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Koncert wiolonczelowy Witolda Lutosławskiego wykonał Tomasz Strahl po raz pierwszy 
w obecności kompozytora w październiku 1993 roku, podczas uroczystego koncertu poświę-
conego Mistrzowi z okazji 80. rocznicy Jego urodzin. Artyście partnerowała wówczas Orkiestra 
Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka. Przygotowując 
się do wykonania tego dzieła, Tomasz Strahl korzystał nie tylko z pomocy swojego pedagoga, 
prof. Kazimierza Michalika, ale również artystów blisko związanych z Witoldem Lutosławskim: 
prof. Krzysztofa Jakowicza i prof. Romana Jabłońskiego. Po wykonaniu Koncertu Tomasz Strahl 
uzyskał od Mistrza pełną akceptację dla swojej interpretacji oraz otrzymał od Niego propozycję 
spotkania, które nie doszło jednak do skutku z powodu śmierci Kompozytora.

W 1994 roku, kiedy Akademia Muzyczna w Warszawie czciła śmierć Witolda Lutosławskiego, 
artysta ponownie wykonał ten Koncert z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Akademii 
Muzycznej pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego.

W 1998 roku ukazała się płyta kompaktowa, na której zarejestrowano utwory Witolda Luto-
sławskiego: Partitę (solista: Roman Lasocki), I Symfonię oraz Koncert wiolonczelowy (solista: 
Tomasz Strahl). Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej dyrygował, również związany blisko 
z kompozytorem, Jerzy Swoboda.

Także w następnych latach Tomasz Strahl wykonywał ten utwór z orkiestrami kilkunastu fi lhar-
monii na terenie całego kraju, a utwory kameralne Lutosławskiego – w wielu krajach Europy 
oraz w Japonii.

Artysta chciałby złożyć swoje podziękowanie wszystkim wymienionym wyżej wybitnym wy-
konawcom polskim, którzy pomogli mu w poznawaniu muzyki Mistrza Lutosławskiego, a Wła-
dzom Uczelni – za możliwość uczczenia tym samym 100. rocznicy urodzin Kompozytora.



Program

WITOLD LUTOSŁAWSKI (1913–1994)

Mała suita (1951)

w wersji na orkiestrę symfoniczną 

I. Fujarka. Allegretto

II. Hurra polka. Vivace

III. Piosenka. Andante molto sostenuto

IV. Taniec. Allegro molto

Koncert wiolonczelowy (1970)

I. Introduction (attacca)

II. Four Episodes (attacca)

III. Cantilena (attacca)

IV. Finale

TOMASZ STRAHL wiolonczela

Przerwa

Koncert na orkiestrę (1950–1954)

I. Intrada. Allegro maestoso

II. Capriccio notturno e arioso. Vivace

III. Passacaglia, toccata e corale. Andante con moto

ORKIESTRA SYMFONICZNA UMFC

MARCIN NAŁĘCZ-NIESIOŁOWSKI dyrygent



Omówienie

W roku 2013 przypada 100. rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych polskich kompozy-
torów XX wieku – Witolda Lutosławskiego. Jubileusz ten obchodzony jest nie tylko w Polsce, 
ale również na całym świecie. Odbywają się liczne koncerty, a także związane z kompozytorem 
wydarzenia o charakterze edukacyjnym oraz wydawniczym.

Witold Lutosławski urodził się 25 stycznia 1913 roku w Warszawie, jednak jego wczesne 
dzieciństwo związane było z Moskwą i Drozdowem, gdzie pobierał pierwsze lekcje gry na for-
tepianie. Po przeniesieniu się do Warszawy rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Stefana Batorego 
i równocześnie kontynuował lekcje fortepianu pod kierunkiem Józefa Śmidowicza. Dwa lata 
później, w 1926 roku rozpoczął również naukę gry na skrzypcach pod okiem Lidii Kmitowej. 
W czasie nauki w gimnazjum uczęszczał także przez krótki czas na zajęcia do Konserwatorium. 
Na regularne studia przyszedł czas w 1932 roku – Lutosławski został wtedy przyjęty do kla-
sy kompozycji i analizy muzycznej profesora Witolda Maliszewskiego oraz do klasy fortepianu 
Jerzego Lefelda. Kompozytor równolegle studiował również matematykę na Uniwersytecie 
Warszawskim, jednak trudność pogodzenia obowiązków na dwóch uczelniach oraz chęć całko-
witego skupienia się na kształceniu muzycznym sprawiły, że przerwał te studia.

