworzącym 
IL Tempo przez tyle lat. 
 

Oto stawiamy krok drugi… 
Ruszamy w drugie 25-lecie. 
Nadal jesteśmy chwilą w teraźniejszości. 
Już XXI wieku… 
 

Tak długo, jak będziemy potrzebni, tak długo, jak będzie nam dane – jesteśmy gotowi do 
dalszych poszukiwań, nowych inspiracji w czerpaniu ze źródeł i dzielenia się z Państwem 
tym, co najlepsze. 
 

  



Program 
 

ADAM JARZĘBSKI (?–1649) 

Nova casa 
Concerto a tre soprani e basso continuo ze zbioru Canzoni e Concerti (1627) 
 

AGATA SAPIECHA skrzypce 

MARIA DUDZIK skrzypce 

ADRIANNA KUCZYŃSKA skrzypce 

MARCO VITALE pozytyw i klawesyn 

 

GIOVANNI BATTISTA FONTANA (1589?–1630?) 

Sonata ottava 
na dwoje skrzypiec i basso continuo ze zbioru 18 sonat (publ. 1641) 
 

AGATA SAPIECHA skrzypce 

MARIA DUDZIK skrzypce 

MARCO VITALE pozytyw 

 

KASPAR FÖRSTER MŁODSZY (1616?–1673) 

Sonata triowa „La Pazza” 
na dwoje skrzypiec, violę da gamba i basso continuo KBPJ 40 
 

AGATA SAPIECHA skrzypce 

MARIA DUDZIK skrzypce 

MARCIN ZALEWSKI viola da gamba 

MARCO VITALE klawesyn 
 

*** 
 

HENRY PURCELL (1659–1695) 

Pavan 
na troje skrzypiec i basso continuo Z. 752 (ok. 1680) 
 

AGATA SAPIECHA skrzypce 

MARIA DUDZIK skrzypce 

ADRIANNA KUCZYŃSKA skrzypce 

MARCIN ZALEWSKI viola da gamba 

MARCO VITALE pozytyw 

 
 

Zespół IL TEMPO 
 
Zespół powstał w 1990 roku z inicjatywy Agaty Sapiechy i pod jej kierownictwem gra od 
początku istnienia. Wykonuje muzykę instrumentalną i wokalno-instrumentalną od 
wczesnego baroku po klasycyzm, kameralną i orkiestrową, jako orkiestra barokowa lub 
klasyczna – w zależności od repertuaru. Trzon zespołu/orkiestry stanowią członkowie-
założyciele: Agata Sapiecha, Maria Dudzik, Lilianna Stawarz i Marcin Zalewski, a także 
Małgorzata Wojciechowska. 
IL Tempo współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi artystami wykonującymi muzykę 
dawną zgodnie z założeniami epoki i na instrumentach historycznych. Szczególnym owocem 



