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28 XI 2012, godz. 1830, Foyer Sali Koncertowej

Uroczyste przekazanie jako daru dla UMFC 
instrumentów lutniczych Grupy Podhalańskiej ZPAL 

pod kierownictwem Stanisława Króla

Roman Lasocki skrzypce 
Klaudiusz Baran akordeon

Orkiestra Symfoniczna UMFC
TOMASZ BUGAJ dyrygent



Program

MARCIN BŁAŻEWICZ  (ur. 1953)

Koncert na akordeon i orkiestrę smyczkową  (2011/2012, prawykonanie)

I. Andante ma agitato

II. Allegretto

III. Allegro con fuoco

Motto: Czy wiesz – powiedział – że 
kropka kończąca Księgę jest okiem, a to 
oko nie ma powieki?
 Edmond Jabes (Aeli)

KLAUDIUSZ BARAN akordeon

GRAŻYNA BACEWICZ  (1909–1969)

VII Koncert skrzypcowy  (1965)

I. Tempo mutabile

II. Largo

III. Allegro

ROMAN LASOCKI skrzypce

Przerwa

MIECZYSŁAW KARŁOWICZ  (1876–1909)

Stanisław i Anna Oświecimowie

Poemat symfoniczny na wielką orkiestrę op. 12  (1907)

Orkiestra Symfoniczna UMFC
TOMASZ BUGAJ dyrygent
Michał Czubaszek asystent dyrygenta



Klaudiusz Baran

Urodził się w Przemyślu. W 1995 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie w klasie akordeonu prof. Jerzego Jurka. Jako stypendysta rządu francuskiego kon-
tynuował studia w Conservatoire Paul Dukas w Paryżu w klasie prof. Maxa Bonnaya.

Jest laureatem wielu nagród, w tym zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu w Katowicach 
(1993) oraz międzynarodowych konkursów w Castelfi dardo i Paryżu (1997).

Występował solo, w zespołach kameralnych i z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych 
na najważniejszych estradach koncertowych w Polsce, a poza granicami kraju koncertował we 
Francji, Włoszech, Austrii, Rosji, Hiszpanii, Czechach, Niemczech, Serbii, Estonii, Wielkiej Bryta-
nii, Norwegii, Chinach i Argentynie oraz na Słowacji, Litwie, Białorusi i Ukrainie.

Uczestniczył w wielu festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą, takich jak: Warszawska 
Jesień, Skrzyżowanie Kultur i Forum Lutosławskiego w Warszawie, Musica Polonica Nova we 
Wrocławiu, Bravo Maestro w Kąśnej Dolnej, Dialog Czterech Kultur w Łodzi, a także w festiwa-
lach muzyki akordeonowej w Kragujewcu (Serbia), Petersburgu, Moskwie (Bajan i bajaniści, 
Sezon Kultury Polskiej w Rosji), Saragossie (EXPO 2008), Buenos Aires (Tango Festival y Mun-
dial de Baile) i wielu innych.



Jako solista współpracował z orkiestrami większości polskich fi lharmonii z Orkiestrą Filhar-
monii Narodowej na czele, a także z Polską Orkiestrę Radiową i Narodową Orkiestrą Symfonicz-
ną Polskiego Radia oraz z większością polskich orkiestr kameralnych (m.in. Sinfonietta Cracovia, 
Capella Bydgostiensis, Concerto Avenna, Vratislavia, Amadeus, Aukso). Za granicą artysta kon-
certował z orkiestrami: Dresdner Philharmonie, Vogtland Philharmonie / Greiz-Reichenbach, 
Philharmonie Meiningen, Staatsorchester Rheinische Philharmonie / Koblenz i Thüringen 
Philharmonie / Gotha oraz z Orkiestrą Filharmonii we Władymirze i Lwowską orkiestrą „Aka-
demia”.

