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10. Henryk Melcer (1922–1927)
11. Karol Szymanowski (1927–1929, 1930–1931)
12. Zbigniew Drzewiecki (1929–1930, 1931–1932)
13. Eugeniusz Morawski (1932–1939)
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25. Andrzej Chorosiński (1993–1999)
26. Ryszard Zimak (1999–2005)
27. Stanisław Moryto (2005–2012)
28. Ryszard Zimak (2012–)
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Wykorzystując ten ogromny potencjał, chce-
my przedstawić nowy cykl koncertowy za-
tytułowany „Mistrzowie Instrumentalistyki”, 
w którym wystąpią uznani na całym świecie 
i cenieni artyści, jak chociażby Ewa Pobłocka, 
Jadwiga Rappé, Andrzej Chorosiński, Łukasz 
Długosz, Robert Kabara, Jan Kadłubiski, Arka-
diusz Krupa, Piotr Paleczny, Piotr Pławner, Zbi-
gniew Płużek, Mirosław Pokrzywiński, Andrzej 
Stefański i wielu innych.

W drodze do sukcesu uczelni XXI wieku mo-
dyfikuje się programy kształcenia, używane  
są instrumenty badające efektywność tego 
procesu, takie jak monitoring losów zawo-
dowych absolwentów w odniesieniu do wy-
magań rynkowych. Specyfika uczelni arty-
stycznych pozwala na dość szybką i czytelną 
ocenę skuteczności ich działań edukacyjnych.  
Na poparcie tej tezy z dumą chcemy zapropo-
nować kolejny, nowy cykl koncertów zatytu-
łowany „Nasi Absolwenci”, złożony z gwiazd 
światowego formatu, takich jak: Olga Pa-
siecznik, Iwona Sobotka, Ryszard Groblewski,  
Michał Klauza, Janusz Wawrowski, Atom String 
Quartet, Royal String Quartet czy muzycy or-
kiestry Sinfonia Varsovia. Rozsławiają Oni imię 
naszego Uniwersytetu występami na najzna-
mienitszych estradach muzycznych świata. 
Wracając na scenę macierzystej uczelni, dają 
niejako fundament dla następnych pokoleń 
utalentowanych studentów, dzieląc się swoim 
kunsztem i wskazując kierunki do osiągnięcia 
sukcesu.

Using this enormous potential we want to pre-
sent a new concert cycle entitled “Instrument 
Masters”, with performances of such world-ac-
claimed and valued artists as: Ewa Pobłocka, 
Jadwiga Rappé, Andrzej Chorosiński, Łukasz 
Długosz, Robert Kabara, Jan Kadłubiski, Arka-
diusz Krupa, Piotr Paleczny, Piotr Pławner, 
Zbigniew Płużek, Mirosław Pokrzywiński, An-
drzej Stefański, and many others.

On the way to success in the 21st century uni-
versities modify their education programmes 
and use tools to examine the effectiveness of 
this process, such as the monitoring of profes-
sional achievements of graduates compared 
to the market requirements. The specificity 
of artistic universities allows for a rather quick 
and clear evaluation of the effectiveness of 
their education. To support this thesis we 
are proud to present a new cycle of concerts 
entitled “Our Graduates”, consisting of per-
formances of masters of the first order, such 
as Olga Pasiecznik, Iwona Sobotka, Ryszard 
Groblewski, Michał Klauza, Janusz Wawrows-
ki, Atom String Quartet, Royal String Quartet, 
or musicians from the orchestra Sinfonia Var-
sovia. They make the name of our university 
famous thanks to performing on the world’s 
most renowned music stages. By returning to 
the stage of their parent university they lay 
the foundation for the next generations of tal-
ented students, sharing their skills and show-
ing paths to success.
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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo!

Sezon artystyczny 2013/2014 inauguruje pod-
niosła uroczystość z okazji setnych urodzin 
Profesora Jana Ekiera, doktora honoris causa, 
wielkiego pianisty, pedagoga i kompozytora, 
który równo 60 lat temu związał się z naszą 
Almae Matris. Dziś swobodnie możemy czer-
pać z bogatego dorobku, jakim zawsze dzielił 
się ze społecznością akademicką, będąc rów-
nocześnie: Redaktorem Naczelnym Wydania 
Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina, Pe-
dagogiem, który zbudował i wychował całą 
generację polskich pianistów, Propagatorem 
i Jurorem najważniejszego z odbywających 
się w Polsce konkursów muzycznych. Jan Ekier 
– człowiek legenda i wyjątkowy autorytet, 
w swej aktywności, poświęceniu ideałom na-
szego patrona – Fryderyka Chopina niezmien-
nie inspiruje kolejne pokolenia pedagogów 
i studentów.

Niech zatem trzy idee – zwycięstwa ducha 
nad materią, połączenia tradycji z nowocze-
snością oraz traktowania muzyki jako dobra 
uniwersalnego – staną się głównymi wyróżni-
kami działań artystycznych zaprojektowanych 
w nadchodzącym sezonie koncertowym.

Tegoroczny sukces w postaci pierwszego 
miejsca naszego Uniwersytetu w niezależnych 
rankingach Uczelni Wyższych 2013 w grupie 
kierunków muzycznych to wyróżnienie, ale 
i zobowiązanie do stałego podnoszenia pozio-
mu kształcenia artystycznego i humanistycz-
nego studentów, którzy nie w gmachu przy ul. 
Okólnik 2, ale w słynnej relacji „mistrz-uczeń” 
chcą zdobywać wiedzę i umiejętności.

FOREWORD

Ladies and Gentlemen!

The artistic season of 2013/2014 is inaugurated 
by a grandiose celebration of the 100th birth-
day of Professor Jan Ekier, an Honorary Doc-
tor, great pianist, teacher and composer who 
exactly 60 years ago became connected with 
our Almae Matris. Today we can freely draw 
on the numerous achievements he has always 
shared with the academic community; at the 
same he was: Chief  Editor of the National Edi-
tion of Pieces by Fryderyk Chopin, a teacher 
who created and raised a whole generation 
of Polish pianists, and a promoter and juror 
of Poland’s most important music competi-
tion. Jak Ekier – a living legend and a unique 
authority, in his activity and devotion to the 
ideals of our patron Fryderyk Chopin he con-
stantly inspires the subsequent generations of 
teachers and students.

Therefore, let the three ideas, i. e., victory of 
the spirit over the matter, combination of tra-
dition and modernity, and the idea of music 
as a universal good become the characteristic 
elements of artistic activities planned for the 
upcoming concert season.

This year’s success in a form of our university’s 
1st place in independent rankings of Higher 
Education Institutions 2013 (in the group of 
music majors) is a distinction, but also an obli-
gation to steadily increase the level of artistic 
and humane education of students who want 
to acquire knowledge and skills not in the 
building at 2 Okólnik Street, but as part of the 
famous “master-student” relation.
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W nadchodzącym sezonie zwyczajowo zapla-
nowaliśmy koncerty zespołów orkiestrowych 
Uniwersytetu: orkiestry symfonicznej, kame-
ralnej, dętej, big bandu, przygotowanych pod 
dyrekcją tej miary artystów, co Jerzy Maksy-
miuk, Marek Pijarowski, Kai Bumann czy Stefa-
nos Tsialis. W jednym z koncertów tradycyjnie 
już, jak co roku, wystąpi Chór Mieszany UMFC 
pod batutą swego Dyrektora, Krzysztofa Ku-
siela-Moroza. Wydarzeniem sezonu wydaje 
się być występ laureatki I nagrody Konkursu 
im. H. Wieniawskiego, Soyoung Yoon z towa-
rzyszeniem orkiestry Sinfonia Varsovia pod 
dyrekcją Jacka Kaspszyka.

W repertuarze prezentowanym warszawskim 
Melomanom i wszystkim Słuchaczom znajdą 
się wszelkie formy solowe, kameralne, wokal-
ne, wokalno-instrumentalne i baletowe, uka-
zujące pełne spektrum dydaktyczne uczelni, 
przygotowane we współpracy merytorycznej 
z Dziekanami Wydziałów oraz Kierownikami 
Katedr, Zakładów i Studiów.

Ze swej strony pragnę złożyć podziękowania 
Dyrektorom Orkiestry, Dyrektorowi Chóru, 
a w szczególności pracownikom Biura Koncer-
towego za pomoc w przygotowaniu nowego 
sezonu i życzyć wszystkim wielu niezapo-
mnianych wrażeń artystycznych.

prof. UMFC Klaudiusz Baran
Prorektor ds. artystycznych

According to custom, in the upcoming sea-
son we have planned concerts of our Univer-
sity’s orchestra ensembles: symphony orches-
tra, chamber orchestra, wind orchestra, big 
band, prepared under the guidance of such 
renowned artists as Jerzy Maksymiuk, Marek 
Pijarowski, Kai Bumann or Stefanos Tsialis. The 
performers of one of the concert, as every year 
now, will be the FCUM Mixed Choir under the 
baton of its Director Krzysztof Kusiel-Moroz. 
The event of the season will be a performance 
by the 1st prize winner of the H. Wieniawski 
Violin Competition – Soyoung Yoon – with 
Sinfonia Varsovia under the baton of Jacek 
Kaspszyk.

In the repertoire presented to Warsaw’s music 
lovers and all members of the audience you 
will find all solo, chamber, vocal, vocal-and-
instrumental and ballet pieces showing the 
full teaching spectrum of our university, pre-
pared in cooperation with Deans of Depart-
ments and Heads of Chairs, Units and Courses 
in terms of factual matters.

On my part I would like to thank Directors of 
the Orchestra, Director of the Choir, and espe-
cially the employees of the Concert Bureau for 
their help in the preparation of the new artis-
tic season and to wish everyone unforgettable 
artistic experiences.

