
Piotr Borkowski – Dyrygent 

RECENZJE 
 
 
Głos Pomorza, 3/4 czerwca 1989 
 

„ ... Dyrygował Piotr Borkowski. Wykonanie VIII symfonii F-dur Beethovena pozwala widzieć w nim kandydata do 
wielkiej dyrygenckiej kariery. Umiar i celowość gestu, świetna technika manualna, samodyscyplina, muzykalność 
i wrażliwość, wnikliwa znajomość dzieła i jego stylu – to cechy rzadko spotykane u młodego artysty stojącego 
dopiero u progu samodzielnej pracy. Rzadko słyszy się też tak świetną interpretację tego dzieła Beethovena. 
Równie dobry był czujnie i ze swobodą prowadzony akompaniament do koncertu fortepianowego c-moll 
Rachmaninowa." 

[Kazimierz Rozbicki] 

 

Ruch Muzyczny, 16 lipca 1989 
 

„ … obydwoma utworami dyrygował Borkowski junior, Piotr, niedawny dyplomant Akademii, kapelmistrz 
sprawny, muzykalny i co najważniejsze, niezwykle skuteczny; oby pozostał wierny muzyce współczesnej, którą 
nie wszyscy, oj, nie wszyscy dyrygenci kochają.” 

[Olgierd Pisarenko] 

 

Głos Pomorza, 25/26 listopada 1989 
 

„ … Piotr Borkowski; ten młody dyrygent, tegoroczny dyplomant Akademii Muzycznej w Warszawie, wystąpił już 
u nas z wielkim sukcesem w maju bieżącego roku. Drugi występ potwierdził świetne przygotowanie bardzo 
utalentowanego muzyka, jego muzykalność, kulturę, dyrygenckie predyspozycje. Uwidoczniło się to przede 
wszystkim w utworach Mozarta. Uwertura do „Don Giovanniego” miała doskonały puls, klarowny rysunek, ładne 
brzmienie, wyważone elementy „dramma” i „gioccoso”. Równie dobry był akompaniament w koncercie 
skrzypcowym D-dur (KV 218), lekki, przejrzysty, nie za głośny – dyrygent z zespołem czujnie partnerowali solistce, 
tworząc spójną interpretację.” 

[Kazimierz Rozbicki] 

 

Nowiny Jeleniogórskie, 7 lutego 1990 
 

„ … Tym razem słuchacze reagowali niezwykle spontanicznie i z dużym wyczuciem. Stało się to niewątpliwie za 
sprawą bardzo młodego dyrygenta z Warszawy, Piotra Borkowskiego, którego publiczność zaakceptowała niemal 
w całości bez zastrzeżeń. Bo i też mógł Borkowski zademonstrować w tym koncercie pełnię swojego talentu. 
Świetna pamięć (dwie pozycje dyrygowane bez partytury), doskonały warsztat i zdolności manualne sprawiły, że 
to, co przekazywał orkiestrze było czytelne i wielce sugestywne.” 

[Teresa M. Terlega] 

 

Gazeta Olsztyńska, 13 lutego 1991 
 

„ … Piątkowy wieczór należał do udanych, był to jednak przede wszystkim koncert dyrygenta. Młody artysta Piotr 
Borkowski już po raz drugi miał okazje zaprezentować w Olsztynie swój kunszt dyrygencki. Świetna technika, 
czytelny gest i pełne życia, ale zarazem solidnie zaprogramowane interpretacje pozwalają sądzić, iż nie raz 
jeszcze usłyszymy prowadzone przezeń wykonania – miejmy nadzieję, ze również w Olsztynie.” 
 