Artysta miał okazję współpracować z wybitnymi mistrzami batuty, by wymienić: Jerzego 
Maksymiuka, Tadeusza Wojciechowskiego, Zygmunta Rycherta, Agnieszkę Duczmal, Marcina 
Nałęcza-Niesiołowskiego, Michała Nesterowicza, Krzysztofa Urbańskiego, a spośród dyrygen-
tów zagranicznych – Reinberta de Leeuv, Stefana Fraasa, Reinholda Petersena, Zsolta Hamara, 
Jiří Maláta, Charlesa Olivieri-Munroe, Lucasa Visa, Daniela Raiskina, Stefanosa Tsialisa, Myrosla-
va Skoryka, Hectora Guzmana i wielu innych.

Klaudiusz Baran koncertował z takimi artystami, jak: Julius Berger, Vadim Brodski, Roby 
Lakatos, Susanna Moncayo von Hase, Ivan Monighetti, Andrzej Bauer, Paweł Gusnar, Krzysztof 
Jabłoński, Krzysztof Jakowicz, Konstanty Andrzej Kulka, Waldemar Malicki, Michał Nagy, Piotr 
Pławner, Tomasz Strahl oraz z muzykami kwartetów Royal String Quartet i Bell’Arte. W marcu 
2009 roku miał okazję wykonać wspólnie z niemieckim wiolonczelistą Juliusem Bergerem i Or-
kiestrą Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcją Adama Klocka kompozycję Sofi i Gubaiduliny Siedem 
słów Chrystusa na krzyżu w obecności kompozytorki.

Klaudiusz Baran jest założycielem i muzykiem zespołów: Tangata Quintet, Machina del Tan-
go i DesOrient (z pierwszym z nich dwukrotnie był nominowany do nagrody Fryderyk w latach 
2004 i 2005).

Artysta dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, w tym muzyki fi lmowej, 
teatralnej i rozrywkowej. W 2003 roku ukazała się pierwsza autorska płyta artysty, nagrana dla 
wytwórni SonyClassical, z solowymi i kameralnymi dziełami Astora Piazzolli. Została ona wy-
różniona w tym samym roku Fryderykiem w kategorii Najlepszy album – muzyka kameralna.

Klaudiusz Baran jest pedagogiem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warsza-
wie (na stanowisku profesora). Jest zapraszany jako wykładowca na międzynarodowe kursy 
interpretacji muzycznej (Polska, Francja, Serbia). Od lat pełni na uczelni funkcje kierownicze: 
w latach 2002–2005 był kierownikiem Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki, od 2008 
roku pełnił obowiązki Prodziekana, a następnie Dziekana Wydziału Instrumentalnego, zaś w ka-
dencji 2012–2016 pełni funkcję prorektora ds. artystycznych.

W uznaniu zasług artysta został odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze 
– Gloria Artis.



Roman Lasocki

Jeden z najwybitniejszych skrzypków polskich średniego pokolenia. Studia uwieńczone 
dyplomem z wyróżnieniem ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi 
w klasie profesora Franciszka Jamrego. Naukę kontynuował później u takich mistrzów, 
jak: André Gertler, Henryk Szeryng, Tadeusz Wroński czy Stanisław Lewandowski. Brał 
udział w wielu kursach mistrzowskich, m.in. w Budapeszcie, Weimarze, Genewie i Bar-
celonie.

Występował na najważniejszych estradach koncertowych świata, m.in. w paryskiej 
Salle Gaveau, wiedeńskiej Bösendorfer-Saal, nowojorskiej Carnegie Hall oraz w innych 
poważanych centrach koncertowych Europy, Azji, Stanów Zjednoczonych i Kanady. 
Uczestniczył w renomowanych światowych festiwalach muzycznych, takich jak Festival 
Estival de Paris czy Warszawska Jesień.

Występował z najwybitniejszymi polskimi dyrygentami, szczególnie zaś ceni sobie 
koncerty i nagrania dokonane z Filharmonią Śląską oraz Narodową Orkiestrą Symfoniczną 
Polskiego Radia pod dyrekcją Karola Stryi, Antoniego Wita, Mirosława Jacka Błaszczyka 
i Jerzego Swobody. 