Klaudiusz Baran, Professor at the FCUM
Vice-Rector for Artistic Affairs

WŁADZE UCZELNI
AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY
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PROREKTOR DS. DYDAKTYKI
VICE-RECTOR FOR TEACHING AFFAIRS

prof. zw. ANDRZEJ BANASIEWICZ, Full Professor

PROREKTOR DS. ARTYSTYCZNYCH
VICE-RECTOR FOR ARTISTIC AFFAIRS

prof. UMFC KLAUDIUSZ BARAN, Professor at the FCUM

PROREKTOR DS. ZAGRANICZNYCH I STUDENCKICH
VICE-RECTOR FOR FOREIGN AND STUDENTS’ AFFAIRS

prof. nadzw. EWA IŻYKOWSKA, Associate Professor

Prorektorzy UMFC
FCUM Vice-Rectors

Rektor UMFC
FCUM Rector

prof. zw. RYSZARD ZIMAK, Full Professor
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WYDZIAŁ FORTEPIANU, KLAWESYNU I ORGANÓW
DEPARTMENT OF PIANO, HARPSICHORD AND ORGAN

Dziekan / Dean
prof. UMFC ANNA JASTRZĘBSKA-QUINN, Professor at the FCUM

Prodziekan / Vice-Dean
dr JAROSŁAW WRÓBLEWSKI, PhD

WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY I TEORII MUZYKI
DEPARTMENT OF COMPOSITION, CONDUCTING AND THEORY OF MUSIC

Dziekan / Dean
prof. zw. SZYMON KAWALLA, Full Professor

Prodziekan / Vice-Dean
dr DARIUSZ PRZYBYLSKI, PhD

Dziekani i Prodziekani Wydziałów
Deans and Vice-Deans of Departments
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WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI
DEPARTMENT OF VOCAL AND ACTING STUDIES

Dziekan / Dean
prof. nadzw. RYSZARD CIEŚLA, Associate Professor

Prodziekan / Vice-Dean
prof. UMFC MACIEJ PIOTROWSKI, Professor at the FCUM

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
DEPARTMENT OF INSTRUMENTAL STUDIES

Dziekan / Dean
prof. zw. TOMASZ STRAHL, Full Professor

Prodziekan / Vice-Dean
dr PAWEŁ GUSNAR, PhD

Prodziekan / Vice-Dean
prof. UMFC RYSZARD DUŹ, Professor at the FCUM

Dziekani i Prodziekani Wydziałów
Deans and Vice-Deans of Departments
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WYDZIAŁ REŻYSERII DŹWIĘKU
DEPARTMENT OF SOUND ENGINEERING

Dziekan / Dean
prof. zw. MAŁGORZATA LEWANDOWSKA, Full Professor

Prodziekan / Vice-Dean
prof. UMFC WITOLD OSIŃSKI, Professor at the FCUM

WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ,
EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA
DEPARTMENT OF CHOIR CONDUCTING,
MUSIC EDUCATION, CHURCH MUSIC, RHYTHMICS & DANCE

Dziekan / Dean
prof. UMFC SŁAWEK A. WRÓBLEWSKI, Professor at the FCUM

Prodziekan / Vice-Dean
st. wykł. MAŁGORZATA DYBOWSKA, Senior Lecturer

Prodziekan / Vice-Dean
dr hab. ALEKSANDRA DZIUROSZ, post-doctoral degree

Dziekani i Prodziekani Wydziałów
Deans and Vice-Deans of Departments
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Kanclerz / Chancellor
mgr MAGDALENA GIEDROJĆ-JURAHA, MA

Wicekanclerz / Vice-Chancellor
mgr MAŁGORZATA BŁOCH-WIŚNIEWSKA, MA

Kwestor / Bursar
mgr DARIUSZ MILLER, MA

SALA KONCERTOWA

Władze administracyjne
Administrative authorities

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU
DEPARTMENT OF INSTRUMENTAL AND EDUCATIONAL STUDIES IN BIAŁYSTOK

Dziekan / Dean
prof. zw. BOŻENNA SAWICKA, Full Professor

Prodziekan / Vice-Dean
prof. UMFC LILIANNA STAWARZ, Professor at the FCUM

Dziekani i Prodziekani Wydziałów
Deans and Vice-Deans of Departments
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CONCERT HALL
SALA KONCERTOWA

BIURO KONCERTOWE
CONCERT BUREAU

Zofia Malcolm
Beata Fiugajska
Magdalena Kowalczyk
Jan Głębowski

Kontakt:
tel./fax: (22) 827 72 49
tel.: (22) 827 72 41 w. 235
e-mail: bk@chopin.edu.pl

CYKLE KONCERTOWE
CONCERT CYCLES

Środa na Okólniku, godz. 1900 / Wednesday on Okólnik Street, 7 p.m.

Koncerty poniedziałkowe, godz. 1900 / Monday Concerts, 7 p.m.

Koncerty niedzielne, godz. 1700 / Sunday Concerts, 5 p.m.

BILETY
TICKETS

Na koncerty z cyklu „Środa na Okólniku” obowiązują bilety w cenie 15 zł, zaś 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 godzinach 
1600–1700.

For the “Wednesday on Okólnik Street” cycle concerts there are tickets costing 15 PLN each, and 
for Sunday and Monday concerts there are free tickets of admission. Their distribution takes place 
Monday to Friday 1600-1900 in the main hall of the university, and Sunday 1600-1700.

INFORMACJE DODATKOWE
ADDITIONAL INFORMATION

Biuro Koncertowe UMFC zastrzega sobie możliwość zmiany programu oraz terminu koncertów 
(stan aktualizacji kalendarium – 30 VI 2013). Uprzejmie prosimy o punktualność i niewnoszenie 
napojów na Salę Koncertową. Mile widziany strój wizytowy. Szczegółowe programy koncertów 
zostaną zamieszczone na stronie internetowej uczelni – www.chopin.edu.pl

We reserve the right to change the programme and dates of concerts (last update of the calendar 
– 30/06/2013). Please be punctual and do not bring drinks to the Concert Hall. Formal dress 
welcome. The detailed programmes of concerts will be given on the university’s internet webpage:  
www.chopin.edu.pl
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KALENDARZ 
KONCERTOWY
2013/2014
CONCERT CALENDAR
2013/2014
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3 października 2013, czwartek, godz. 1100

3 October 2013, Thursday, 11 a.m.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014
INAUGURATION OF THE ACADEMIC YEAR 2013/2014

Wystąpienie okolicznościowe w stulecie urodzin prof. Jana Ekiera:
prof. zw. Andrzej Jasiński
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Część artystyczna:
Andrzej Jasiński fortepian

W programie:
F. Chopin – Polonez cis-moll op. 26 nr 1
 Mazurek g-moll op. 24 nr 1
 Mazurek b-moll op. 24 nr 4
I. J. Paderewski – Melodia Ges-dur op. 16 nr 2

Wstęp wolny

2 października 2013, środa, godz. 1900

2 October 2013, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku
Inauguracja sezonu artystycznego 2013/2014

ATOM STRING QUARTET 

W programie utwory z płyty Places:
M. Smoczyński / K. Lenczowski – Fugato & Allegrina
D. Lubowicz – Na 7
M. Zaborski – Too Late
J. Jarczyk – Little String Quartet
D. Lubowicz – Obercology
K. Komeda – Svantetic (arr. M. Smoczyński)
K. Komeda – Sleep Safe and Warm (arr. K. Lenczowski)
K. Lenczowski – La Tina
M. Smoczyński – Zakopane
M. Smoczyński – Manhattan Island

Dawid Lubowicz skrzypce
Mateusz Smoczyński skrzypce

Michał Zaborski altówka
Krzysztof Lenczowski wiolonczela
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Piotr Paleczny fortepian*
Jan Krzysztof Broja fortepian** 
Chór Mieszany UMFC

W programie:
G. Rossini – Uwertura do opery Tankred 
F. Chopin – I Koncert fortepianowy e-moll op. 11 *
K. Szymanowski – IV Symfonia Koncertująca op. 60 **
J. Ekier – Kolorowe melodie

Krzysztof Kusiel-Moroz przygotowanie chóru
Sinfonia Varsovia
TOMASZ BUGAJ dyrygent

3 października 2013, czwartek, godz. 1900

3 October 2013, Thursday, 7 p.m.

KONCERT JUBILEUSZOWY
Z OKAZJI SETNYCH URODZIN JANA EKIERA 
JUBILEE CONCERT
ON JAN EKIER’S 100TH BIRTHDAY ANNIVERSARY

Współorganizator: Fundacja Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa

Koncert biletowany jak cykl Środa na Okólniku 

Koncertowi towarzyszyć będzie 
wystawa poświęcona 
Profesorowi Janowi Ekierowi
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6 października 2013, niedziela, godz. 1700

6 October 2013, Sunday, 5 p.m.

Zagraniczni Goście

MIĘDZY BELCANTO A WIRTUOZERIĄ
Książę wśród flecistów – Giulio Briccialdi (1818–1881) 
BETWEEN BELCANTO AND VIRTUOSITY
The Prince among flutists – Giulio Briccialdi (1818–1881)

Ginevra Petrucci flet
Paola Pisa fortepian
Conservatorio Santa Cecilia, Rzym (Włochy)

W programie parafrazy Giulia Briccialdiego:
Fantazja na tematy z opery Wilhelm Tell G. Rossiniego
Fantazja na tematy z opery Norma V. Belliniego
Wariacje na temat Le Streghe op. 8 N. Paganiniego
Fantazja dramatyczna na tematy z opery Aida G. Verdiego
Fantazja na temat sceny lunatycznego snu Lady Makbet z opery Makbet G. Verdiego
Fantazja na tematy z opery Trubadur G. Verdiego

5 października 2013, sobota, godz. 1900

5 October 2013, Saturday, 7 p.m.

KONCERT JUBILEUSZOWY
Z OKAZJI SETNYCH URODZIN JANA EKIERA
JUBILEE CONCERT ON JAN EKIER’S 100TH BIRTHDAY ANNIVERSARY

Adam Kruszewski baryton
Konstanty Andrzej Kulka skrzypce, Tomasz Strahl wiolonczela
Bronisława Kawalla, Ella Susmanek fortepian
Agnieszka Przemyk-Bryła, Edward Wolanin fortepian
KWARTET WILANÓW:
Tadeusz Gadzina skrzypce, Paweł Łosakiewicz skrzypce
Ryszard Duź altówka, Marian Wasiółka wiolonczela