[Krzysztof D. Szatrawski] 

 

Gazeta Olsztyńska, 25 września 1991 
 

„ … Nowy szef orkiestry filharmonii olsztyńskiej, Piotr Borkowski, ukończył z wyróżnieniem warszawską 
Akademię Muzyczną w klasie /…/ dyrygentury /…/ profesora Bogusława Madeya. Wszelkie rekomendacje 
świadczą o nim jak najlepiej. /…/ Uwertura Antoniego Szałowskiego, krótka, zwarta, efektowna, przebiegła 
sprawnie i wartko. Nie wiem ile w tym było spontanicznej sympatii dla młodego kapelmistrza, wzbudzonej we 
mnie przez falę nieoczekiwanych skojarzeń, lecz słuchałem od pierwszych taktów mile zaskoczony. Jedno jest dla 
mnie pewne: jest to dyrygent precyzyjny, oszczędny w gestach, umiejący skupić uwagę i energię orkiestry.” 
 

[Tadeusz Szyłłejko] 

 



 

Gazeta Olsztyńska, 12 maja 1992 
 

„ ... Symfonia d-moll Cezara Francka zelektryzowała salę. Soczyste, „organowe” jej brzmienia, pełne 
dynamicznych odmian i niuansów, popłynęły wartką, giętką falą. Znać było, iż orkiestra i dyrygent – Piotr 
Borkowski – który odważył się nawet dyrygować tą symfonią z pamięci – nie tylko dobrze mają wyćwiczoną tę 
muzykę, nie tylko dobrze wiedzą jak ona winna brzmieć, lecz też wiedzą, jak powinna wybrzmiewać w finałowych 
akordach. To było tak, jak gdyby cała elektryczność tego majowego, deszczowego wieczoru znalazła sobie 
wreszcie ujście – na estradzie. Gdy taki moment się zdarza w sali koncertowej – jest to zawsze niezwykłe uczucie. 
W tej sali – mnie osobiście – zdarzyło się to po raz pierwszy od niepamiętnych czasów. Ten koncert to sukces 
Piotra Borkowskiego. Nie wiem, jakim cudem tego dokonał. I nie chcę – tym razem przynajmniej – tego dociekać. 
Ufam jego talentowi.” 

[Tadeusz Szyłłejko] 

 

Gazeta Olsztyńska, 1 lipca 1992 
 

„ … /…/ niech mi wolno dołączyć swoje serdeczne oklaski za to, co Piotr Borkowski wydobył z drugiej i trzeciej 
części Piątej Symfonii Beethovena. Wbrew dramatycznej i pełnej patosu legendzie związanej z tą symfonią, 
podkreślił on element taneczny tej muzyki. Jeżeli dodać do tego jego znaną już nam wrażliwość na odcienie 
dynamiki i barwy, jego pieczołowite staranie o wydobycie tu wręcz romantycznych niuansów brzmieniowych – 
jak w jakimś poemacie symfonicznym, a nie w beethovenowskiej symfonii – rezultat okazał się zdumiewająco 
świeży i pełen szczególnego czaru. Takiego odczytania Piątej Symfonii nigdy bym się nie spodziewał. Brawo!” 
 

[Tadeusz Szyłłejko] 

 

Ilustrowany Kurier Polski, 30 listopada 1992 
 

„ … Po przerwie symfonia. Tym razem d-mollowa Cezara Francka. Utwór gesty, przeładowany watkami 
harmonicznymi czerpanymi z Wagnera, melodyka w stylu Berlioza i Lisztowskimi brzmieniami. Trzyczęściowa 
symfonia napisana przez Francka u schyłku jego życia zakumulowała najdojrzalsze pomysły kompozytorskie 
mistrza. Wykonanie niezłe, z pięknie brzmiącą blachą i solówką rożka. Orkiestrę poprowadził młody dyrygent 
Piotr Borkowski, uczeń B. Madeya, od roku dyrektor Filharmonii Olsztyńskiej. Swoje niemałe możliwości pokazał 
/…/ w symfonii Francka, zaś koncert z bydgoskimi symfonikami zaliczyć może do nader udanych.” 
 