Artysta nagrał ponad dwadzieścia płyt analogowych i kompaktowych dla wytwórni 
polskich, niemieckich, angielskich, francuskich i japońskich, a wśród nagrodzonych reali-
zacji znalazły się m.in.: oba Koncerty skrzypcowe Szymanowskiego, Partita Lutosławskie-
go, I Koncert skrzypcowy a-moll op. 77 Szostakowicza i prezentowany dzisiaj VII Koncert 
skrzypcowy Bacewiczówny, który doczekał się wielu pochlebnych recenzji.

 Roman Lasocki nagrywał także dla Polskiego Radia oraz dla radiofonii niemieckiej, 
francuskiej, włoskiej, szwedzkiej, węgierskiej, belgijskiej, holenderskiej, hiszpańskiej, 
czeskiej i koreańskiej oraz dla rozgłośni amerykańskich i kanadyjskich.

 Jego wieloletnia współpraca z Telewizją Polską zaowocowała sześcioma cyklami mu-
zycznymi (m.in. Fantazja na smyczki, Mistrzowie wiolinistyki, Historie smyczkiem pisane, 
Roman Lasocki przedstawia), w ramach których zrealizował przeszło 250 odcinków pro-
gramów, których gośćmi byli najwybitniejsi polscy skrzypkowie, altowioliści i wiolon-
czeliści.

Od dziesięcioleci artysta zapraszany jest do prowadzenia kursów mistrzowskich 
w Niemczech, Francji, Holandii, Hiszpanii, na Węgrzech, w Korei Płd., Japonii, USA i Ka-
nadzie. Jest także jurorem i przewodniczącym wielu polskich i międzynarodowych kon-
kursów skrzypcowych.

Od roku 1970 zajmuje się także pedagogiką. Jest profesorem zwyczajnym na Uniwer-
sytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz profesorem Akademii Muzycz-
nej w Katowicach. W latach 2002–2004 wykładał jako visiting professor na Uniwersyte-
cie Keimyung w Daegu (Korea Płd.) oraz prowadził kursy mistrzowskie w Seulu. Z jego 
klasy wyszło wielu cenionych skrzypków polskich, obecnie pedagogów wyższych uczelni 
muzycznych bądź koncertmistrzów orkiestr symfonicznych i kameralnych. 

Roman Lasocki pełnił także szereg odpowiedzialnych funkcji akademickich, m.in. 
prorektora ds. artystycznych warszawskiej uczelni muzycznej (1996–2002, 2005–2012). 
Nadto jest promotorem i recenzentem prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o na-
danie tytułu profesora składanych w większości uczelni muzycznych w kraju.

Ponad trzydziestu wybitnych kompozytorów dedykowało Romanowi Lasockiemu 
swoje dzieła, wśród nich: Rafał Augustyn, Jerzy Bauer, Edward Bogusławski, Marian 
Borkowski, Sławomir Czarnecki, Andrzej Dutkiewicz, Jan Wincenty Hawel, Włodzimierz 
Kotoński, Stanisław Moryto, Bronisław Kazimierz Przybylski, Witold Rudziński i Romuald 
Twardowski.

O grze Romana Lasockiego z uznaniem wypowiadały się wybitne osobistości świata 
muzyki. Witold Lutosławski w liście do artysty pisał: Dzięki Pana i Pani Musialskiej wy-
konaniu uwierzyłem, iż Recitativo e arioso nie zostało napisane przeze mnie lewą ręką, 
a wykonanie Państwa podoba mi się bardzo. Wielki kompozytor zachęcał też skrzypka 



do zainteresowania się innymi jego dziełami. W odpowiedzi na sugestię Mistrza Roman 
Lasocki wykonał Partitę w wersji na skrzypce i orkiestrę blisko siedemdziesiąt razy, a jego 
nagranie (PRK CD020) sprzed dziesięciu laty, dokonane z Filharmonią Śląską pod dyrekcją 
Jerzego Swobody, zostało świetnie przyjęte przez krytykę, a także przez profesora Tade-
usza Wrońskiego, jednego z największych polskich skrzypków i pedagogów wiolinistyki, 
który tak pisał w „Ruchu Muzycznym” z 11 stycznia 1998: Roman Lasocki jest skrzypkiem 
dojrzałym, cieszy się zasłużonym uznaniem w kraju i za granicą. Cechą szczególną jego wy-
obraźni muzycznej jest pełne odczucie i zrozumienie muzyki najnowszej, co potrafi zaszcze-
pić i swoim uczniom. Nie przestaje przy tym być skrzypkiem uniwersalnym, rozumiejącym 
wszystkie style. Roman Lasocki może zaliczyć wykonanie Partity Lutosławskiego do swoich 
prawdziwych osiągnięć i – moim zdaniem – dzięki temu nagraniu Partita zakorzeni się 
w repertuarze skrzypków.