W programie:
J. Ekier – Szturmówka, Na nowe drogi, Janka
J. Ekier – Wariacje i podwójna fuga na kwartet smyczkowy
J. S. Bach – Fantazja chromatyczna i fuga d-moll BWV 903
F. Chopin – Pieśni: Precz z moich oczu, Pierścień, Wojak
F. Chopin – Introdukcja i Polonez C-dur op. 3 na fortepian i wiolonczelę
F. Chopin – Trio g-moll op. 8

Współorganizator: Fundacja Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa
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9 października 2013, środa, godz. 1900

9 October 2013, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

RECITAL FORTEPIANOWY
PIANO RECITAL

Jerzy Stryjniak fortepian

W programie:
F. Chopin – Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22
F. Chopin – Nokturn Es-dur op. 55 nr 2
F. Liszt – Consolation Des-dur S. 172/3
F. Liszt – Etiuda Eroica S. 139/7
F. Liszt – Etiuda Un sospiro S. 144/3
F. Liszt – Etiuda La Campanella S. 141/3
F. Liszt – Sonata h-moll S. 178

7 października 2013, poniedziałek, godz. 1900

7 October 2013, Monday, 7 p.m.

NASI LAUREACI
OUR LAUREATES

Marta Kordykiewicz wiolonczela
Jacek Dziołak klarnet
Mateusz Stankiewicz akordeon

Agnieszka Kozło fortepian

W programie:
W. Lutosławski – Grave. Metamorfozy na wiolonczelę i fortepian
L. van Beethoven – IV Sonata wiolonczelowa C-dur op. 102 nr 1
R. Schumann – Adagio i Allegro op. 70 na wiolonczelę i fortepian
W. Lutosławski – Preludia taneczne w wersji na klarnet i akordeon (opr. zespołu)
J. Tiensuu – Plus I na klarnet i akordeon
W. Kostrzewa – Maszopi na klarnet basowy i akordeon
R. Galliano – Fanfara z Improvivos na klarnet i akordeon
A. Piazzolla – Nightclub 1960 z Historii tanga w wersji na klarnet i akordeon (opr. zespołu)
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14 października 2013, poniedziałek, godz. 1900

14 October 2013, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Wokalistyki

MOZARTOSKOP 2.0
Sceny z oper Mozarta. Wykonanie koncertowe
Scenes from Mozart’s operas. Concert performance

Soliści – studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC
Hanna Sosińska-Kraski fortepian
Dagmara Dudzińska fortepian
Monika Kolasińska fortepian

W programie:
Don Giovanni KV 527, Le nozze di Figaro KV 492, Così fan tutte KV 588

Opieka artystyczna: prof. Janusz Przybylski, mgr Rafał Janiak

13 października 2013, niedziela, godz. 1700

13 October 2013, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

PAMIĘCI PROFESORA MACIEJA PADEREWSKIEGO
IN MEMORY OF PROFESSOR MACIEJ PADEREWSKI

Maria Ślipska wiolonczela, Natalia Czekała fortepian
Ilona Basiak wiolonczela, Łukasz Krupiński fortepian
Dobrawa Czocher wiolonczela, Michał Bruliński fortepian
Marianna Sikorska wiolonczela, Zuzanna Laszczkowska fortepian
Michał Zieliński wiolonczela, Yuka Hattori fortepian
ERATO TRIO: Grzegorz Skrobiński fortepian,
Bartosz Bober skrzypce, Robert Dacko wiolonczela
KWINTET FORTEPIANOWY: Aleksandra Świgut fortepian,
Jan Stanienda skrzypce, Adam Dębski altówka,
Michał Zieliński wiolonczela, Sebastian Wypych kontrabas
Krzysztof Gosztyła prowadzenie koncertu

W programie:
Miniatury na wiolonczelę i fortepian w redakcji M. Paderewskiego i K. Michalika
J. N. Hummel – Trio F-dur op. 22
F. Schubert – Kwintet fortepianowy A-dur Pstrąg D 667

Opieka artystyczna: prof. zw. Maja Nosowska,
mgr Grzegorz Skrobiński, mgr Michał Zieliński
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20 października 2013, niedziela, godz. 1700

20 October 2013, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej
z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

ŚPIEWAJĄCA POLSKA U FRYDERYKA CHOPINA
THE SINGING POLAND AT FRYDERYK CHOPIN’S

Chóry szkół ogólnokształcących regionu lubelskiego
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie
SŁAWEK A. WRÓBLEWSKI dyrygent

W programie:
W. Lutosławski – Piosenki na chór dziecięcy i orkiestrę
B. K. Przybylski – Kantata Dobro i zło do słów Jana Pawła II
P. Buczyński – Lamento z fragmentami kazań sejmowych Piotra Skargi
P. Buczyński – Aquila bianca do słów Or-Ota
J. Ekier – Kolorowe melodie do słów ludowych

Opieka artystyczna cyklu: prof. zw. Bogdan Gola

Koordynatorzy Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych
„Śpiewająca Polska” w regionie lubelskim:
Barbara Pazur, Małgorzata Nowak

16 października 2013, środa, godz. 1900

16 October 2013, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

KONCERT SYMFONICZNY
SYMPHONY CONCERT

Maria Wójcik fortepian
Orkiestra Symfoniczna UMFC
STEFANOS TSIALIS dyrygent (Grecja)

W programie:
R. Wagner – Preludium do III aktu opery Lohengrin WWV 75
S. Rachmaninow – III Koncert fortepianowy d-moll op. 30
J. Brahms – I Symfonia c-moll op. 68
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23 października 2013, środa, godz. 1900

23 October 2013, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

RECITAL FORTEPIANOWY
PIANO RECITAL

Jan Kadłubiski fortepian

W programie:
F. Chopin – Preludium cis-moll op. 45 
F. Chopin – 24 Preludia op. 28
R. Schumann – Carnaval. Scènes mignonnes sur quatre notes op. 9

21 października 2013, poniedziałek, godz. 1900

21 October 2013, Monday, 7 p.m.

NASI LAUREACI
OUR LAUREATES

Adriana Ferfecka sopran
Michał Dembiński bas

Mischa Kozłowski fortepian
Jolanta Pszczółkowska-Pawlik fortepian

W programie:
G. Puccini, A. Dvořák, St. Moniuszko
F. Schubert, St. Moniuszko, G. Puccini, A. Boito
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28 października 2013, poniedziałek, godz. 1900

28 October 2013, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

MUZYKA ORGANOWA
PEDAGOGÓW NASZEJ UCZELNI
ORGAN MUSIC BY OUR UNIVERSITY TEACHERS

Feliks Rączkowski, Tadeusz Paciorkiewicz, Romuald Twardowski,
Marian Sawa, Stanisław Moryto, Dariusz Przybylski 

Roman Szlaużys, 
Mateusz Rzewuski, 
Krzysztof Ostrowski,
Bartosz Jakubczak, 
Jarosław Wróblewski, 
Jerzy Dziubiński organy

Opieka artystyczna: prof. zw. Andrzej Chorosiński

W programie:
S. Moryto – Cantio Polonica
F. Rączkowski – Wariacje A-dur
T. Paciorkiewicz – Tryptyk
R. Twardowski – Fantazja
D. Przybylski – Chorały Schüblerowskie
M. Sawa – Sekwens

27 października 2013, niedziela, godz. 1700

27 October 2013, Sunday, 5 p.m.

Zagraniczni Goście

MUZYKA EUROPEJSKA 
NA DWORZE OSMAŃSKIM
EUROPEAN MUSIC AT THE OTTOMAN COURT

Koncert z okazji 90. rocznicy 
proklamowania Republiki Tureckiej 
oraz 90. rocznicy podpisania
Traktatu Przyjaźni między Polską a Turcją

Concert on the occassion of the 90th anniversary 
of the proclamation of the Republic of Turkey 
and the 90th anniversary of the signing 
of the Turkish-Polish Treaty of Friendship

Zespół Instrumentalny UMFC
EMRE ARACI dyrygent (Turcja)

W programie utwory w aranżacji Emre Araciego:
J.-B. Lully – Marche pour la cérémonie des Turcs
G. Donizetti (Pasza) – Marcia favorita del Gran Sultano Mahmud II
G. Donizetti – Gran Marcia Militare Imperiale ‘Sultano Abdulmecid
Ch. L. N. d’Albert – Sultan Polka
C. Guatelli (Pasza) – Marche de L’Éxposition Ottomane
Sułtan Abdülaziz – Invitation à la Valse
R. Bey – Prière pour Sultan Murad V
Sułtan Murad V – Valse en Mi Bémol Majeur
F. Sultan – Marche L’Union National
B. Efendi – Grande Marche

Współorganizator: Ambasada Turcji w Warszawie
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3 listopada 2013, niedziela, godz. 1700

3 November 2013, Sunday, 5 p.m.

Koncert Studium Muzyki Nowej

LUCIANO BERIO – KLASYK XX WIEKU
LUCIANO BERIO – THE CLASSICIST OF THE 20TH CENTURY

Zuzanna Elster harfa
Julia Samojło fortepian
Klaudiusz Baran akordeon
Zespół Muzyki Nowej
SŁAWEK A. WRÓBLEWSKI dyrygent

W programie:
Sequenza II na harfę
Sequenza XIII na akordeon
Six Encores na fortepian
Folk Songs na głos, flet, klarnet, harfę, altówkę, wiolonczelę i perkusję

Opieka artystyczna: prof. UMFC Edward Sielicki
Współpraca: dr Leszek Lorent

30 października 2013, środa, godz. 1900

30 October 2013, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

GABRYŚ & QUINN PIANO DUO

Monika Quinn fortepian
Maria Gabryś fortepian

W programie:
P. Czajkowski – Suita Dziadek do orzechów (arr. N. Economou)
P. Czajkowski – Dwa tańce z baletu Jezioro łabędzie (opr. C. Debussy)
S. Rachmaninow – Suita nr 1 Fantasie-Tableaux
C. Saint-Saëns – Łabędź z Karnawału zwierząt (opr. G. Anderson)
G. Bizet – Fantazja Carmen (opr. G. Anderson)
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6 listopada 2013, środa, godz. 1900