Dwa lata po ukończeniu przez Lutosławskiego studiów wybuchła II wojna światowa. 
W czasie okupacji pełnił funkcję radiotelegrafi sty, ale również aktywnie działał jako pianista, 
dając koncerty w warszawskich kawiarniach, także w duecie z Andrzejem Panufnikiem. Z tego 
czasu pochodzą grywane przez nich Wariacje na temat Paganiniego. Po wojnie kompozytor 
pracował dwutorowo – z jednej strony pisał utwory „poważne”, których przykładem może być 
I Symfonia (1947), z drugiej zaś – muzykę użytkową, na którą składały się utwory fortepianowe 
o charakterze pedagogicznym czy też piosenki dla dzieci. W późniejszych latach Lutosławski 
komponował także piosenki o charakterze tanecznym, podpisując je pseudonimem Derwid. 
Ich wykonawcami byli między innymi Mieczysław Fogg, Kalina Jędrusik, Sława Przybylska oraz 
Irena Santor.

Okres odwilży w Polsce umożliwił kompozytorowi zmianę stylu, a co za tym idzie – sięg-
nięcie po awangardowe środki artystycznego wyrazu, takie jak dodekafonia (Muzyka żałobna, 
1954-1958) czy technika ad libitum (Gry weneckie,1961), która określana jako aleatoryzm kon-
trolowany stała się znakiem rozpoznawczym polskiego kompozytora.

W miarę upływu czasu Lutosławski otrzymywał kolejne zamówienia na utwory oraz docze-
kał się wzrostu liczby ich wykonań, co pozwoliło mu na podreperowanie trudnej w tym okresie 
sytuacji materialnej oraz dało możliwość zajęcia się w większym wymiarze komponowaniem 
tej właściwej – „swojej” muzyki. Od końca lat 60. artysta otrzymywał liczne nagrody za cało-
kształt pracy twórczej, a od 1971 roku obdarzany był przez kolejne uczelnie wyższe tytułem 
doktora honoris causa. Wśród nich znalazła się również warszawska uczelnia muzyczna (wów-



czas Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina), która przyznała ten tytuł Lutosławskiemu 
w 1988 roku.

Kompozytor starał się być stale obecny w życiu społecznym. Współpracował między innymi 
z Radą Muzyczną przy UNESCO, a od 1973 roku do końca życia był członkiem władz Związku 
Kompozytorów Polskich. Po wprowadzeniu stanu wojennego wycofał się z życia publiczne-
go, jednak po 1989 roku, jako jedyny z kompozytorów reprezentował środowisko muzyczne 
w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie, a trzy lata później – w Radzie Kultury przy 
Prezydencie.

Witold Lutosławski zmarł po krótkiej chorobie 7 lutego 1994 roku, a jego pogrzeb odbył się 
9 dni później na warszawskich Powązkach. Został zapamiętany przez historię muzyki jako kla-
syk XX wieku, przede wszystkim ze względu na jego ogromne zasługi dla polskiej awangardy 
powojennej.

Dzisiejszy wieczór jest nawiązaniem do koncertu, który odbył się 5 maja 1987 roku w Aka-
demii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Na specjalne zaproszenie ówczesnego prorektora do 
spraw artystycznych uczelni, profesora Kazimierza Michalika, koncert z własnymi utworami 
(Muzyka żałobna, Koncert wiolonczelowy, Koncert na orkiestrę) poprowadził wówczas sam Lu-
tosławski, a solistą wieczoru był Andrzej Bauer.