Za wybitne osiągnięcia artystyczne Roman Lasocki został uhonorowany Krzyżem Ko-
mandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Od-
znaką Polskiego Radia, nagrodą Złotego Ekranu, czterokrotnie Nagrodą Ministra Kultury, 
a także medalem Gloria Artis.

Od 2012 roku Roman Lasocki pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Polskich Artystów 
Muzyków.

Artysta gra obecnie na skrzypcach „Lasocki” – dziele lutnika Stanisława Króla, które 
powstało w czerwcu 2012 roku.



Tomasz Bugaj

Jest jednym z czołowych przedstawicieli powojennej generacji dyrygentów polskich. Obecnie 
pełni funkcję kierownika Katedry Dyrygentury na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopi-
na w Warszawie. W latach 1997–2007 był profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie, kie-
rując tam także Katedrą Dyrygentury Symfoniczno-Operowej. Do roku 2005 piastował funkcję 
Dyrektora Artystycznego i Głównego Dyrygenta Filharmonii Krakowskiej (od 1998), a w latach 
2006–2008 był Dyrektorem Muzycznym Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. 

Urodził się w 1950 roku w Kłomnicach. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta 
i Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Częstochowie. Studiował dyrygenturę (1969–1974) 
u profesora Stanisława Wisłockiego w warszawskiej Akademii Muzycznej oraz muzykologię na 
Uniwersytecie Warszawskim (1969–1972).

Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął współpracę z Warszawską Operą Kameralną, 
gdzie awansował po kolei ze stanowiska asystenta dyrygenta (m.in. Kazimierza Korda, Jerzego 
Maksymiuka, Jurgena Jurgensa) na dyrygenta i wreszcie na dyrektora muzycznego tejże opery. 
Z Warszawską Operą Kameralną odbył liczne tournée po Europie i Stanach Zjednoczonych, pro-
wadząc spektakle oper Haydna, Pergolesiego, Cimarosy, Paisiella, Telemanna, Händla, Rossinie-
go i Donizettiego, specjalizując się przede wszystkim w interpretacji dzieł Mozarta.

Przełomem w karierze Tomasza Bugaja była pierwsza nagroda uzyskana na Międzynarodo-
wym Konkursie w Bristolu w 1978 roku. Dzięki temu sukcesowi artysta przez kilka następnych 



sezonów występował z Bournemouth Symphony Orchestra i Bournemouth Sinfonietta oraz 
nawiązał kontakty z wieloma wiodącymi zespołami brytyjskimi, m.in. z orkiestrami: London 
Philharmonic, Royal Scottish National, Royal Liverpool Philharmonic, BBC Philharmonic, BBC 
Scottish Symphony, BBC Welsh, Scottish Chamber i Ulster Orchestra. 

W Polsce Tomasz Bugaj był dyrektorem artystycznym Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy 
(1980–1984), Filharmonii im. Artura Rubinsteina w Łodzi (1987–1990) oraz regularnym goś-
ciem wiodących orkiestr polskich: Filharmonii Narodowej w Warszawie, Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Sinfonii Varsovii i Polskiej Orkiestry Kameralnej. 

Artysta był równie aktywny na polu operowym, współpracując z teatrami z Łodzi, Poznania 
i Gdańska, a za granicą – z Akwizgranu, Leeds (Opera North), Bilbao i Pampeluny.