6 November 2013, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

KONCERT SYMFONICZNY
SYMPHONY CONCERT

Orkiestra Symfoniczna UMFC
MICHAŁ KLAUZA dyrygent

W programie:
A. Pärt – Festina lente na orkiestrę smyczkową i harfę
A. Schnittke – (K)ein Sommernachtstraum na wielką orkiestrę symfoniczną
M. Musorgski – Obrazki z wystawy w instrumentacji M. Ravela na orkiestrę symfoniczną

4 listopada 2013, poniedziałek, godz. 1900

4 November 2013, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

ALTÓWKA – MAGIA DŹWIĘKU I WIRTUOZERIA
VIOLA – THE MAGIC OF SOUND AND VIRTUOSITY

Koncert w wykonaniu studentów UMFC

W programie:
J. S. Bach, N. Paganini, J. Brahms, H. Vieuxtemps,
I. Pleyel, B. Konowalski, R. Twardowski

Opieka artystyczna: prof. UMFC Dorota Sroczyńska
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13 listopada 2013, środa, godz. 1900

13 November 2013, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

RECITAL FORTEPIANOWY
PIANO RECITAL

Andrzej Stefański fortepian

W programie:
L. van Beethoven – 33 Wariacje C-dur op. 120 na temat Walca A. Diabellego
L. van Beethoven – Sonata B-dur op. 106 (Hammer-Klavier)

10 listopada 2013, niedziela, godz. 1700

10 November 2013, Sunday, 5 p.m.

Portret kompozytora 
Composer’s Portrait

MARIAN BORKOWSKI

Małgorzata Armanowska sopran 
Elżbieta Gajewska flety
Tomasz Woźniak trąbka 
Dariusz Przybylski organy
Marcin Tadeusz Łukaszewski fortepian
Sekstet wokalny proMODERN: 
Łucja Szablewska-Borzykowska sopran
Ewa Puchalska mezzosopran 
Elżbieta Wróblewska-Rydzewska mezzosopran
Andrzej Marusiak tenor 
Artur Janda bas-baryton 
Piotr Pieron bas, kierownik artystyczny
Chór Żeński Katedry Warszawsko-Praskiej MUSICA SACRA
PAWEŁ ŁUKASZEWSKI dyrygent
KWARTET WILANÓW: 
Tadeusz Gadzina, Paweł Łosakiewicz skrzypce,
Ryszard Duź altówka, Marian Wasiółka wiolonczela
Grupa Perkusyjna UMFC
PIOTR BORKOWSKI dyrygent

W programie:
Dynamics na 6 perkusistów
Fragmenti na fortepian
Prolog na trąbkę i organy
Ave. Alleluia. Amen III na sekstet wokalny
Kołysanka I na sekstet wokalny
Sanctus na sekstet wokalny

Gloria I na chór żeński a cappella
Libera me II na chór żeński a cappella
Speranza na flety i fortepian
Visions III na kwartet smyczkowy
Pax in terra II na głos żeński, perkusję i organy
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15 listopada 2013, piątek, godz. 1900

15 November 2013, Friday, 7 p.m.

Radosław Sobczak, Krzysztof Stanienda fortepian
Wonjoo Baek, Natalia Quach fortepian
Barbara Trzonkowska, Konrad Skolarski fortepian

W programie:
6 Momentów muzycznych op. 16 
I Sonata fortepianowa d-moll op. 28
Preludia op. 32
II Sonata op. 36

16 listopada 2013, sobota, godz. 1900

16 November 2013, Saturday, 7 p.m.

Krzysztof Tokarski fortepian
Karolina Czechowska fortepian
Jakub Kitowski fortepian
Agnieszka Przemyk-Bryła fortepian
Maria Gabryś fortepian

W programie:
I Suita op. 5
Etiudy-Obrazy op. 33
Tańce symfoniczne op. 45

17 listopada 2013, niedziela, godz. 17000

17 November 2013, Sunday, 5 p.m.

Natalia Czekała fortepian
Sabina Bury fortepian
Maria Wójcik fortepian
Edward Wolanin fortepian

W programie:
Etiudy-Obrazy op. 39
Wariacje na temat Corellego op. 42
Preludia op. 23

Koncerty Katedry Fortepianu

FESTIWAL TWÓRCZOŚCI FORTEPIANOWEJ
SIERGIEJA RACHMANINOWA
FESTIVAL OF PIANO PIECES
BY SERGEI RACHMANINOV

15–17 listopada 2013 / 15–17 November 2013

Koncerty w wykonaniu studentów i absolwentów klasy:
prof. UMFC Edwarda Wolanina
oraz zaproszonych Gości

Andrzej Ferenc recytacje

Opieka artystyczna: prof. UMFC Edward Wolanin
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20 listopada 2013, środa, godz. 1900

20 November 2013, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

ORKIESTRA DĘTA UMFC
THE FCUM BRASS AND WOODWIND BAND

Agata Igras-Sawicka flet
Ewa Paciorek waltornia
ROBERT RUMBELOW dyrygent (USA)

W programie:
Ch. Theofanidis – I wander the world in a dream of my own making
K. Machala – Concerto for Horn, Winds and Percussion (cz. II, III)
M. Daugherty – Bells for Stokowski
L. Bernstein – Overture to Candide (opr. C. Grundman)
M. Mower – Concerto for Flute and Wind Orchestra (cz. III)
P. Grainger – Lincolnshire Posy

18 listopada 2013, poniedziałek, godz. 1900

18 November 2013, Monday, 7 p.m.

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI
CONCERT GIVEN BY CHAIR OF COMPOSITION
Miłosz Bembinow, Alicja Gronau, Anna Maria Huszcza,
Aleksander Kościów, Bartosz Kowalski, Paweł Strzelecki

Maciej Bogumił Nerkowski baryton, Leszek Lorent perkusja
Paweł Gusnar saksofon, Zuzanna Elster harfa 
Klaudiusz Baran akordeon, Tomasz Strahl wiolonczela
Zespół Instrumentalny UMFC pod kierunkiem Bartosza Kowalskiego
Aleksandra Świderek sopran, Aruto Matsumoto fortepian

W programie:
M. Bembinow – Vides ut alta na baryton i perkusję (2013)
A. Gronau – nowy utwór
A. M. Huszcza – SaHarBAD na saksofon altowy i harfę (2012)
A. Kościów – IffyShapes na akordeon, saksofon i wiolonczelę (2013)
B. Kowalski – Gniew wiatru na saksofon i zespół kameralny (2013)
P. Strzelecki – 3 Spanish Songs na sopran i fortepian (2013)

Koordynator: mgr Rafał Janiak
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wersja czarno biała

wersja kolorowa

un iw e r sy t et  m u zycz n y  I m .  Fryde ry k a  C hop i n a

24 listopada 2013, niedziela, godz. 1700

24 November 2013, Sunday, 5 p.m.

WIELKA KAMERALISTYKA
THE GREAT CHAMBER MUSIC
Johannes Brahms, Charles Loeffler, Hermann Reutter

Urszula Kryger mezzosopran
Janusz Wawrowski skrzypce
Ryszard Groblewski altówka
Andrzej Bauer wiolonczela
Tomasz Pawłowski fortepian
Piotr Kopczyński fortepian

W programie m.in.:
Ch. Loeffler – Quatre Poems op. 5 na mezzosopran, altówkę i fortepian
H. Reutter – Fünf antike Oden op. 57 na głos, altówkę i fortepian
J. Brahms – III Kwartet fortepianowy c-moll op. 60

Koncerty Katedry Kameralistyki Fortepianowej

NOWE OBLICZA KAMERALISTYKI
Sesja naukowa i cykl koncertów kameralnych
NEW FACES OF CHAMBER MUSIC
Study session and cycle of chamber concerts

24–27 listopada 2013
24–27 November 2013

SESJA: 23–24 listopada 2013, Audytorium im. Karola Szymanowskiego

Opieka artystyczna: prof. zw. Katarzyna Jankowska-Borzykowska

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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27 listopada 2013, środa, godz. 1900

27 November 2013, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

DRAMAT ESTRADOWY
STAGE DRAMA
Arnold Schönberg, Leoš Janáček 

Anna Radziejewska mezzosopran
Karol Kozłowski tenor
Studentki Podyplomowego Studium Pieśni UMFC
Mischa Kozłowski fortepian
Studencki Zespół Instrumentalny
MARCIN PIOTR ŁOPACKI dyrygent

W programie:
A. Schönberg – Księżycowy Pierrot op. 21
L. Janáček – Zapiski tego, który zniknął JW 5/12

Opieka artystyczna: Hanna Chojnacka, Elżbieta Tolak

25 listopada 2013, poniedziałek, godz. 1900

25 November 2013, Monday, 7 p.m.

MUZYKA NA WYGNANIU
MUSIC IN EXILE
Mieczysław Weinberg, Karl Weigl, 
Ernst Toch, Bohuslav Martinů

Anna Magdalena Kokits fortepian 
Alexander Gebert wiolonczela
Hochschule für Musik Detmold (Niemcy)

Dobrawa Czocher wiolonczela 
Michał Bruliński fortepian

W programie:
M. Weinberg – II Sonata C-dur op. 63
K. Weigl – Dwa utwory op. 33
E. Toch – Sonata op. 50
M. Weinberg – I Sonata C-dur op. 21
B. Martinů – I Sonata H. 277