Mała suita w pierwotnej wersji kameralnej powstała w 1950 roku dla małej orkiestry Pol-
skiego Radia, której repertuar obejmował przede wszystkim muzykę popularną. Utwór spo-
dobał się Grzegorzowi Fitelbergowi, który zaproponował Lutosławskiemu opracowanie go na 
orkiestrę symfoniczną. Prawykonanie tej wersji odbyło się pod jego batutą rok później, podczas 
koncertu inaugurującego Festiwal Muzyki Polskiej. Źródłem materiału tematycznego kom-
pozycji są melodie ludowe z Machowa w regionie rzeszowskim. Cykl jest nieskomplikowany 
stylistycznie, a co za tym idzie – przejrzysty w zakresie faktury. Melodyka pełni w nim rolę 
pierwszoplanową, a szczególnego smaku ukazanym w oryginalnej postaci tematom ludowym 
nadaje harmonika, która idealnie stapia się z wykorzystanymi melodiami. Doświadczenie, które 
Lutosławski zdobył w czasie pracy nad Małą suitą, stanowiło wstęp do pracy nad Koncertem na 
orkiestrę, którego pierwsze szkice pochodzą również z 1950 roku.

Koncert na orkiestrę powstawał aż cztery lata. Na podstawie rękopisu partytury, który prze-
chowywany jest w Bibliotece Narodowej, wiadomo, że został on ukończony 1 sierpnia 1954 
roku, a prawykonanie pod batutą Witolda Rowickiego odbyło się kilka miesięcy później (26 
listopada) w Filharmonii Warszawskiej. Utwór spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem pub-
liczności, zaś w 1955 roku został uhonorowany nagrodami państwowymi. Sukces ten zapewnił 
Lutosławskiemu pozycję najwybitniejszego wówczas polskiego kompozytora. Początkowo ar-
tysta planował napisać utwór niewielkich rozmiarów – porównywalnych do Małej suity, jed-
nak ogromna ilość powstałych szkiców sprawiła, że kompozycja rozrosła się w wielką formę 
o czasie trwania sięgającym 30 minut. Koncert składa się z trzech części, a każda z nich dzieli 
się wewnątrz na zróżnicowane segmenty o zmiennym materiale muzycznym. Pierwsza część 
– Intrada – zbudowana jest z siedmiu głównych odcinków, które układają się w formę łuko-



wą. Jej myśl przewodnią stanowi temat zaczerpnięty z mazowieckiej melodii ludowej A cyje 
to kuniki, pochodzącej z okolic Czerska. Niemal od samego początku temat jest nieustannie 
rozbudowywany, a głównym czynnikiem warunkującym rozwój dramaturgiczny Intrady staje 
się przekształcanie jej warstwy melodycznej. Część druga – Capriccio notturno e arioso – ma 
konstrukcję zgodną z zasadami budowy scherza i tria, z dwukrotnym powtórzeniem scher-
za na początku. Już od pierwszych nut Capriccio nabiera motorycznej biegłości, lecz mimo to 
utrzymane jest głównie w granicach pianissimo–mezzo piano. Sam kompozytor umieszcza 
w tym odcinku określenie mormorando. Nagłą zmianę dynamiczną przynosi Arioso rozpoczęte 
przez tutti orkiestry, które przypomina temat cantando, wcześniej ukazany w pierwszej części 
koncertu. Powrót scherza niesie ze sobą wyciszenie, zaś samo jego zakończenie Lutosławski 
powierzył perkusji. Finał Koncertu na orkiestrę stanowi kulminację całego utworu; trwa on też 
dłużej niż obie poprzedzające go części. Jego pierwszy odcinek – Passacaglia – oparty jest 
na ośmiotaktowym temacie, który w toku osiemnastu jego przeprowadzeń ukazany jest we 
wszystkich grupach instrumentów orkiestrowych, w najróżniejszych kombinacjach. Kolejną 
częścią fi nału jest energetyczna Toccata, która prowadzi do właściwej kulminacji. Zarys melo-
dyczny tworzących ją motorycznych fi gur jest wyraźnym nawiązaniem do tematu Passacaglii. 
Ostatnim ogniwem fi nału jest Chorał, który początkowo pojawia się w fakturze czterogłosowej, 
stopniowo zagęszczanej, by osiągnąć pełen wolumen brzmienia. Rozbudowane zakończenie 
utworu zawiera materiał z poprzednich części, co wpływa na integralny charakter dzieła.