W Niemczech Tomasz Bugaj dyrygował orkiestrami w następujących miastach: Akwizgran, 
Berlin, Bochum, Duisburg, Essen, Hagen, Flensburg, Herford (Nordwestdeutche Philharmonie), 
Gelsenkirchen, Karlsruhe, Mannheim, Monachium (Münchener Rundfunk Orchester), Stuttgart, 
Saarbrücken, Weimar i Wiesbaden.

Tomasz Bugaj wielokrotnie dyrygował orkiestrą Mozarteum z Salzburga, zespołami z Ber-
gen (Norwegia) i Turku (Finlandia), a także RTL Luxembourg, Orquesta Nacional de España 
(Madryt), Orquesta Sinfonica de Gran Canaria, Orquesta Sinfónica de Bilbao, National Chamber 
Orchestra w Waszyngtonie, Orchestra of the RTÉ w Dublinie, Orchestra Sinfónica de Chile, Or-
chestra Sinfonica Siciliana w Palermo, Filharmonią Słowacką w Bratysławie, Rosyjską Narodo-
wą Orkiestrą Symfoniczną w Moskwie i wieloma, wieloma innymi.

Artysta gościł w najsłynniejszych salach koncertowych świata, by wymienić tylko najważ-
niejsze z nich: Filharmonię Berlińską i berliński Schauspielhaus, Grieghallen w Bergen, Alte Oper 
we Frankfurcie, Herkulessaal w Monachium, Liederhalle w Stuttgarcie, Royal Festival Hall i Bar-
bican Hall w Londynie, Teatro la Fenice w Wenecji, Großes Festspielhaus w Salzburgu i Wielką 
Salę Konserwatorium Moskiewskiego.

Tomasz Bugaj brał udział w wielu międzynarodowych festiwalach, takich jak: Festival de 
Asturias, Bath International Festival of Music and Arts, Berliner Festwochen, Festspillene i Ber-
gen, Carinthischer Sommer, Cheltenham International Festival of Music, Istanbul International 
Festival, ponadto we włoskich festiwalach w Lukce, Mediolanie, Ravello i Taorminie, a w Polsce 
– we wrocławskim Wratislavia Cantans oraz częstochowskim Gaude Mater.

Tomasz Bugaj zapraszany był do udziału w wielu konkursach wokalnych, m.in.: w Pampe-
lunie, Bilbao i Warszawie, gdzie dyrygował podczas końcowych przesłuchań i koncertów laure-
atów oraz uczestniczył w obradach jury.

Nagrywał dla takich wytwórni, jak: Orpheo, Polskie Nagrania, Yedang (Korea Płd.), Musi-
ques Suisses oraz dla rozgłośni radiowych i telewizyjnych (Polskie Radio, TVP, Westdeutscher 
Rundfunk, Bayerischer Rundfunk i BBC).



Omówienie

Marcin Błażewicz – Koncert na akordeon i orkiestrę smyczkową

Utwór powstał w 2012 roku na prośbę i z inspiracji prof. Klaudiusza Barana i jest mu dedykowa-
ny. Składa się z trzech części: szybka – wolna – szybka. Cechują go duża energetyka oraz wart-
ka, nasycona emocjonalnie i logiczna narracja. W całej kompozycji odnaleźć można, z jednej 
strony, echa aury muzyki międzywojennej, z drugiej zaś, szczególnie w fi nale, muzyki ludowej 
o bardzo żywiołowym charakterze.

Grażyna Bacewicz – VII Koncert skrzypcowy

Swój siódmy koncert skrzypcowy Grażyna Bacewicz skomponowała w 1965 roku, rok wcześniej 
decydując się na zakończenie kariery solistki i poświęcenie się wyłącznie kompozycji.

W roku 1966 odbyła się w Brukseli premiera utworu. Z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej 
Radia Belgijskiego pod dyrekcją Daniela Sternefelda wystąpił hiszpański skrzypek Augustín León 
Ara.

W tym okresie Grażyna Bacewicz bardzo wyraźnie odczuwała już powiew awangardy spod 
znaku Krzysztofa Pendereckiego czy Henryka Mikołaja Góreckiego. Próbowała odnaleźć się 
w takiej rzeczywistości, starając się zarazem nie zatracić własnej tożsamości i – jak pisała – 
„niecałkowicie zaprzedać się awangardzie”.