Repertuar, tak solowy, jak dla zespołu, Agata Sapiecha konsultuje z muzykologami – auto-
rytetami w dziedzinie muzyki dawnej. Dzięki współpracy z Barbarą Przybyszewską- 
-Jarmińską wielokrotnie wykonywała i nagrała wraz z zespołem i znakomitymi śpiewakami 
większość utworów Kaspara Förstera młodszego, dołączyła także do repertuaru odkryte  
i opublikowane przez Piotra Wilka, a wydane przez Musica Iagellonica Sonaty skrzypcowe 
Aldebranda Subissatiego (koncertmistrza kapeli Zamku Warszawskiego). 
Od 1996 roku kieruje w warszawskiej uczelni muzycznej Międzywydziałowym Studium 
Muzyki Dawnej, prowadząc jednocześnie klasę gry na instrumencie historycznym, zespoły 
muzyki dawnej i orkiestrę (barokową i klasyczną), wykłady z estetyki oraz zagadnienia 
wykonawcze muzyki dawnej dla studentów Wydziału Instrumentalnego. W ramach działal-
ności Studium od 2003 roku organizuje Forum Muzyki Dawnej – tygodniowe warsztaty, 
seminaria, wykłady, początkowo międzywydziałowe, a od kilku lat – dzięki współpracy 
artystycznej i pedagogicznej z prof. Elżbietą Stefańską i krakowską Akademią Muzyczną, 
a w konsekwencji z coraz liczniejszą grupą pedagogów w Polsce – międzyuczelniane, 
rozpoczynane i wieńczone koncertami muzyki dawnej. 
Agata Sapiecha jest autorką rekonstrukcji zaginionych głosów, jak i opracowań utworów 
wykonywanych przez Il Tempo. Na zamówienie Polskiego Radia nagrała na kopiach instru-
mentów średniowiecznych improwizacje inspirowane grą polskich skrzypków ludowych. 
Jest założycielem, dyrektorem i wykładowcą Międzynarodowych Letnich Akademii Muzyki 
Dawnej w Wilanowie. W roku 1999 założyła Fundację Concert Spirituel, której zadaniem 
jest wspomaganie i promowanie inicjatyw muzycznych z zakresu interpretacji muzyki daw-
nej zgodnie z założeniami epoki. Sprawuje funkcję przewodniczącej Rady Fundacji. 
Artystka jest zapraszana do jury polskich i międzynarodowych konkursów muzyki dawnej 
i kameralnej w Polsce i na świecie, takich jak Festiwal Flandryjski w Brugii, Schola Canto-
rum w Kaliszu, Githaralia w Przemyślu, Konkurs skrzypcowy im. Bonportiego w Rovereto. 
Do stycznia 2000 roku pełniła funkcję wiceprezesa Warszawskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Muzyki Dawnej. 
Artystka coraz częściej zapraszana jest na organizowane w Europie sympozja i konferen-
cje dotyczące interpretacji muzyki w kontekście historycznym, a także do udziału w mię-
dzynarodowych projektach muzycznych (wraz z Il Tempo lub jako solistka i osoba współ-
pracująca z innymi zespołami i orkiestrami), zaś jako pedagog – do prowadzenia klas 
mistrzowskich, udzielania konsultacji i wygłaszania wykładów. 
W roku 2000 i 2001 została trzykrotnie nominowana do Paszportu tygodnika „Polityka” 
w kategorii: muzyka (za rok 1999 i 2000). W roku 2006 otrzymała od Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Honorową Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W czerw-
cu 2013 roku otrzymała od Rady Miejskiej Kalisza tytuł i odznakę ZASŁUŻONY DLA MIA-
STA KALISZA, zaś w lipcu 2014 roku za osiągnięcia artystyczno-dydaktyczne otrzymała 
Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Jest autorką rozdziału poświęconego muzyce dawnej w Raporcie o muzyce wydanym 
przez Instytut Muzyki i Tańca (2011) oraz książki pt. Mowa dźwięków w muzyce XVII wieku 
wydanej przez UMFC (2011). 
W 2013 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych, 
w dyscyplinie artystycznej: instrumentalistyka. 

HENRY PURCELL (1659–1695) 

Chacony 
na dwoje skrzypiec, violę da gamba i basso continuo Z. 730 (ok. 1680) 
 

AGATA SAPIECHA skrzypce 

MARIA DUDZIK skrzypce 

MAŁGORZATA MUZYKA-GOŁOGÓRSKA altówka 

MARCIN ZALEWSKI viola da gamba 

MARCO VITALE klawesyn 
 

*** 
 

HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER (1644–1704) 

Battalia à 10 C 61 (1673) 
 

1. Sonata 
2. Die liederliche Gesellschaft von allerley Humor / Humory rozpustnego społeczeństwa 
3. Presto 
4. Der Mars / Mars 
5. Presto 
6. Aria 
7. Die Schlacht / Bitwa 
8. Adagio. Lamento der Verwundten Musquetirer / Lament rannych muszkieterów 

 

AGATA SAPIECHA skrzypce 

MARIA DUDZIK skrzypce 

ADRIANNA KUCZYŃSKA skrzypce 

MICHAŁ BEREZA skrzypce 

MAŁGORZATA MUZYKA-GOŁOGÓRSKA altówka 

TERESA KAMIŃSKA wiolonczela 

MARCIN ZALEWSKI viola da gamba 

STANISŁAW SMOŁKA kontrabas 

MARCO VITALE klawesyn, pozytyw 
 

*** 
 

ALDEBRANDO SUBISSATI (1606–1677) 

