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Informacja prasowa Warszawa, 29.03.2022 r.

Koncert Pieśni Pasyjnych 

Maria Pomianowska Ensemble z udziałem Doroty Miśkiewicz i Trio Marcina Olaka 

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zaprasza na wyjątkowe wydarzenie –  Koncert Pieśni 

Pasyjnych. Koncert odbędzie się 12 kwietnia o godz. 19:00 w Sali Ziemia Obiecana w  siedzibie FINA 

przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie. Koncert będzie niezapomnianym przeżyciem zarówno 

artystycznym jak i duchowym. Transmisja spotkania odbędzie się na stronie www.ninateka.pl. 

 

Podczas koncertu w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym zaprezentowany zostanie 

materiał w kameralnym składzie, w aranżacjach przygotowanych przez zespół Marii Pomianowskiej. 

Do grupy artystki dołączy Trio Marcina Olaka oraz znakomita Dorota Miśkiewicz. 

Wbrew tematyce nie będzie smutno! - jak pisze dr hab. Maria Pomianowska – (…) Wielki Post – czas 

głębokiej refleksji nad sensem istnienia i dotknięcie tajemnicy życia. W ciemnościach pojawia się 

światło, które docierając do najdalszych zakamarków serca, napełnia je radością. Oto czas 

odzyskiwania nadziei, że nasze życie ma sens. Wiele pieśni wielkopostnych nie wnika w materię czy 

strukturę zdarzeń ewangelicznych ani w ich sens dogmatyczno-intelektualny. Wyrażają głównie 

emocje i uczucia. Pomimo dramaturgii zdarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, Wielki Post to okres głębokiej 

radości.  I tę radość, ale też zadumę zapewnimy Państwu na naszym koncercie! 
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Wykonawcy: 

Dorota Miśkiewicz –  śpiew 

Maria Pomianowska – śpiew, suka biłgorajska, fidel płocka 

Hubert Giziewski – akordeon 

Wojciech Lubertowicz – instrumenty perkusyjne, duduk 

Ryszard Wojciul – klarnety  

Marcin Olak – gitary 

Maciej Szczyciński – kontrabas  

Sebastian Frankiewicz –  perkusja 
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