Przywiązanie do klasycznych zasad widoczne jest w trzyczęściowej konstrukcji utworu, nato-
miast sama jego treść przesycona jest środkami wyrazu  dotychczas nieobecnymi w twórczości 
Bacewiczówny (głównie w zakresie instrumentacji i melodyki). Sposób narracji również ulega 
zmianie – myśli muzyczne stają się krótsze, bardziej epigramatyczne (szczególnie w częściach 
skrajnych); nawet forma staje się mniej jednolita niż w poprzednich koncertach.

Grażyna Bacewicz podejmując próbę syntezy tradycyjnych środków z tymi nowszymi, dotąd 
w jej twórczości nieobecnymi, stworzyła kompozycję dynamiczną, skontrastowaną pod wzglę-
dem wyrazowym i silnie nasyconą emocjonalnie.



Mieczysław Karłowicz – Stanisław i Anna Oświecimowie op. 12

Obraz Stanisław Oświęcim przy zwłokach Anny Oświęcimówny Stanisława Bergmana zobaczył 
Karłowicz po raz pierwszy jako szesnastoletni młodzieniec. Już wtedy musiał zrobić na nim 
duże wrażenie, a co istotne – wrażenie trwałe, skoro piętnaście lat później (w roku 1907) zde-
cydował się rozpocząć pracę nad swoim czwartym z kolei poematem symfonicznym, będącym 
– jak pisał w liście do przyjaciół – „polską trawestacją Romea i Julii”.

Forma poematu to swobodnie potraktowane allegro sonatowe. Kompozytor operuje trzema 
głównymi tematami: dynamicznym, jakby porywczym, nacechowanym temperamentem 
i brawurą tematem Stanisława; lirycznym, delikatnym tematem Anny (warto zwrócić uwagę 
na podobieństwo obydwu tematów symbolizujące pokrewieństwo bohaterów) oraz porusza-
jącym tematem tragicznego losu (który znajdzie swoją kulminację w przejmującym, poprze-
dzającym fi nał marszu żałobnym).

Prawykonanie utworu odbyło się 27 kwietnia 1908 roku w Filharmonii Warszawskiej. Dyry-
gował sam Karłowicz. Utwór spotkał się ze znakomitym przyjęciem zarówno publiczności, jak 
i krytyków.

Do wydrukowanej w 1912 roku partytury Karłowicz dołączył następujący komentarz:

Ponieważ podanie o Stanisławie i Annie Oświecimach nie jest prawdopodobnie 
znane szerszemu ogółowi, przeto autor pozwala sobie podać je tutaj w paru 
słowach. 

Stanisław, wychowany z dala od domu rodzicielskiego, zobaczył po raz pierwszy 
siostrę swą Annę jako już dorastającą panienkę. Oboje zapłonęli ku sobie gorącą 
miłością, ale zdając sobie sprawę z tego grzesznego uczucia, walczyli z nim, lecz 
nadaremnie.

Wówczas udał się Stanisław do Rzymu, gdzie udało mu się po długich błaganiach 
nakłonić Ojca Św. do udzielenia błogosławieństwa na związek z siostrą. Gdy 
jednak powrócił do domu rodzicielskiego, zastał siostrę na marach. 

Stanisław nie długo przeżył siostrę. Kapliczka w Krośnie kryje zwłoki kochającej 
się pary, która nie zaznała szczęścia na ziemi i którą dopiero śmierć połączyła.

