Arcangelo Corelli (1653-1713)
Sonata A-dur na skrzypce i basso continuo
op.5 nr. IX

Części utworu
I Preludio (Largo)
II Giga (Allegro)
III Adagio / IV Tempo di gavotta (Allegro)

Wykonawcy
Jakub GAŁKA – skrzypce
Marek MIŚKOWICZ – klawesyn

Dr inż. Jakub GAŁKA –
Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie
w klasie skrzypiec Marii Grabowieckiej-Hołówki oraz Konserwatorium im. Lutosławskiego
w Krakowie w klasie skrzypiec barokowych Agnieszki Rychlik. Od wielu lat aktywnie
koncertuje w Orkiestrze Kameralnej Fresco Sonare (http://frescosonare.art.pl/). Szczególnie
angażuje się w wykonawstwo muzyki dawnej, zwłaszcza barokowej.
Współpracował z wieloma wybitnymi solistami i dyrygentami, w kraju i za granicą m. in.:
Kaja Danczowska, Tomasz Strahl, John Hancorn, Stanisław Krawczyński, Klaudiusz Baran,
Michał Nagy, Piotr Tarcholik, Mariusz Pędziałek, Zbigniew Pilch, Mieczysław Szlezer,
Grzegorz Turnau, Stanisław Soyka, Maciej Małecki, Elżbieta Stefańska i inni.
Jest również miłośnikiem muzyki folkowej, specjalizuje się w głównie wykonawstwie muzyki
celtyckiej (fiddling). Był skrzypkiem w nieistniejącym już neo-celtyckim (Ceol-Nua) zespole
Forann.
W wolnych chwilach zajmuje się również alpinizmem i wspinaczką wysokogórską, chętnie
odwiedza dziewicze góry Azji i Ameryki Południowej.
Jest pracownikiem Katedry Elektroniki AGH – w 2008r uzyskał stopień naukowy doktora
nauk technicznych na podstawie rozprawy pt. „Optymalizacja parametryzacji sygnału w
aspekcie rozpoznawania mowy polskiej“ Specjalizuje się w cyfrowym przetwarzaniu
sygnałów.

Dr hab. inż. Marek MIŚKOWICZ–
Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II Stopnia w Krakowie w klasie organów prof.
Andrzeja Białko. Naukę gry na organach kontynuował w krakowskiej Akademii Muzycznej
w klasie prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy, uzyskując w roku 1999 dyplom z
wyróżnieniem. Występował z recitalami na kilku festiwalach organowych (m.in. w ramach
Tynieckich Recitali Organowych). Dzięki stypendiom Welton Foundation wielokrotnie
uczestniczył w kursach mistrzowskich w Dartington International Summer School w Anglii
pod kierunkiem prof. Davida Titteringtona z Royal Academy of Music w Londynie.
Prowadził wszechstronną działalność pedagogiczną (nauka gry na organach, chorał
gregoriański, literatura organowa, organoznawstwo i historia organów, nauka kontrapunktu,
harmonia) w instytucjach kształcących muzyków kościelnych (Papieska Akademia
Teologiczna, Archidiecezjalna Szkoła Organistowska w Krakowie, Diecezjalne Studium
Muzyki Kościelnej w Bielsku-Białej). Obecnie jest wykładowcą muzyki kościelnej w
Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie oraz organistą Bazyliki na
Skałce.
Jest pracownikiem Katedry Elektroniki AGH - doktoryzował się w 2004 roku na podstawie
rozprawy pt. „Adaptacyjne algorytmy sterowania zdarzeniami w rozproszonych
architekturach sieci miejscowych” a habilitował w 2010 w oparciu o cykl publikacji
poświęconych limitom wydajności sieciowych systemów sensorowych z predykcją
obciążenia.
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