Koncert wiolonczelowy reprezentuje dojrzały okres twórczości Lutosławskiego. Powstał na 
zamówienie Royal Philharmonic Society, a jego prawykonanie odbyło się w Londynie 14 paź-
dziernika 1970 roku, z udziałem solisty Mścisława Rostropowicza, któremu dzieło jest dedy-
kowane. Utwór oparty jest – rzec można – na konfl ikcie pomiędzy głosem wiolonczelowym 
a towarzyszącą mu partią orkiestry. Rozpoczyna się trwającym około czterech minut (Intro-
duction) monologiem wiolonczeli, którego linia melodyczna jest zróżnicowana pod względem 
nastrojów, dokładnie określonych z nazwy w partyturze. Nieco kapryśną introdukcję przerywają 
ostre interwencje trąbek, po których następują cztery odcinki (Four Episodes), w których solista 
próbuje nawiązać współpracę z różnymi grupami instrumentów, jednak raczej bezskutecznie, 
gdyż za każdym razem epizody przerywane są dysonansowymi współbrzmieniami instru-
mentów dętych blaszanych. Po ostatniej z tych interwencji następuje próba „porozumienia się” 
solisty z instrumentami smyczkowymi, której efektem jest wyłonienie się kantyleny prowadzą-
cej wreszcie do pełnej „zgody” pomiędzy solistą a orkiestrą, przejawiającej się uzgodnieniem 
wszystkich partii instrumentalnych do jednobrzmiącego unisonu (Cantilena). To harmonijne 
współistnienie zostaje jednak ponownie – po raz szósty w toku utworu – przerwane przez 
instrumenty dęte blaszane. Odcinek wieńczący utwór (Finale) początkowo opiera się na kul-
minacji prowadzącej do orkiestrowego tutti, a w kolejnej fazie – na generalnym uspokojeniu. 
Koncert kończy się szybką codą z dominacją partii solowej.

Monika Kuchta
Studentka III roku Teorii muzyki



Tomasz Strahl
wiolonczelista

W 1989 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w klasie wiolonczeli prof. 

Kazimierza Michalika. Jako stypendysta Rządu Austriackiego odbył roczne studium podyplo-

mowe w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu u Tobiasa Kühne. Studiował 

również kameralistykę u wybitnego skrzypka Krzysztofa Jakowicza, z którym występuje od 

wielu lat.

Laureat konkursów ogólnopolskich (Poznań, Warszawa) i międzynarodowych, m.in. I na-

grody na V Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Nicanora Zabalety w San Sebastian 

w Hiszpanii (1991). Otrzymał również nagrodę-stypendium Polsko-Japońskiej Fundacji JESC 

w roku 1994.

Wśród mistrzów batuty, z którymi artysta miał okazję współpracować, znajdują się m.in.: 

Mirosław Jacek Błaszczyk, Andrzej Boreyko, Łukasz Borowicz, Tomasz Bugaj, Kai Bumann, Mas-

similiano Caldi, Henryk Czyż, Philippe Entremont, José Maria Florêncio, Czesław Grabowski, 

Michał Klauza, Jerzy Kosek, Jan Krenz, Jerzy Maksymiuk, Wojciech Michniewski, Marcin Na-

łęcz-Niesiołowski, Krzysztof Penderecki, Marek Pijarowski, Paweł Przytocki, Wojciech Rodek, 

Jacek Rogala, Zygmunt Rychert, Jerzy Salwarowski, Tadeusz Strugała, Jerzy Swoboda, Tadeusz 

Wojciechowski, Sławek A. Wróblewski, Ryszard Zimak, Maciej Żółtowski.

Od wielu lat prowadzi ożywioną działalność koncertową, występując z takimi orkiestrami, 

jak: Polska Orkiestra Kameralna, Polska Orkiestra Radiowa, Narodowa Orkiestra Symfoniczna 

Polskiego Radia w Katowicach, Sinfonietta Cracovia, Sinfonia Varsovia, Concerto Avenna, Filhar-

monia Sofi jska, Orquestra Sinfônica Municipal São Paulo (Brazylia) oraz z niemal wszystkimi 

orkiestrami fi lharmonicznymi w Polsce, z Orkiestrą Filharmonii Narodowej na czele. Współ-

pracuje zarówno z wybitnymi solistami, jak też kameralistami, m.in. z Kwartetem Wilanów, 

Kwartetem Śląskim.