[Henryk Martenka] 

 

Gazeta Pomorska, 30 listopada 1992 
 

„ … Tego samego wieczoru pierwszy młody dyrygent, spośród poznanych w tym sezonie, otrzymał od bydgoskiej 
publiczności skandowane oklaski. Sukcesy w fachu dyrygenckim na ogol przychodzą wraz z dojrzałością muzyczną 
i osobowościową. Piotr Borkowski ma lat dwadzieścia dziewięć i jest obecnie artystycznym i naczelnym 
dyrektorem Filharmonii Olsztyńskiej. W piątkowym koncercie z Orkiestra Filharmonii Pomorskiej przedstawił się 
niezwykle korzystnie zarówno wizualnie, dzięki elegancji sylwetki i bezpretensjonalnej plastyczności gestu, jak i 
muzycznie, czysto, pewnie i barwnie wiodąc kolejne utwory. A były to: Uwertura do opery „Don Juan” KV 527 
W.A. Mozarta, Wariacje „Rococo” na wiolonczele z orkiestra op. 33 P. Czajkowskiego i Symfonia d-moll C. 
Francka. Program tyleż wdzięczny co i łatwy do zbanalizowania. O utworach Mozarta mówi się, ze mogą uchodzić 
za sprawdzian artystycznych możliwości orkiestry i dyrygenta. Uwertura „Don Juan” wypadła bez zarzutu. /…/ 
I wreszcie jedyna symfonia współczesnego Piotrowi Czajkowskiemu – Cezara Francka dopełniła muzycznej 
przyjemności. Ma Piotr Borkowski tę zaletę, ze pod jego ręką Czajkowski brzmi jak Czajkowski a Franck jak Franck. 
Potrafi dotrzeć do stylistycznych różnic harmonii i wyrazu, przy czym z orkiestry wyzwala tyleż swobody co i 
dyscypliny wykonania. Pełen temperamentu, któremu jednak nie daje się ponieść. A wdzięczna orkiestra 
brzmiała czysto, strojnie, nawet w fortissimach utrzymując struktury współbrzmień. Dała nam koncert barwny i 
soczysty, przejrzysty w formach, a przy tym jakiś swoiście lekki, wyzwolony.” 

[efef] 

 

Gazeta Olsztyńska, 21 grudnia 1992 
 

„ … Dzień drugi! Kończący festiwal – to wykonanie, już w prokatedrze Św. Jakuba – Stabat Mater. Partię sopranu 
śpiewała Barbara Zagórzanka. Wczorajszych wykonawców uzupełniła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Olsztyńskiej, całość prowadził Piotr Borkowski (duże uznanie).” 

[J. Kis] 

 



Gazeta Wyborcza, 25 czerwca 1993 
 

„ … /…/ Stabat Mater Gioacchino Rossiniego /…/. Nasi filharmonicy mieli już wcześniej dzieło Rossiniego w 
repertuarze, byli wiec dobrze przygotowani i dyrygent Piotr Borkowski mógł z większą niż zazwyczaj swobodą 
panować nad kształtem całości. Nie od dziś podziwiam u naszego młodego kapelmistrza umiejętność – kiedy 
tylko stopień przygotowania muzyków mu na to pozwala – kształtowania dźwiękowych planów, jego wrażliwość 
na barwy, na walory brzmieniowe wykonywanej muzyki. Tym razem już pierwsze orkiestrowe tutti brzmiały 
miękko, aksamitnie, chór okazał się bardzo sprawny, głosy solistów świeże i w bardzo dobrym gatunku.” 
 

[Tadeusz Szyłłejko] 

 

Ruch Muzyczny, 27 czerwca 1993 
 

„ … Kulminacją było niewątpliwie, przedstawione przez Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Olsztyńskiej, Chór 
WSP z Olsztyna oraz solistów: Marię Olkisz (mezzosopran), Błażeja Greka (tenor) i Ryszarda Smędę (bas) pod 
dyrekcją Piotra Borkowskiego, oratorium Powrót syna marnotrawnego dotychczas w Polsce nie słyszane. 
Skomponowane w 1901 roku dzieło zabrzmiało znakomicie dzięki wybornej akustyce świętolipskiej bazyliki 
mniejszej, uwydatniającej wszystkie walory dynamicznego, o dobrze wyważonej dramaturgii wykonania; była to 
prawdziwie udana kreacja artystyczna.” 