56 57

2 grudnia 2013, poniedziałek, godz. 1900

2 December 2013, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

SŁOWIAŃSKA MUZYKA SKRZYPCOWA
SLAV VIOLIN MUSIC

Koncert w wykonaniu studentów klas skrzypiec UMFC

W programie m.in.:
P. Czajkowski, A. Dvořák, Z. Noskowski, K. Szymanowski

Opieka artystyczna: dr hab. Maria Orzechowska

1 grudnia 2013, niedziela, godz. 1700

1 December 2013, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

ZAPRASZAMY NA DANZING
LET’S GO DANZING 
Franz Ignaz Danzi (1763–1826)

Koncert w wykonaniu studentów i pedagogów UMFC

Opieka artystyczna: mgr Małgorzata Dzikowska
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8 grudnia 2013, niedziela, godz. 1700

8 December 2013, Sunday, 5 p.m.

KONCERT ADWENTOWY
na zakończenie II Sympozjum
„Od źródła do muzycznej interpretacji”
ADVENT CONCERT
for  the closing of the 2nd Symposium 
„From source to musical inspiration”

Anna Mikołajczyk sopran
Anna Radziejewska mezzosopran
Paweł Cichoński tenor
Krzysztof Szyfman baryton
Chór IL TEMPO
Piotr Maculewicz przygotowanie chóru
Orkiestra IL TEMPO
Agata Sapiecha koncertmistrz, kierownictwo artystyczne

W programie:
J. S. Bach – Kantaty z Weihnachts-Oratorium BWV 248 (wybór) 

Opieka artystyczna: Agata Sapiecha

4 grudnia 2013, środa, godz. 1900

4 December 2013, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

VERDI – WAGNER
w 200-lecie urodzin
VERDI – WAGNER
on their 200th birthday anniversary

Jadwiga Rappé alt
KWARTET POLSKI DEUTSCHE OPER BERLIN:
Tomasz Tomaszewski I skrzypce, Piotr Prysiażnik II skrzypce
Sebastian Sokół altówka, Katarzyna Górska-Polonek wiolonczela
Leszek Sokołowski kontrabas, Jerzy Tosik-Warszawiak fortepian

W programie:
G. Verdi – Kwartet smyczkowy e-moll
G. Verdi – 3 pieśni: Perduta ho la pace, Il tramonto, Stornello na głos i fortepian
R. Wagner – Idylla Zygfryda WWV 103 w wersji na sekstet fortepianowy (opr. A. Pringsheim)
R. Wagner – Wesendonck Lieder WWV 91 w wersji na alt i sekstet fortepianowy (opr. D. Brown)
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11 grudnia 2013, środa, godz. 1900

11 December 2013, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

KONCERT SYMFONICZNY
SYMPHONY CONCERT

Łukasz Długosz flet
Orkiestra Symfoniczna UMFC
MAREK PIJAROWSKI dyrygent

W programie:
L. van Beethoven – Uwertura Leonora III op. 72b
G. S. Mercadante – Koncert fletowy e-moll op. 57
P. Czajkowski – IV Symfonia f-moll op. 36

9 grudnia 2013, poniedziałek, godz. 1900

9 December 2013, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Wokalistyki

LUTOSŁAWSKI I DERWID
Pieśni i piosenki
LUTOSŁAWSKI & DERWID
Songs

Bożena Bujnicka, Marta Czarkowska,
Margarita Slepakova, Julia Szproch, 
Monika Wilska sopran
Kacper Szelążek kontratenor 
Tomasz Kumięga baryton
Barbara Malcolm skrzypce
Aleksander Dębicz fortepian 
Pianiści – studenci Katedry 
Kameralistyki Fortepianowej UMFC:
Zuzanna Basińska, Michał Bruliński, 
Piotr Fidelus, Joanna Kacperek, 
Jakub Kitowski, Natalia Pawlaszek, 
Jakub Tuszyński, Katarzyna Zakrzewska 
Big Band UMFC 
pod kierunkiem Piotra Kostrzewy

W programie:
Subito, 5 Pieśni do słów K. Iłłakowiczówny, Chantefleurs et chantefables, Lacrimosa, 
Tryptyk śląski, Tarantella, Piosenka o Panu Tralalińskim, 3 Kolędy, Spóźniony słowik 
oraz piosenki w aranżacji Aleksandra Dębicza i Wojciecha Kostrzewy

WYSTAWA Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego: 
Witold Lutosławski 1913–1994
Foyer Sali Koncertowej, 1–20 XII 2013

Opieka artystyczna: prof. zw. Jadwiga Rappé
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16 grudnia 2013, poniedziałek, godz. 1900

16 December 2013, Monday, 7 p.m.

Koncert Podyplomowego Studium Pieśni

NAJPIĘKNIEJSZE UTWORY
EUROPEJSKIEJ LIRYKI WOKALNEJ
THE MOST BEAUTIFUL PIECES
OF THE EUROPEAN LYRIC SONGS

Opieka artystyczna: prof. zw. Katarzyna Jankowska-Borzykowska,
prof. UMFC Robert Cieśla

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

15 grudnia 2013, niedziela, godz. 1700

15 December 2013, Sunday, 5 p.m.

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

ZIMOWE IMPRESJE GITAROWE
WINTER GUITAR IMPRESSIONS

Koncert w wykonaniu studentów klas gitary UMFC

Opieka artystyczna: prof. UMFC Marcin Zalewski
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22 grudnia 2013, niedziela, godz. 1700

22 December 2013, Sunday, 5 p.m.

JM Rektor prof. zw. Ryszard Zimak zaprasza

KONCERT WIGILIJNY
CHRISTMAS EVE CONCERT

Soliści i Chór Mieszany UMFC

18 grudnia 2013, środa, godz. 1900

18 December 2013, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

KONCERT NA ZAKOŃCZENIE
OBCHODÓW ROKU WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO
CONCERT FOR THE CLOSING
OF THE WITOLD LUTOSŁAWSKI YEAR CELEBRATIONS

Włodek Pawlik fortepian

W programie:
improwizacje jazzowe na tematy
z Melodii ludowych, Bukolik i Interludium Witolda Lutosławskiego
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8 stycznia 2014, środa, godz. 1900

8 January 2014, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

ZBIGNIEW NAMYSŁOWSKI, EDWARD CZERNY
Swing & Jazz

Zbigniew Namysłowski saksofon
Big Band UMFC
Piotr Kostrzewa kierownictwo artystyczne, dyrygent 
Paweł Sztompke wspomnienie o Edwardzie Czernym

Współorganizator: Fundacja im. Edwarda Eberharda Czernego

5 stycznia 2014, niedziela, godz. 1700

5 January 2014, Sunday, 5 p.m.

Koncert Studium Muzyki Nowej

KONCERT MUZYKI KOMPUTEROWEJ
CONCERT OF COMPUTER MUSIC

W programie: 
projekty muzyczne eksploatujące media elektroniczne
oraz wielokanałowy system projekcji dźwięku
zrealizowane przez twórców związanych z UMFC

Opieka artystyczna: prof. UMFC Edward Sielicki
Współpraca: mgr Andrzej Kopeć
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13 stycznia 2014, poniedziałek, godz. 1900

13 January 2014, Monday, 7 p.m.

Koncert Międzywydziałowej Katedry Kameralistyki

PRZEBOJE MUZYKI KAMERALNEJ
CHAMBER MUSIC HITS

Koncert w wykonaniu studenckich zespołów kameralnych

Opieka artystyczna: prof. zw. Paweł Łosakiewicz

12 stycznia 2014, niedziela, godz. 1700

12 January 2014, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej
z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

KOMPOZYTORZY WARSZAWSCY

PRZED PANEM W BETLEJEM…
Koncert kolędowy
BEFORE THE LORD IN BETHLEHEM
Concert of carols

Zespoły wokalne Wydziału Dyrygentury Chóralnej,
Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Dyrygenci – studenci specjalności:
Prowadzenie Zespołów Muzycznych oraz Dyrygentura Chóralna

W programie:
K. Baculewski, B. Kowalski, P. Łukaszewski

Opieka artystyczna: prof. zw. Bogdan Gola
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19 stycznia 2014, niedziela, godz. 1700

19 January 2014, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

WIECZÓR MUZYKI KLAWESYNOWEJ
HARPSICHORD MUSIC EVENING

Koncert w wykonaniu studentów UMFC

Opieka artystyczna: prof. zw. Leszek Kędracki

15 stycznia 2014, środa, godz. 1900

15 January 2014, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

RECITAL WOKALNY
VOCAL RECITAL

Olga Pasiecznik sopran

Natalia Pasiecznik fortepian

W programie:
E. Grieg, J. Sibelius, M. Musorgski, S. Rachmaninow
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22 stycznia 2014, środa, godz. 1900

22 January 2014, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

Z NOSTALGIĄ I UŚMIECHEM
WITH NOSTALGIA AND SMILE

Fryderyk Chopin, Aleksandr Wertyński,
Jerzy Wasowski, Henryk Wars

Dagmara Barna sopran, Edyta Krzemień sopran, Natalia Ołów mezzosopran
Jakub Józef Orliński baryton, Marcin Wortmann baryton, Tomasz Raff bas
Mariusz Dubrawski fortepian, Piotr Kostrzewa perkusja
Rafał Grząka akordeon, Paweł Gusnar saksofon
Tomasz Grabuś wiolonczela, Michał Zuń kontrabas
Kwartet Klarnetowy POCO LEGGERO:
Adrian Janda, Anna Kalska, Bogdan Kraski, Leszek Pietroń
Big Band UMFC pod kierunkiem Piotra Kostrzewy
Grupa taneczna breakdance SKILL FANATIKZ
Ryszard Wolański prowadzenie koncertu

W programie:
M. Dubrawski – kompozycje i aranżacje utworów Chopina, 
                                 Wertyńskiego, Wasowskiego i Warsa

20 stycznia 2014, poniedziałek, godz. 1900

20 January 2014, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

WIELCY POLACY
THE GREAT POLES

Ignacy Jan Paderewski 
Witold Lutosławski
Andrzej Panufnik 
Krzysztof Penderecki

Koncert w wykonaniu studentów
Katedry Kameralistyki Fortepianowej UMFC

Opieka artystyczna: Iwona Mironiuk (kw. I st.)
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2 lutego 2014, niedziela, godz. 1700