Tomasz Strahl występował m.in. w Schauspielhaus (Berlin), Brucknersaal (Linz), St. John’s 

Smith Square (Londyn), Art Center (Tel Awiw), Toppan Hall (Tokio), Auditori (Barcelona), po-

nadto w Sali im. Glinki w Sankt Petersburgu, Sali im. Moniuszki Teatru Wielkiego w Warszawie 

oraz Filharmonii Narodowej. Odbył liczne tournée po Japonii, Kanadzie, Hiszpanii (z Filharmonią 

Śląską). Wraz z Krzysztofem Jabłońskim, z którym tworzy Chopin Duo, wziął udział w przed-

stawieniu Fortepianissimo prezentowanym w Teatrze Wielkim w Warszawie. Był gościem fe-

stiwali: Warszawska Jesień, Warszawskie Spotkania Muzyczne, Muzyka w Starym Krakowie, 

Bravo Maestro w Kąśnej Dolnej, Festiwal w Łańcucie, Chopin à Paris, a ponadto festiwalowych 

spotkań w Guadix (Hiszpania), Caracas, Busku-Zdroju, Dusznikach-Zdroju, Antoninie, Słupsku, 

Kamieniu Pomorskim, Bydgoszczy. W 2005 roku Tomasz Strahl zaprezentował polskie prawyko-

nanie II Koncertu wiolonczelowego Piotra Mossa na festiwalu Prawykonania (2005) z Narodową 

Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, z którą w 2006 roku zarejestrował odnaleziony Koncert 

Zygmunta Stojowskiego. W 2007 roku, wraz z Krzysztofem Jabłońskim i Konstantym Andrze-

jem Kulką zarejestrował komplet dzieł kameralnych Fryderyka Chopina dla wytwórni BeArTon. 

Wpisując się w obchody jubileuszowego Roku Chopinowskiego, artysta koncertował w Sankt 

Petersburgu, podczas festiwalu Nafplion w Grecji i w Konzertverein w Ingoldstadt, a z Krzyszto-

fem Jabłońskim wykonał recital przed Królową Danii Małgorzatą II (2010). W 2012 roku wziął 

udział w europejskiej promocji Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina, występując z tej 

okazji na koncertach w Wiedniu, Rzymie i Genewie. Artysta jest także oddanym propagatorem 

Koncertu wiolonczelowego Stanisława Moryto.

Dokonał wielu nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, a także dla CBC 

Radio w Kanadzie. Dyskografi a artysty obejmuje nagrania dla Pony Canyon, CD Accord, Pavane 

Records, Gema Stereo, Polmusic, Acte Préalable oraz Sony Classics. Był trzykrotnie nominowany 

do nagrody Fryderyk, w 2003 roku został jej laureatem.

Jest pedagogiem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (w 2001 roku 

otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora), a w kadencji 2012–2016 sprawuje urząd dzieka-

na Wydziału Instrumentalnego uczelni. Prowadzi także kursy mistrzowskie w Polsce, Holandii, 

Finlandii, Niemczech, Japonii i Ameryce Południowej (w 2005 roku wygłosił cykl wykładów 

i wykonał kilka koncertów podczas prestiżowej Międzynarodowej Akademii Letniej „Wien, Prag, 

Budapest”).

Tomasz Strahl jest laureatem kilku odznaczeń państwowych: w 2002 roku został odznaczo-

ny Złotym Krzyżem Zasługi; w 2009 roku otrzymał nagrodę I st. Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne, a w roku 2010 – Srebrny Medal „Zasłu-

żony Kulturze Gloria Artis” oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

W roku 2010 został wybrany do Rady Akademii Fonografi cznej „Fryderyk”.

Artysta gra na instrumencie Leopolda Widhalma (Norymberga, 1778).



Marcin Nałęcz-Niesiołowski
dyrygent

Urodził się w 1972 roku w Gdyni. W roku 1996 z wyróżnieniem ukończył studia w Akademii 

Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej 

prof. Bogusława Madeya.