[Norbert Mateusz Kuźnik] 

 

Przegląd Powszechny, październik 1993 
 

„ … Ostatniego wieczoru miało miejsce polskie prawykonanie oratorium Nowowiejskiego Powrót syna 
marnotrawnego. Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Olsztyńskiej oraz połączonymi chórami – Reprezentacyjnym 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Diecezjalnym – dyrygował P. Borkowski (soliści: M. Olkisz – sopran, B. Grek – 
tenor, R. Smęda – bas). Za dzieło to 25-letni kompozytor otrzymał nagrodę Meyerbeera. Na szczególne uznanie 
zasługuje Piotr Borkowski (przed czterema laty ukończył warszawską Akademię Muzyczną), który świetnie 
poradził sobie z ogromnym aparatem wykonawczym. Przedstawił wszystkie plany bogatej faktury oratorium, 
zachowując odpowiednie proporcje wyrazowe i brzmieniowe dzieła. Wyraziście została nakreślona muzyczna 
fabuła przypowieści ewangelicznej. 
Mistrzostwo wszystkich wykonań wspierało piękno samej bazyliki, zaliczanej do najwspanialszych zabytków 
późnego baroku w Polsce.” 

[Jagna Dankowska] 

 

Głos Szczeciński, 16 grudnia 1993 
 

„ … Piotr Borkowski – młody dyrygent pełniący funkcję szefa Filharmonii Olsztyńskiej – poprowadził koncert 
spokojnie wykazując przy tym sporą muzykalność w uzyskiwaniu właściwego kształtu wyrazowego 
prezentowanych utworów. /…/ Trafny dobór temp i dynamiki, interesujący sposób frazowania, dobrze 
wyważone proporcje grup instrumentalnych stwarzały obraz dzieła dający niemało zadowolenia.” 
 

  [Roman Kraszewski] 
 

Gazeta Warmii i Mazur, 24 grudnia 1993 
 

„ … Z koncertu symfonicznego, jaki się odbył w Olsztyńskiej Filharmonii w ubiegły piątek 17 grudnia, wyszedłem 
nie tylko pod wrażeniem występu pianistki Tatiany Szebanowej. Co najmniej równie silne wrażenie wywarł na 
mnie tego wieczoru szef olsztyńskiej orkiestry – Piotr Borkowski. A może – nie ujmując znakomitej pianistce ani 
cząstki zasłużonych w pełni splendorów – nawet większe? /…/ 
Wydaje mi się /…/, iż wciąż nie doceniamy obecności w Olsztynie Piotra Borkowskiego, jednego z najbardziej 
uzdolnionych młodych dyrygentów polskich. Może po prostu przywykliśmy? Odkąd został on, przed dwoma laty, 
dyrektorem olsztyńskiej filharmonii i zaczął borykać się z jej codziennymi, niekoniecznie artystycznymi, 
problemami, po trosze zaczęliśmy chyba zapominać, iż nadal pozostał on przede wszystkim artystą: rozwijającym 
się, doskonalącym swój warsztat. I że nie zawsze ma tutaj wystarczające warunki, by w pełni zaprezentować swój 
talent. /…/ 
Piotr Borkowski zwykł jednak powtarzać, iż jest uparty. I ja mu wierze, parokrotnie bowiem udowodnił, że nawet 
w trudnych warunkach potrafi zrobić wiele. Nie raz mogłem podziwiać – i pisałem o tym – jego wrażliwość na 
barwy dźwiękowe, czy jego nerw rytmiczny, sprawiający, iż Beethovenowska symfonia wydaje się poczęta z 
ducha tańca. Nie to wszakże, co od dawna wiedziałem, sprawiło, iż ostatni koncert pod jego batutą tak bardzo 
mnie wzruszył. Bo to, co wiedziałem, to były zaledwie elementy jego muzykalności, dające się od czasu do czasu 
wychwycić podczas co bardziej udanych koncertów. Natomiast ostatniego wieczoru – czy to dzięki szczególnej 