2 February 2014, Sunday, 5 p.m.

XII FORUM MUZYKA DAWNA NA UMFC
Inauguracja
THE 12TH FORUM: EARLY MUSIC AT THE FCUM
Inauguration

Koncert z udziałem wykładowców
Austria Barock Akademie w Gmunden: 

Jeremy Joseph basso continuo, klawesyn, organy, kierownik artystyczny
David Drabek skrzypce 
Pablo de Pedro altówka
Philipp Comploi wiolonczela 
Linde Brunmayr-Tutz flet traverso
Alfredo Barnardini obój 

Opieka artystyczna: Agata Sapiecha

Współorganizator: Austriackie Forum Kultury

26 stycznia 2014, niedziela, godz. 1700

26 January 2014, Sunday, 5 p.m.

NASI LAUREACI
OUR LAUREATES

Łukasz Krupiński fortepian
TRIO:
Łukasz Chrzęszczyk fortepian
Marta Kowalczyk skrzypce
Marta Kordykiewicz wiolonczela

W programie:
F. Liszt – Sonata h-moll S. 178
W. A. Mozart – V Trio C-dur KV 548
J. Brahms – I Trio H-dur op. 8
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9 lutego 2014, niedziela, godz. 1700

9 February 2014, Sunday, 5 p.m.

XII FORUM MUZYKA DAWNA NA UMFC
Zakończenie
THE 12TH FORUM: EARLY MUSIC AT THE FCUM
Closing

Koncert w wykonaniu uczestników i wykładowców Forum

Opieka artystyczna: Agata Sapiecha

5 lutego 2014, środa, godz. 1900

5 February 2014, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

ARKADIUSZ KRUPA I GOŚCIE
ARKADIUSZ KRUPA AND GUESTS

Arkadiusz Krupa obój
Karina Krupa fortepian
Michał Nagy gitara

W programie:
D. Scarlatti – Sonaty na obój i gitarę: d-moll L. 413, D-dur L. 23, G-dur L. 423
T. Lalliet – Karnawał wenecki op. 20 na obój i fortepian
W. Lutosławski – Epitafium na obój i fortepian
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16 lutego 2014, niedziela, godz. 1700

16 February 2014, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Akordeonistyki

SOLOWA I KAMERALNA MUZYKA AKORDEONOWA
SOLO AND CHAMBER ACCORDION MUSIC

Koncert w wykonaniu studentów polskich uczelni muzycznych

Opieka artystyczna: prof. UMFC Klaudiusz Baran

12 lutego 2014, środa, godz. 1900

12 February 2014, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

LAUREACI KONCERTU ROKU
LAUREATES OF THE CONCERT OF THE YEAR

Tomasz Daroch wiolonczela, Maria Daroch fortepian
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

Ewa Tracz sopran, Grzegorz Biegas fortepian
Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach

Jacek Kortus fortepian
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

W programie m.in.:
F. Poulenc
K. Szymanowski, V. Bellini, G. Donizetti, G. Gershwin
F. Chopin. J. Brahms, F. Liszt
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19 lutego 2014, środa, godz. 1900

19 February 2014, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

RECITAL SKRZYPCOWY
VIOLIN RECITAL

Janusz Wawrowski skrzypce
Gościnnie:
José Gallardo fortepian (Hiszpania)

W programie:
A. Schnittke – Suita w dawnym stylu
J. Nowakowski – Duo A-dur
M. Ravel – II Sonata skrzypcowa G-dur
M. Weinberg – Rapsodia mołdawska op. 47 nr 3
H. Wieniawski – Scherzo-Tarantella g-moll op. 16

17 lutego 2014, poniedziałek, godz. 1900

17 February 2014, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Fortepianu

PEDAGODZY KATEDRY FORTEPIANU
CHAIR OF PIANO TEACHERS

Karolina Nadolska fortepian
Konrad Skolarski fortepian

W programie:
L. van Beethoven, F. Chopin, E. Granados, I. J. Paderewski
F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Chopin, N. Medtner, F. Liszt
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23 lutego 2014, niedziela, godz. 1700

23 February 2014, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Fortepianu

STUDENCI KATEDRY FORTEPIANU
W HOŁDZIE FRYDERYKOWI CHOPINOWI
CHAIR OF PIANO STUDENTS
PAY A TRIBUTE TO FRYDERYK CHOPIN

Opieka artystyczna: prof. zw. Alicja Paleta-Bugaj

21 lutego 2014, piątek, godz. 1200

21 February 2014, Friday, 12 p.m. 

ŚWIĘTO UCZELNI
THE FCUM’S DAY

Andrzej Chorosiński organy

W programie:
J. S. Bach
Wstęp wolny
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26 lutego 2014, środa, godz. 1900

26 February 2014, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

KONCERT SYMFONICZNY
SYMPHONY CONCERT

Ewa Pobłocka fortepian
Orkiestra Symfoniczna UMFC
JERZY MAKSYMIUK dyrygent

W programie:
J. Haydn – Symfonia f-moll (La passione) Hob. I/49
M. Ravel – Koncert fortepianowy G-dur
M. Ravel – Bolero

24 lutego 2014, poniedziałek, godz. 1900

24 February 2014, Monday, 7 p.m.

Koncert Wydziału Reżyserii Dźwięku

KONCERT MUZYKI ELEKTROAKUSTYCZNEJ
dedykowany Profesorowi Krzysztofowi Szlifirskiemu
CONCERT OF ELECTROACOUSTIC MUSIC
dedicated to Professor Krzysztof Szlifirski

W programie:
utwory z dorobku Profesora i Jego wychowanków oraz Mu dedykowane

Opieka artystyczna: dr Barbara Okoń-Makowska
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3 marca 2014, poniedziałek, godz. 1900

3 March 2014, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Wokalistyki

OPERETKA – ŁATWA I TRUDNA
EASY AND DIFFICULT OPERETTA

Koncert w wykonaniu studentów oraz pianistów
Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC
Małgorzata Komorowska prowadzenie koncertu

W programie:
J. Offenbach, I. Kálmán, F. Lehár, J. Strauss, R. Stolz, L. Fall, P. Abraham,
N. Dostal, F. Raymond, K. Zeller, F. von Suppé, Ch. Lecocq, C. Millöcker

Opieka artystyczna i wokalna: prof. zw. Ryszard Karczykowski
Współpraca organizacyjna: mgr Magdalena Idzik

2 marca 2014, niedziela, godz. 1700

2 March 2014, Sunday, 5 p.m.

SZTUKA I EDUKACJA
Doroczny Koncert Wydziału Dyrygentury Chóralnej,
Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
ART & EDUCATION
Annual concert of Department of Choir Conducting,
Music Education, Church Music, Rhythmics & Dance

Opieka artystyczna: prof. UMFC Sławek A. Wróblewski
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9 marca 2014, niedziela, godz. 1700

9 March 2014, Sunday, 5 p.m.

Koncert Studium Muzyki Nowej

WOKÓŁ TEATRU INSTRUMENTALNEGO
AROUND INSTRUMENTAL THEATRE
Morton Feldman, Vinko Globokar, Mauricio Kagel 

Opieka artystyczna: prof. UMFC Edward Sielicki

Współpraca: dr Leszek Lorent

5 marca 2014, środa, godz. 1900

5 March 2014, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

PAWEŁ GUSNAR I GOŚCIE
PAWEŁ GUSNAR AND GUESTS
Hommage à Adolphe Sax

Paweł Gusnar saksofon

ROYAL STRING QUARTET:
Izabella Szałaj-Zimak I skrzypce
Elwira Przybyłowska II skrzypce
Marek Czech altówka
Michał Pepol wiolonczela

W programie m.in.:
F. Chopin, K. Herdzin, P. Łukaszewski, J. Naulais, H. Villa-Lobos

MORPHEUS SAXOPHONE QUARTET:
Wojciech Psiuk
Alicja Szlempo
Szymon Nidzworski
Szymon Zawodny
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12 marca 2014, środa, godz. 1900

12 March 2014, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

RECITAL SKRZYPCOWY
VIOLIN RECITAL

Piotr Pławner skrzypce
Piotr Sałajczyk fortepian

W programie:
J. Elsner – Sonata skrzypcowa F-dur op. 10 nr 1
L. van Beethoven – V Sonata skrzypcowa F-dur op. 24 (Wiosenna)
W. Lutosławski – Subito
I. J. Paderewski – Melodia op. 16 nr 2 (opr. S. Barcewicz)
E. Młynarski – Mazur G-dur op. 7
R. Statkowski – Krakowiak D-dur op. 7
M. Moszkowski – Gitara op. 45b
K. Szymanowski – Preludium op. 1 nr 1 (opr. S. Barcewicz)
G. Bacewicz – Taniec mazowiecki, Taniec polski, Taniec słowiański

10 marca 2014, poniedziałek, godz. 1900

10 March 2014, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

OBRAZY DŹWIĘKAMI MALOWANE
Koncert młodych wirtuozów klas wiolonczeli i kontrabasu
PICTURES PAINTED WITH SOUNDS
Concert of young cello and double bass class virtuosi

Opieka artystyczna: prof. zw. Tomasz Strahl
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17 marca 2014, poniedziałek, godz. 1900

17 March 2014, Monday, 7 p.m.

Zagraniczni Goście

PSALMY TURECKIE WOJCIECHA BOBOWSKIEGO 
A PSAŁTERZ GENEWSKI
Koncert z okazji 600. rocznicy nawiązania 
stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Turcją
WOJCIECH BOBOWSKI’S TURKISH PSALMS VS. THE GENEVAN PSALTER
Concert for the 600th anniversary of establishing diplomatic relations 
between Poland and Turkey

Zespół SARBAND

Współorganizator: Ambasada Turcji w Warszawie

16 marca 2014, niedziela, godz. 1700

16 March 2014, Sunday, 5 p.m.

NIEDZIELA FILMOWA
Projekcje filmów i etiud filmowych udźwiękowionych
przez studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku
FILM SUNDAY
Screening of films and film studies with the sound made by
Students of the Department of Sound Engineering