Od stycznia 1997 do kwietnia 2011 roku pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystyczne-

go Filharmonii Białostockiej (od 2005 roku – Opery i Filharmonii Podlaskiej).



Artysta prowadzi ożywioną działalność koncertową, współpracując z orkiestrami fi lharmo-

nicznymi w kraju. Występuje także na wielu estradach świata – w USA, Wielkiej Brytanii, Korei 

Płd., Meksyku, Maroku, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Litwie, Łotwie, Ukrainie, Rosji, Białorusi, 

Niemczech, Szwecji, Francji, Belgii i Portugalii.

Jest także dyrektorem artystycznym i dyrygentem Warszawskiej Orkiestry „Filharmonia” 

oraz dyrygentem gościnnym Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie.

Wraz z Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej zrealizował liczne tournée zagraniczne. 

W sierpniu 2005 roku, z pianistą Stanisławem Drzewieckim wystąpił w Parlamencie Europej-

skim w Brukseli na koncercie inaugurującym obchody 25. rocznicy powstania „Solidarności”. 

W czerwcu 2006 roku poprowadził wykonanie Jutrzni Krzysztofa Pendereckiego w Smolnym 

Soborze w Sankt Petersburgu z udziałem solistów i chórów rosyjskich. W 2009 roku wystąpił 

w Berwald Halle w Sztokholmie i siedzibie Orkiestry Symfonicznej w Göteborgu. W grudniu 

2009 roku Orkiestra Opery i  Filharmonii Podlaskiej pod jego batutą zagrała koncerty w Wielkiej 

Brytanii, gdzie – w ramach obchodów Roku Polskiego „Polska! Year” – wystąpiła w londyńskiej 

Cadogan Hall, a także w Royal College of Music.

Artysta często włącza do swoich programów koncertowych utwory polskich kompozyto-

rów, w tym dzieła twórców mniej znanych, tworzących na emigracji. Jego nagrania dzieł Alek-

sandra Tansmana i Zygmunta Stojowskiego spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem w kraju 

(nominacje do Fryderyka) i za granicą (płyta z utworami Stojowskiego w 2009 roku otrzymała 

prestiżową nagrodę Editor’s Choice Gramophone). W kwietniu 2012 roku artysta otrzymał na-

grodę Fryderyk za album z dziełami Ignacego Jana Paderewskiego.

Marcin Nałęcz-Niesiołowski posiada bogaty dorobek fonografi czny. Dokonał też szeregu 

nagrań radiowych i telewizyjnych oraz muzyki fi lmowej (m.in. Macieja Zielińskiego, Włodka 

Pawlika, Jana A. P. Kaczmarka). 

Drugim torem jego zainteresowań i działalności artystycznej jest śpiew solowy, który ukoń-

czył w Akademii Muzycznej w Łodzi pod kierunkiem prof. Leonarda Andrzeja Mroza.

Artysta jest laureatem wielu nagród i wyróżnień – otrzymał m.in. nagrodę Ministra Kultury 

„Ad Astra” ufundowaną dla młodych, utalentowanych twórców kultury (2001), Srebrny Krzyż 

Zasługi za wkład w rozwój kultury narodowej i osiągnięcia w pracy zawodowej (2004) oraz 

Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2006).

W 2007 roku, na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie uzyskał sto-

pień doktora nauk muzycznych, a następnie, w 2010 roku – doktora habilitowanego.

W październiku 2012 roku rozpoczął pracę na stanowisku profesora Akademii Muzycznej 

im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, gdzie prowadzi klasę dyrygentury symfoniczno-opero-

wej.