mobilizacji całego zespołu, sprowokowanej występem znakomitej solistki, czy to wskutek jakichś jeszcze innych, 
nieuchwytnych czynników – te pojedyncze cechy złożyły mi się, może po raz pierwszy, na obraz całości: ujrzałem 
muzyka już w pełni dojrzałego, świadomego swojej własnej, konsekwentnej i mocno ugruntowanej drogi 
artystycznej.” 

[Tadeusz Szyłłejko] 

 

Gazeta Warmii i Mazur, 19 września 1994 
 

„ … Dyrygent Piotr Borkowski poczuł się w swoim żywiole: pod jego batutą utwór „zaiskrzył”, rozkwitł. Obecny na 
sali Daniel Girard, dyrektor La Chartreuse – Centre National des Ecritures du Spectacle koło Awinionu, dzięki 
mecenatowi którego „Ptak Ugui” mógł się narodzić, powiedział z entuzjazmem, że było to wykonanie lepsze od 
ubiegłorocznej premiery na awiniońskim festiwalu teatralnym. Tego samego zdania byli – również obecni na 
koncercie – kompozytor i autor tekstu. I nawet jeśli założyć element kurtuazji w opiniach wyrażonych przez gości, 
to myślę że każdy, kto był na sali, a następnie uczestniczył w ogromnej owacji na stojąco, /…/ zadawał sobie 
sprawę, iż staje się świadkiem wydarzenia artystycznego wielkiej miary.” 

[Tadeusz Szyłłejko] 

 

Gazeta Wyborcza, 16 maja 1995 
 

„Światowy sukces Piotra Borkowskiego. 
Piotr Borkowski, dyrektor artystyczny Filharmonii Olsztyńskiej, znalazł się w gronie pięciu finalistów konkursu na 
stanowisko dyrygenta-asystenta Boston Symphony Orchestra, jednej z najsłynniejszych orkiestr symfonicznych 
świata. Obok młodego dyrygenta polskiego do pierwszej piątki weszli trzej Amerykanie i jeden Włoch. 
Konkurs w Bostonie odbył się w końcu lutego. Stanęło do niego 30 kandydatów wybranych we wstępnej selekcji 
spośród kilkuset zgłoszeń z całego świata. W jury zasiedli m. in. Seiji Ozawa, Leon Fleisher i Gustav Meier. /…/ 
Piotr Borkowski jest jednym z najbardziej utalentowanych dyrygentów polskich młodego pokolenia. Urodził się w 
roku 1963 w Warszawie. W roku 1989 z wyróżnieniem ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w 
Warszawie w klasie dyrygentury prof. Bogusława Madeya. Jego koncert dyplomowy z Orkiestrą Filharmonii 
Narodowej w Warszawie publiczność przyjęła owacją na stojąco. Od ukończenia studiów jest asystentem w 
klasie dyrygentury Akadami Muzycznej w Warszawie. Filharmonią Olsztyńską kieruje od roku 1991. Od dwóch lat 
jest również stale zapraszanym wykładowcą College’u Muzycznego Uniwersytetu w Daegu w Korei Południowej.” 
 