Opieka artystyczna: dr Katarzyna Dzida-Hamela

Audytorium im. Karola Szymanowskiego

Wstęp wolny
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23 marca 2014, niedziela, godz. 1700

23 March 2014, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

KUNST DER FUGE

Krzysztof Ostrowski,
Jakub Stefek,
Marek Smoczyński,
Weronika Janyst,
Paweł Kucharczyk,
Anna Przybysz organy

W programie:
J. S. Bach – Kunst der Fuge BWV 1080 w opracowaniu Helmutha Walchy

Opieka artystyczna: prof. zw. Andrzej Chorosiński

19 marca 2014, środa, godz. 1900

19 March 2014, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

HYMN OF PRAISE

Soliści – studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC
Chór Mieszany UMFC
Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
Irina Bogdanovich przygotowanie chóru UW
Orkiestra Symfoniczna UMFC
KRZYSZTOF KUSIEL-MOROZ dyrygent

W programie:
F. Mendelssohn-Bartholdy – II Symfonia B-dur Lobgesang op. 52
M. Bembinow – Amor vincit
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24 marca 2014, poniedziałek, godz. 1900

24 March 2014, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

MICHAŁ SPISAK
i kompozytorzy jemu współcześni
MICHAŁ SPISAK
and composers of his time

Koncert w wykonaniu studentów i pedagogów UMFC

Opieka artystyczna: dr Artur Kasperek

26 marca 2014, środa, godz. 1900

26 March 2014, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

MUZYCZNE PRZYJAŹNIE
MUSIC FRIENDSHIPS
Mirosław Pokrzywiński & Zbigniew Płużek

Mirosław Pokrzywiński klarnet
Zbigniew Płużek fagot
Jakub Haufa skrzypce
Michał Zaborski altówka
Piotr Mazurek wiolonczela
Zuzanna Elster harfa
Agnieszka Kopacka fortepian
Andrzej Jagodziński fortepian

W programie:
F. Devienne, Ch. Widor, C. Saint-Saëns, J. Horowitz, M. Glinka
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31 marca 2014, poniedziałek, godz. 1900

31 March 2014, Monday, 7 p.m.

Koncert-nagroda dla najlepszego polskiego uczestnika 
IX Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego

NASI LAUREACI
OUR LAUREATES

Dominik Płociński wiolonczela
Paweł Żołądek fortepian

W programie:
R. Schumann – Fantasiestücke op. 73
D. Szostakowicz – Sonata d-moll op. 40
S. Prokofiew – Sonata C-dur op. 119

30 marca 2014, niedziela, godz. 1700

30 March 2014, Sunday, 5 p.m.

Koncert Zakładu Perkusji

PERKUSJA, PERKUSJA… 

W ŚWIECIE TEATRU
IN THE WORLD OF THEATRE

Opieka artystyczna: prof. nadzw. Stanisław Skoczyński
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6 kwietnia 2014, niedziela, godz. 1700

6 April 2014, Sunday, 5 p.m.

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

PEJZAŻE MALOWANE HARFĄ
LANDSCAPES PAINTED WITH THE HARP

Koncert w wykonaniu studentek klas harfy UMFC
oraz zaproszonych Gości

W programie m.in.:
M. Ravel, M. Tournier, C. Debussy, J. Cras

Opieka artystyczna: prof. zw. Urszula Mazurek, dr Zuzanna Elster

2 kwietnia 2014, środa, godz. 1900

2 April 2014, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

KONCERT SYMFONICZNY
SYMPHONY CONCERT

Soyoung Yoon skrzypce (Korea Płd.)
Sinfonia Varsovia
JACEK KASPSZYK dyrygent

W programie:
F. Mendelssohn-Bartholdy – Koncert skrzypcowy e-moll op. 64
F. Mendelssohn-Bartholdy – IV Symfonia A-dur Włoska op. 90
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9 kwietnia 2014, środa, godz. 1900

9 April 2014, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

UROCZYSTY KONCERT DYPLOMANTÓW
FESTIVE CONCERT OF GRADUATES

Soliści – tegoroczni dyplomanci UMFC
Orkiestra Symfoniczna UMFC
KAI BUMANN dyrygent

7 kwietnia 2014, poniedziałek, godz. 1900

7 April 2014, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Wokalistyki

BACHOWSKA PASJA WEDŁUG ŚW. JANA
Sceny solowe i recytacje pasyjne
BACH’S ST JOHN PASSION
Solo scenes and Passion recitations

Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC
Studenci klas klawesynu UMFC
Krzysztof Gosztyła recytacje

Opieka artystyczna: prof. zw. Małgorzata Marczewska,
dr Anna Radziejewska, dr Artur Stefanowicz
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14 kwietnia 2014, poniedziałek, godz. 1900

14 April 2014, Monday, 7 p.m.

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI
CONCERT GIVEN BY CHAIR OF COMPOSITION

Paweł Buczyński, Eunho Chang,
Anna Ignatowicz-Glińska, Rafał Janiak,
Paweł Łukaszewski, Aldona Nawrocka,
Dariusz Przybylski, Edward Sielicki
oraz studenci klas kompozycji UMFC

Koordynator: dr Aldona Nawrocka-Woźniak

13 kwietnia 2014, niedziela, godz. 1700

13 April 2014, Sunday, 5 p.m.

KONCERT PASYJNY
PASSION CONCERT

Aleksander Kunach Ewangelista
Soliści – Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC
Chór Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego
Orkiestra Międzywydziałowego Studium Muzyki Dawnej
Agata Sapiecha koncertmistrz, kierownictwo artystyczne
LILIANNA KRYCH dyrygent

W programie:
J. S. Bach – Pasja wg św. Jana BWV 245

Opieka artystyczna: Agata Sapiecha
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23 kwietnia 2014, środa, godz. 1900

23 April 2014, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

RECITAL ORGANOWY
ORGAN RECITAL

Bartosz Jakubczak organy

W programie:
J. Langlais – Suite médiévale op. 56
M. Dupré – Cortège et Litanie op. 19 nr 2
C. Franck – Chorał a-moll nr 3 FWV 40
J. S. Bach – Passacaglia c-moll BWV 582
P. Eben – Laudes

16 kwietnia 2014, środa, godz. 1900

16 April 2014, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

IGOR STRAWIŃSKI – HISTORIA ŻOŁNIERZA
IGOR STRAVINSKY – THE SOLDIER’S TALE

Anna Wandtke-Wypych skrzypce
Igor Kabalewski altówka
Sebastian Wypych kontrabas, kierownictwo artystyczne
Sebastian Aleksandrowicz obój
Adrian Janda klarnet
Artur Kasperek fagot
Krzysztof Bednarczyk trąbka
Andrzej Sienkiewicz puzon
Miłosz Pękala perkusja

W programie:
I. Strawiński – Suita z Historii żołnierza
S. Prokofiew – Kwintet g-moll op. 39 na obój, klarnet, skrzypce, altówkę i kontrabas
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28 kwietnia 2014, poniedziałek, godz. 1900

28 April 2014, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Fortepianu
z cyklu PANORAMA POLSKIEJ MUZYKI FORTEPIANOWEJ

MUZYKA FORTEPIANOWA
SCHYŁKU XIX I POCZĄTKU XX WIEKU
PIANO MUSIC OF THE END OF THE 19TH
AND THE BEGINNIG OF THE 20TH CENTURIES

Franciszek Brzeziński, Ignacy Krzyżanowski,
Zygmunt Stojowski, Antoni Stolpe, Józef Wieniawski

Zuzanna Basińska,
Mizuho Itakura,
Irina Krasavina,
Natalia Pawlaszek,
Igor Kret fortepian

Opieka artystyczna: prof. zw. Maria Szraiber

27 kwietnia 2014, niedziela, godz. 1700

27 April 2014, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej
z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

JAN MAKLAKIEWICZ (1899–1954) 
In memoriam

Zespoły Wokalne Wydziału Dyrygentury Chóralnej,
Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Dyrygenci – studenci specjalności:
Prowadzenie Zespołów Muzycznych i Dyrygentura Chóralna

Opieka artystyczna: prof. zw. Bogdan Gola
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4 maja 2014, niedziela, godz. 1700

4 May 2014, Sunday, 5 p.m.

MULTIMEDIALNA MAJÓWKA
THE MULTIMEDIA MAY BREAK

W programie:
pokaz prac pedagogów, studentów i zaproszonych Gości
Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej UMFC

Opieka artystyczna: dr hab. Joanna Napieralska

30 kwietnia 2014, środa, godz. 1900

30 April 2014, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

ORKIESTRA KAMERALNA UMFC
THE FCUM CHAMBER ORCHESTRA

Anna Maria Staśkiewicz skrzypce
ROBERT KABARA dyrygent

W programie:
W. A. Mozart – Symfonia koncertująca Es-dur KV 364 na skrzypce, altówkę i orkiestrę
S. Prokofiew – I Symfonia D-dur op. 25 (Klasyczna) na orkiestrę kameralną
I. Strawiński – Apollon musagète na orkiestrę smyczkową
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7 maja 2014, środa, godz. 1900

7 May 2014, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

RECITAL WOKALNY
VOCAL RECITAL

Iwona Sobotka sopran
Gościnnie:
Ángel Cabrera fortepian (Hiszpania)

W programie:
E. W. Korngold, E. Chausson, R. Strauss

5 maja 2014, poniedziałek, godz. 1900

5 May 2014, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

KAMERALISTYKA ROMANTYCZNA
NA DAWNYM FORTEPIANIE
ROMANTIC CHAMBER MUSIC
ON THE EARLY PIANO

Koncert w wykonaniu studentów UMFC

W programie m.in.:
F. Chopin, R. Schumann, F. Mendelssohn-Bartholdy

Opieka artystyczna: prof. zw. Maja Nosowska
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12 maja 2014, poniedziałek, godz. 1900

12 May 2014, Monday, 7 p.m.

FAGOTT IT!