Orkiestra Symfoniczna UMFC

prof. zw. Roman Siwek dyrektor

prof. UMFC Marek Szwarc zastępca dyrektora

I Skrzypce 
Małgorzata Wasiucionek koncertmistrz

Kornelia Grądzka

Danuta Kulisz

Agata Nowak

Szymon Naściszewski 

Agnieszka Pietrzak

Monika Chmielewska

Paulina Kusa

Ewa Dyrda

Anna Wcisło 

Karolina Matuszkiewicz

Jin Sul Ye

Natalia Niklas 

Hannah Song

Aleksandra Nikiel

Jacek Wachnik 

Altówki
Natalia Reichert

Bartłomiej Szymborski

Paweł Czarny

Magdalena Micke

Maria Skocka

Marta Ołów

Weronika Izert

Daria Al Dahabi

Katarzyna Średzińska

Maria Słowikowska 

Weronika Kociołek 

Weronika Florencio

II Skrzypce
Agata Struzik 
Dominika Modelska 
Elżbieta Sandel
Tomomi Ikawa
Aleksandra Guja
Piotr Nermer
Monika Hirsch
Maria Jeżewska
Karolina Mikołajczyk 
Anna Środecka
Aleksandra Szlaga
Marek Rymarz
Agata Janczy
Magdalena Kołcz 

Wiolonczele
Maria Ćmiel
Marta Kordykiewicz
Zuzanna Filipek
Katarzyna Szewczykowska
Filip Rzytka
Ji Sun Kim
Katarzyna Stasiewicz
Kamila Piątkowska
Kinga Piotrowska 
Antonina Przybyszewska 
Jakub Pożyczka

Kontrabasy
Wojciech Zeman
Michał Kazimierski
Stanisław Czyżewski
Piotr Munnich
Łukasz Helbert
Maciej Kozioł
Flavio Ceriotti



Flety / piccolo
Jennyfer Fouani 

Daria Falkiewicz 

Agnieszka Waldhelm 

Klarnety
Grzegorz Wołczański 

Piotr Wołczański

Mateusz Rajkowski klarnet basowy

Waltornie
Adam Weber

Konrad Markowski 

Ewa Paciorek 

Antoni Chłopeniuk

Puzony
Lech Polka-Przeworski

Ewa Harasimiuk

Adam Wojutyński

Sylwester Bondyra

Harfa
Zuzanna Federowicz

Agata Salwińska 

Fortepian
Michał Bruliński

Oboje
Krzysztof Kot

Alina Gregorczyk

Antonina Golachowska rożek ang.

Fagoty
Joanna Gancarz

Magdalena Laskowska 

Bernard Łasecki kontrafagot

Trąbki
Mateusz Tomaszewski

Bartłomiej Kacperski

Marcin Zarzycki 

Daniel Kalamon

Tuba
Mateusz Sejdak

Perkusja
Krzysztof Niezgoda

Kamil Siciak

Olga Przybył

Radosław Mysłek

Karol Krasiński

Tomasz Bielecki

Czelesta
Maurycy Stawujak

Paweł Czarny inspektor

Jerzy Kołodziejski

Jacek Stolarski
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 karty wstępu. Ich dystrybucja odbywa się w 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

KWIECIEŃ 2013

14

15

17

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu

INAUGURACJA NOWEGO KLAWESYNU
Koncert na rozpoczęcie sesji „Muzyka klawesynowa w UMFC”

Alina Ratkowska, Leszek Kędracki,
Krzysztof Garstka, Piotr Wilczyński klawesyn

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI
P. Buczyński, M. Bembinow, M. Pokrzywińska,
P. Łukaszewski, A. Ignatowicz-Glińska, B. Kowalski

Magdalena Łapińska fl et, Anna Wróbel wiolonczela 

Paweł Gusnar saksofon, Julia Samojło fortepian

Mateusz Dobosz kontrabas, Jakub Sokołowski fortepian

CAMERATA VISTULA, Andrzej Wróbel kierownictwo artystyczne

Maria Jeżewska, Ewa Dyrda, Miłosz Wieliński skrzypce

Weronika Kociołek, Fily Diakité altówka

Środa, godz. 1900, bilety – 10 zł

TADEUSZ GADZINA I PRZYJACIELE
Pamięci mojego jedynego Mistrza 
Profesora Zenona Bąkowskiego

Elżbieta Gajewska fl et

Tadeusz Gadzina, Paweł Łosakiewicz, Krzysztof Bąkowski, Paulina Sokołowska skrzypce

Ryszard Duź altówka, Marian Wasiółka wiolonczela, Andrzej Mysiński kontrabas

Bronisława Kawalla, Ella Susmanek fortepian