[Tadeusz Szyłłejko] 

 

Gazeta Wyborcza, 23 maja 1995 
 

„ … A jednak energia i żywiołowa witalność dyrygenta sprawiły, że /…/ słuchałem jego koncertu z rosnącym z 
minuty na minutę zaciekawieniem, które po przerwie, w trakcie I Symfonii Beethovena, przeobraziło się w 
zachwyt. /…/ Po zderzeniu tych dwóch skrajnie różnych światów w części pierwszej wieczoru, jego zwieńczeniem 
okazała się wspomniana wcześniej I Symfonia C-dur op. 21 Beethovena. /…/ Piotr Borkowski prowadził ja w 
żywym, pełnym energii tempie, co nadało jej rysy niby szkicu, jednego rzutu, ukazującego przejrzysty rysunek 
całości o nadzwyczaj pięknej architekturze, pełnego jednak zarazem zachwycająco przekornych, zmiennych i 
kapryśnych akcentów dynamicznych i barwnych detali. /…/ Po piątkowym koncercie jestem przekonany, że nie 
symfonie Haydna były Prokofiewowi wzorem, lecz Pierwsza Beethovena. To co usłyszałem pod batutą Piotra 
Borkowskiego, to była wielka i porywająca interpretacja.” 

[Tadeusz Szyłłejko] 

 

Dziennik Pojezierza, 21 stycznia 1997 
 

„ … Piątkowy koncert symfoniczny był sukcesem solistów i zespołów, nad całością jednak czuwał Piotr Borkowski 
i on też zbierał największą cześć braw. Jego dyrygencka technika i sztuka interpretacji z każdym rokiem zyskuje 
na znaczeniu. Gest Piotra Borkowskiego wydaje się obecnie bliższy temu, co prezentuje Seiji Ozawa choć znaleźć 
w nim można także bardziej osobiste rysy. Śledząc pracę dyrygenta podczas piątkowego koncertu  można było 
naocznie doświadczyć owego sprzężenia gestu z dźwiękiem, tak charakterystycznego dla największych mistrzów 
batuty.” 

[Krzysztof D. Szatrawski] 

 

Dziennik Pojezierza, 7-9 lutego 1997 
 

„Koncert symfoniczny w ostatni piątek stycznia, poświęcony utworom Czajkowskiego i Beethovena, był 
wydarzeniem z wielu względów zasługującym na uwagę. W programie tego wieczoru znalazły się dwa dzieła na 



wiolonczelę i orkiestrę, były to Pezzo capriccioso i Wariacje na temat rokoko Piotra Czajkowskiego, a po przerwie 
II Symfonia D-dur op. 36 Ludwiga van Beethovena. /…/ 
II Symfonia Beethovena wykonana została bez nieporozumień. Komunikacja pomiędzy dyrygentem Piotrem 
Borkowskim i orkiestrą jest podstawą profesjonalnych, pozbawionych niedomowień wykonań, a stały, nie 
podlegający dyskusji poziom prezentacji, pozwala na optymizm. /…/ 
O wiele bardziej istotna jest zdolność współtworzenia interpretacji, poddawanie się frazie, artykulacyjne i 
barwowe zgranie, a te cechy orkiestra pod dyrekcją Piotra Borkowskiego posiada. Dzięki nim poziom ostatnich 
wykonań mógł usatysfakcjonować nawet wymagającą publiczność olsztyńską.” 

[Krzysztof D. Szatrawski] 

 

Dziennik Pojezierza, 14-16 lutego 1997 
 

„W końcu 1996 roku nakładem wytworni Skarbo ukazała się we Francji, nagrana w połowie roku 1995, płyta 
olsztyńskiej filharmonii. Jako tytuł płyty posłużyła nazwa pierwszego utworu, Symfonii Tybetańskiej, ale na krążku 
znajduje się także drugie dzieło – Symfonia mistyczna „Sphene”. 
Autorem obydwu kompozycji jest urodzony w 1952 roku twórca francuski Philippe Chamouard, kompozytor 
posiadający w swym dorobku dwie płyty (m. in. II Symfonia „Sarajewo”) /…/. Orkiestra olsztyńska dokonała 
nagrań pod dyrekcją Piotra Borkowskiego. /…/ 
Orkiestra brzmi jak nigdy wcześniej. Paleta czystych, wyrównanych barw układa się znakomicie w każdym 
rejestrze. Kultura brzmienia i precyzja rytmiczna, bezwzględna dyscyplina artykulacji i dynamiki, a wreszcie 
niezachwiana dramaturgia wykonań składają się na świetny obraz możliwości fonograficznych zespołu pod 
dyrekcją Piotra Borkowskiego. Ta płyta jest czymś więcej niż wizytówką olsztyńskiej orkiestry, jest wartościowym 
osiągnieciem muzyków biorących udział w jej nagraniu.” 

