
cykl koncertów
muzyki klasycznej

16:00

Godzina:

Miejsce:
Stacja Relaksu
(obok lodziarni GRYCAN)

10 lipca

Veloce String Quartet

Organizatorzy

Partner

Patronat medialny

Fundacja Rzeka EN powstała w 2019 r. z inicjatywy Edwarda Wolanina – 

wybitnego polskiego pianisty, chopinisty i pedagoga. Jej celem jest działalność 

oświatowo-kulturalna w kraju i za granicą, szczególnie w zakresie wspierania, 

promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie, 

a także dorosłych artystów muzyków.

Największymi przedsięwzięciami kulturalno-edukacyjnymi dotąd zrealizowanymi 

przez Fundację Rzeka EN są: Czarnoleski Festiwal Sztuk (2 edycje) oraz Festiwal 

Warmia Piano&Art Days w Lidzbarku Warmińskim. Oprócz tego Fundacja 

współorganizuje liczne koncerty, konsultacje metodyczne dla nauczycieli szkół 

muzycznych oraz wykłady.

W każdym z działań stara się wspierać polską kulturę, 

polskich artystów  i dzielić się z jej odbiorcami tym,

co najlepsze.



Veloce String Quartet w składzie: Paulina Tomczuk (I skrzypce), Julia Charmuszko (II skrzypce), 

Oliwia Stawicka (altówka) i Konstancja Śmietańska (wiolonczela). Zespół powstał w marcu 

2021 roku w warszawskiej bursie szkolnictwa artystycznego, a tworzą go cztery niezwykle 

utalentowane i nagradzane na licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach 

dziewczęta, które przyjechały do Warszawy z różnych części Polski (Zielonej Góry, Gdańska, 

Łodzi, Koszalina), aby kształcić się u najwybitniejszych pedagogów. Profesorami prowadzącymi 

Veloce String Quartet są światowej klasy muzycy – Katarzyna Duda oraz Rafał Kwiatkowski.

Jak wskazuje nazwa zespołu („veloce” z języka włoskiego oznacza „prędkość”, „błysk”), 

kwartet ten stworzony jest do zadań specjalnych – w bardzo krótkim czasie jest w stanie 

zdziałać prawdziwe cuda. Pomimo, iż zespół powstał stosunkowo niedawno, ma już na swoim 

koncie znaczące osiągnięcia. W kwietniu tego roku zdobył I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie 

Muzycznym CEA dla zespołów kameralnych w Toruniu oraz I miejsce na International Online 

Festival-Contest „Future Stars” we Włoszech. 17 września zagra podczas finału prestiżowego 

konkursu Concertino Praga (z 28 nagrań jakie zostały przysłane m.in. z Austrii, Bułgarii, Czech i 

Polski tylko 4 zespoły przeszły do finału, w tym Veloce String Quartet, jako jedyny reprezentant 

Polski). Jednak nie to jest najważniejsze. Przede wszystkim dziewczyny są przyjaciółkami, które 

pragną tworzyć piękną muzykę i dzielić się nią z innymi, zarażając pasją i spełniając się we 

wspólnej grze.

1. Johannes Brahms – Kwartet smyczkowy nr 2 Op. 51 a-moll cz. I

2. Alexander Borodin – Kwartet smyczkowy nr 2 cz. II i III

3. Ludwig van Beethoven – Kwartet smyczkowy nr 4 op. 18 c-moll cz. I

4. Grażyna Bacewicz – IV Kwartet smyczkowy cz. I

Program