Ignacy Zalewski
student I roku studiów magisterskich

specjalność: kompozycja



I Skrzypce II Skrzypce
Michał Bielenia koncertmistrz Monika Chmielewska 
Marta Zalewska Aleksandra Guja 
Anita Wąsik Aleksandra Nikiel 
Malwina Włodarczyk Tomomi Ikawa 
Maria Michoń Monika Hirsch 
Judyta Florczak Piotr Nermer 
Virginia Malandra Ewa Dyrda 
Yvanka Milosevic Lira Anna Korczyńska 
Barbara Malcolm Maria Jeżewska 
Angelika Środoń Magdalena Langman 
Łukasz Parcheta Gabriela Mokrzycka 
Jan Dutkowski Aleksandra Szlaga 
Natalia Zadrożna Marek Rymarz 
Karol Marcinkowski Martyna Sułek 
Aleksandra Kwiatkowska Aleksandra Błaszczak 
Michał Piotrowski 
Maria Czerwińska Wiolonczele
Zuzanna Krawczak Dominik Płociński

Maria Ćmiel 
Altówki Can Kehri 
Bartłomiej Szymborski Marcin Kusek 
Tomasz Karwan Dobrawa Czocher 
Monika Idasiak Zuzanna Stradowska 
Katarzyna Grygiel Katarzyna Stasiewicz 
Weronika Maniakowska Tamara Behler 
Fily Diakite Paulina Wiśniewska 
Anna Aleksandrow Aleksandra Jankowska 
Magdalena Micke Kinga Piotrowska
Katarzyna Średzińska 
Marta Ołów Kontrabasy
Justyna Kostrzoń Karol Nasiłowski 
Edyta Milasiewicz Jakub Langiewicz 
Maria Skocka Wojciech Zeman 
Daria Al Dahabi Adam Wardziak 

Maciej Kozioł 
Michał Kazimierski 
Andrzej Zieliński 

Orkiestra Symfoniczna UMFC

prof. zw. Roman Siwek dyrektor artystyczny

prof. UMFC Marek Szwarc wicedyrektor



Flety Oboje
Justyna Czeczko-Krukowska Dominika Paszkowska 
Joanna Krajewska Dorota Janiczek 
Antonina Styczeń Karolina Szymanik 
Weronika Skowronek Alina Gregorczyk rożek angielski

Klarnety Fagoty
Grzegorz Wołczański klarnet Es Anna Muszyńska 
Jacek Anyszek Wojciech Motyl 
Mateusz Rajkowski Magdalena Laskowska 
Jacek Dziołak klarnet basowy Bernard Łasecki kontrafagot

Waltornie Trąbki
Rafał Kowalczyk Mateusz Tomaszewski 
Paula Lis Daniel Kalamon 
Anna Baran Aneta Mścisz 
Konrad Markowski 
Marta Michalec 
Antoni Chłopeniuk 
Patrycja Kurowska 

Puzony Tuba
Lech Polka-Przeworski Mateusz Sejdak 
Adam Wojutyński 
Sylwester Bondyra 

Perkusja Harfa
Krzysztof Niezgoda kotły Zuzanna Fedorowicz 

 Karłowicz Olga Przybył Agata Salwińska
Karol Krasiński Agata Galik 

 BacewiczRadosław Mysłek Wiktoria Jankowska
Marianna Bednarska 

Paweł Czarny inspektor orkiestry
Jerzy Kołodziejski, Mariusz Moćko obsługa techniczna estrady

}
}



Biuro Koncertowe
tel. (22) 827 72 49

e-mail: bk@chopin.edu.pl 

BILETY  Na koncerty środowe obowiązują bilety w cenie 10 zł, na koncerty niedzielne i poniedziałkowe 

– bezpłatne karnety wstępu. Ich dystrybucja odbywa sięw holu głównym uczelni od poniedziałku do piątku 

w godz. 1600–1900 oraz w niedziele w godz. 1600–1700

skład i łamanie: Copy Right, www.crdruk.pl

Zapraszamy
na następne koncerty

GRUDZIEŃ 2012

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu

KONCERT LAUREATÓW
Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego 
im. Fryderyka Chopina

Organizator: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu

FRITZ KREISLER IN MEMORIAM
Koncert w 50. rocznicę śmierci
wybitnego skrzypka i kompozytora

Koncert w wykonaniu studentów klas skrzypiec UMFC

Środa, godz. 1900, bilety – 10 zł

RECITAL FORTEPIANOWY 
Andrzej Stefański fortepian

Program: Beethoven, Brahms, Schumann
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