X Sonata „Crucis vox” 
na skrzypce i basso continuo (In festo S. Francisci – 4 X) 

AGATA SAPIECHA skrzypce 

MARCIN ZALEWSKI viola da gamba 

MARCO VITALE pozytyw, klawesyn 



KASPAR FÖRSTER MŁODSZY (1616?–1673) 

Repleta est malis anima nostra 
Koncert na alt, tenor, bas, dwoje skrzypiec i basso continuo KBPJ 35 
 

MARCIN GADALIŃSKI kontratenor 

PAWEŁ CICHOŃSKI tenor 

MACIEJ FALKIEWICZ bas 

AGATA SAPIECHA skrzypce 

MARIA DUDZIK skrzypce 

MARCIN ZALEWSKI gamba 

MARCO VITALE pozytyw, klawesyn 
 

Przerwa 
 
ANTONIO VIVALDI (1678–1741) 

Concerto grosso d-moll op. 3 nr 11 RV 565 

z II tomu zbioru L’estro armonico  op. 3 (publ. 1711) 
na dwoje skrzypiec, wiolonczelę, smyczki i klawesyn 
 

1. Allegro 
2. Allegro 
3. Largo e spiccato 
4. Allegro 

 
 
 
 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750) 

IV Koncert brandenburski BWV 1049 (1719–1720) 

na skrzypce, dwa flety, smyczki i basso continuo 
 

1. Allegro 
2. Andante 
3. Presto 

AGATA SAPIECHA skrzypce 

TOMASZ DOBRZAŃSKI flet podłużny 

KATARZYNA CZUBEK flet podłużny 

ORKIESTRA “IL TEMPO” 

 
Agata Sapiecha 

 
Po otrzymaniu dyplomu warszawskiej Akademii Muzycznej, stażu w Konserwatorium Mo-
skiewskim u Oleha Krysy i wielu kursach interpretacji muzyki dawnej, w latach 1993–1997 
studiowała w klasie Simona Standage’a w Dresdner Akademie für Alte Musik, którą ukoń-
czyła z dyplomem. 
Jest założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu Il Tempo powstałego w 1990 roku. 
Współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi zespołami i solistami, szczególnie 
z Simonem Standagem, z którym występuje wspólnie tak w repertuarze zespołu Il Tempo, 
jak i w cyklu koncertów poświęconych wykonaniom duetów skrzypcowych, zatytułowanym 
Barokowy dialog. Występuje także jako solistka, wykonując m.in 6 Sonat i Partit na skrzypce 
solo Johanna Sebastiana Bacha. Przez wiele lat z zespołem Ars Nova wykonywała muzykę 
średniowiecza i renesansu na rebeku, fideli i mazankach. Koncertuje także podczas znaczą-
cych festiwali w Polsce i na świecie, w tym także podczas światowych kongresów muzyko-
logicznych. 
Nagrywa dla radia i telewizji, a w latach 1992–2002 prezentowała swoje autorskie programy 
na antenie Programu 2 Polskiego Radia. Nagrała wiele płyt kompaktowych. 
Jako solistka i koncertmistrz Orkiestry Il Tempo, Orkiestry Międzynarodowej Letniej Akade-
mii Muzyki Dawnej oraz Orkiestry Instrumentów Historycznych Międzywydziałowego Zakła-
du Muzyki Dawnej UMFC prowadziła od skrzypiec wiele utworów, zarówno instrumental-
nych, jak wokalno-instrumentalnych (m.in. oratorium Resurrezione Haendla, symfonie ze 
zbiorów Jasnej Góry, arie z oper Mozarta, Stabat Mater Zeidlera, serenatę La Liberalità di 
Numa Pompilio Ristoriego), w tym wiele wykonań premierowych. 
W repertuarze solowym artystki prócz utworów skrzypcowych znajdują się także partie al-
tówki z VI Koncertu brandenburskiego Bacha oraz Symfonii koncertującej Mozarta, wykony-
wane wspólnie z Simonem Standagem i nagrywane dla Polskiego Radia oraz TVP. 

AGATA SAPIECHA skrzypce 

MARIA DUDZIK skrzypce 
TERESA KAMIŃSKA wiolonczela 

ORKIESTRA “IL TEMPO” 
MARCO VITALE klawesyn 