[Krzysztof D. Szatrawski] 

 

Gazeta Olsztyńska, 20 marca 2006 
 

„Filharmonia olsztyńska – od niedawna nosząca nazwę Warmińsko-Mazurskiej – liczy sobie lat sześćdziesiąt. /…/ 
Koncert, który nastąpił po części oficjalnej, był najważniejszą odsłoną jubileuszowej gali. /…/ 
Orkiestrę prowadził, jak za dawnych lat, Mieczysław Nowakowski. Po nim batutę przejął Piotr Borkowski. I to z 
nim olsztyńscy filharmonicy zagrali w wielkim stylu. Uwerturę-fantazje Romeo i Julia Czajkowskiego. Nie było w 
tym wykonaniu ani jednej nuty zimnej.” 

[Krzysztof Panasik] 

 

eGorzowska.pl, 24 września 2012 
 

„Na piątkowy (21 września 2012) wieczór w Filharmonii Gorzowskiej czekali wszyscy melomani. Bo oto na dwa 

dni przedtem można było na stronie internetowej przeczytać, że Czwartą Symfonią i Koncertem skrzypcowym 

Ludwiga van Beethovena będzie dyrygował pan Piotr Borkowski! /…/  

Ja nie wiem, jakich słów użyć, żeby nie być posądzonym o egzaltację, więc może tylko tak: To było znakomite 
wykonanie IV Symfonii. Posłuchałem dźwięków, harmonii, brzmienia poszczególnych sekcji orkiestry, 
współbrzmienia – tych wszystkich kolejnych dialogów instrumentów, treści, które niosą i które bez trudu 
rozumiałem, czułem całym sobą. Czwarta „pod Borkowskim” została we mnie jej kolorami, humorem i tym, co 
nieokreślone i nie do opisania, a przecież wywołuje ciary… Moja córka, która nie jest melomanką, nie jest 
osłuchana z muzyką klasyczną, ale co któryś raz wybiera się ze mną na koncert, powiedziała, że zaczyna rozumieć, 
uczy się słuchać dzięki wpatrywaniu się w dyrygowanie – tutaj brawa dla pana Piotra Borkowskiego. – Tato – 
mówiła Monika – on jest cały w tej muzyce. Każdym wysublimowanym gestem rąk, palców, ciała. Ja nawet, 
mimo że stoi tyłem, wyobrażam sobie mimikę jego twarzy. Z tego wszystkiego odczytuję Muzykę, zaczynam ją 
rozumieć, czuć, słuchać tego co pokazuje muzykom. 
Widownia chyba odebrała i wykonanie, i prowadzenie podobnie, wywołując Dyrygenta kilkakrotnie. Ba, 
słyszałem okrzyki aplauzu, co zdarza się niezwykle rzadko.” 

[Z. Marek Piechocki] 

 

Badische Zeitung, 7 października 2013  
 

„ ... Sposób, w jaki orkiestra przeprowadziła przepiękny hymn /…/ był genialny. Prawdziwie mistrzowska 
interpretacja wielkiego dzielą muzyki orkiestrowej. Dyrygent Piotr Borkowski i jego zespół czarowali; publiczność 
była pod wrażeniem i obdarowała wykonawców owacjami na stojąco.” 

[Bianca Flier] 