Boriana Bukareva fagot
Robert Brunnlechner fagot
Michael Zottl fagot
Max Lidauer fagot

W programie:
F. Koglmann – No Sign of Intelligent Design
M. Corrette – Le Phénix
J. S. Kreuzpointner – FAgelt’s GOTT
H. Posegga – Tanzsuite
Anonim – Maxglaner Zigeunermarsch – Extended (arr. Ch. Zellhofer / R. Brunnlechner)
L. Hardin „Moondog“ – Bird’s Lament (arr. R. Brunnlechner)
A. Muttenthaler – nowy utwór
R. Brunnlechner – Die Jesus-Christus-Echse op. 39
F. Mercury – Seaside Rendezvous – Killer Queen (arr. R. Brunnlechner)

Współorganizator: Austriackie Forum Kultury

11 maja 2014, niedziela, godz. 1700

11 May 2014, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

ZJEDNOCZONE SKRZYPCE EUROPY
THE UNITED VIOLINS OF EUROPE

Koncert w wykonaniu studentów klas skrzypiec UMFC

W programie:
N. Paganini, W. Lutosławski, P. Sarasate, C. Saint-Saëns

Opieka artystyczna: dr hab. Maria Orzechowska
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18 maja 2014, niedziela, godz. 1700

18 May 2014, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

BIG-BANDOWY JAZZ I POP
THE BIG-BAND JAZZ AND POP

Soliści – studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC
Big Band UMFC

Piotr Kostrzewa kierownictwo artystyczne, dyrygent

14 maja 2014, środa, godz. 1900

14 May 2014, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

KONCERT KAMERALNY
CHAMBER CONCERT

Łukasz Długosz flet (gościnnie)
Janusz Wawrowski skrzypce
Katarzyna Budnik-Gałązka altówka
Rafał Kwiatkowski wiolonczela

W programie:
W. A. Mozart – Kwartet fletowy C-dur KV 285b (= Anh. 171)
 Kwartet fletowy D-dur KV 285
K. Penderecki – Kwartet fletowy
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21 maja 2014, środa, godz. 1900

21 May 2014, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku
Zakończenie sezonu 2013/2014

ROYAL STRING QUARTET

Izabella Szałaj-Zimak I skrzypce
Elwira Przybyłowska II skrzypce
Marek Czech altówka
Michał Pepol wiolonczela

W programie:
J. Haydn – Kwartet smyczkowy B-dur op. 76 nr 4 (Wschód słońca) Hob. III:78
P. Szymański – 4 Utwory na kwartet smyczkowy
J. Brahms – Kwartet smyczkowy a-moll op. 51 nr 2

19 maja 2014, poniedziałek, godz. 1900

19 May 2014, Monday, 7 p.m.

Koncert Międzywydziałowej Katedry Kameralistyki

PRZEBOJE MUZYKI KAMERALNEJ 
CHAMBER MUSIC HITS

Koncert w wykonaniu studenckich zespołów kameralnych

Opieka artystyczna: prof. zw. Paweł Łosakiewicz
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12 października 2013, sobota, godz. 1900

12 October 2013, Saturday, 7 p.m.

Sala Koncertowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2
The Fryderyk Chopin University of Music Concert Hall, 2 Okólnik St.

RECITAL FORTEPIANOWY
PIANO RECITAL

Yury Favorin fortepian

W programie:
J. Brahms – III Sonata fortepianowa f-moll op. 5
L. Janáček – Sonata fortepianowa 1 X 1905
K. Szymanowski – Metopy. Trzy poematy op. 29
Ch.-V. Alkan – Symfonia na fortepian solo op. 39

Współorganizator: Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie

Bezpłatne karty wstępu do odbioru najwcześniej na tydzień przed koncertem w holu UMFC 
Free admission cards can be collected one week before the concert (at the earliest) in the FCUM hall

INNE WYDARZENIA
OTHER MUSIC EVENTS
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29 listopada 2013, piątek, godz. 1900

29 November 2013, Friday, 7 p.m.

Sala Koncertowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2
The Fryderyk Chopin University of Music Concert Hall, 2 Okólnik St.

SINFONIA VARSOVIA
promotorem młodych artystów
SINFONIA VARSOVIA
promoting young artists

Sinfonia Varsovia
SERGEI POLYANICHKO dyrygent

W programie:
D. Szostakowicz – I Symfonia f-moll op. 10

Współorganizator: Sinfonia Varsovia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bezpłatne karty wstępu do odbioru najwcześniej na tydzień przed koncertem w holu UMFC
Free admission cards can be collected one week before the concert (at the earliest) in the FCUM hall

13 listopada 2013, środa, godz. 1800

13 November 2013, Wednesday, 6 p.m.

Studio Koncertowe Polskiego Radia  im. Witolda Lutosławskiego, ul. Modzelewskiego 59
The Witold Lutosławski Concert Studio of Polish Radio, 59 Modzelewskiego St.

KONCERT ROKU
Prezentacja konkursowa studenckich zespołów kameralnych
z polskich uczelni muzycznych
CONCERT OF THE YEAR
Competition presentation of student chamber ensembles
from Polish music academies

Współorganizator: Program Drugi Polskiego Radia

Wstęp wolny / Admission free
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3 czerwca 2014, wtorek, godz. 1900

3 June 2014, Tuesday, 7 p.m.

Sala Kameralna Filharmonii Narodowej, ul. Moniuszki 5
National Philharmonic Chamber Hall, 5 Moniuszki St.

KONCERT KAMERALNY DYPLOMANTÓW UMFC
THE FCUM GRADUATES’ CHAMBER CONCERT

Współorganizator: Filharmonia Narodowa 

Bilety do nabycia w kasach Filharmonii Narodowej 
Tickets can be purchased at the National Philharmonic

10 lutego 2014, poniedziałek, godz. 1900

10 February 2014, Monday, 7 p.m.

Scena Kameralna Teatru Wielkiego - Opery Narodowej
The Teatr Wielki – Polish National Opera Chamber Hall

DOROCZNY KONCERT
STUDENTÓW PEDAGOGIKI BALETOWEJ
ANNUAL CONCERT
OF BALLET PEDAGOGY STUDENTS

W programie:
prezentacje dyplomowe

Opieka artystyczna: prof. nadzw. Ewa Wycichowska, dr Zofia Rudnicka
Koordynator koncertu: dr hab. Aleksandra Dziurosz

Współorganizator: Teatr Wielki - Opera Narodowa

Bezpłatne karty wstępu do odbioru najwcześniej na tydzień przed koncertem w holu UMFC
Free admission cards can be collected one week before the concert (at the earliest) in the FCUM hall
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6 czerwca 2014, piątek, godz. 1930

6 June 2014, Friday, 7:30 p.m.

Sala Koncertowa Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5
National Philharmonic Concert Hall, 5 Jasna St.

KONCERT SYMFONICZNY DYPLOMANTÓW UMFC
THE FCUM GRADUATES’ SYMPHONY CONCERT

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej
MATEUSZ CZECH dyrygent

Współorganizator: Filharmonia Narodowa

Bilety do nabycia w kasach Filharmonii Narodowej
Tickets can be purchased at the National Philharmonic

ZESPOŁY
ENSEMBLES
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ORKIESTRA
SYMFONICZNA UMFC

Dyrektor artystyczny
prof. zw. Roman Siwek

Wicedyrektor
prof. UMFC Marek Szwarc

Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina składa 
się ze znakomitych młodych muzyków 
– studentów Wydziału Instrumentalne-
go uczelni. Od szeregu lat zespół współ-
pracuje z najwybitniejszymi polskimi 
i zagranicznymi mistrzami batuty, w tym 
profesorami naszej uczelni oraz dyrekto-
rami artystycznymi większości polskich 
filharmonii. Pod ich dyrekcją i z udziałem 
wybitnych solistów (pedagogów uczelni 
i zaproszonych gości) orkiestra odnosi-
ła liczne sukcesy zarówno na estradzie 
rodzimej uczelni, jak i podczas tournée 
koncertowych na wielu estradach świata. 
Zespół dokonał również rejestracji radio-
wych i fonograficznych. Program arty-
styczny orkiestry planowany jest z kilku-
letnim wyprzedzeniem, aby absolwenci 
Wydziału Instrumentalnego już podczas 
studiów mogli zgłębiać tajniki wykonaw-
stwa dzieł różnych epok, w tym także in-
dywidualnych stylów kompozytorskich 
w obrębie muzyki współczesnej.

THE FCUM
SYMPHONY ORCHESTRA

Artistic Director
Roman Siwek, Full Professor

Vice-Director
Marek Szwarc, 
Professor at the FCUM

The Fryderyk Chopin University of Music 
Symphony Orchestra is a group of excel-
lent young musicians, students of the 
Department of Instrumental Studies. 
For many years now the orchestra has 
co-operated with the most outstanding 
masters of the baton from Poland and 
abroad, including professors of our uni-
versity and the artistic directors of most 
of the Polish philharmonics. Under their 
direction and with outstanding soloists 
(pedagogues and guest artists) the or-
chestra has had many successes, both 
at the university, and on tours to many 
concert halls all over the world. The 
Symphony Orchestra has also recorded 
for the radio and record companies. The 
Symphony Orchestra plans its artistic 
programme several years in advance so 
that, in the course of their studies, gradu-
ates of the Department of Instrumental 
Studies can learn the secrets of perfor-
mance of music representing different 
periods and styles, including individual 
composers’ styles in the area of contem-
porary music.
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CHÓR MIESZANY UMFC

Dyrektor artystyczny
prof. zw. Krzysztof Kusiel-Moroz

Dyrygent-asystent
dr Dariusz Zimnicki

Dyrygent-asystent
ks. mgr Rafał Staniec

Chór Mieszany Uniwersytetu Muzyczne-
go Fryderyka Chopina tworzą studenci 
z pięciu wydziałów: Wydziału Kompozy-
cji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Wydzia-
łu Fortepianu, Klawesynu i Organów, 
Wydziału Instrumentalnego (sekcji gita-
ry i akordeonu), Wydziału Dyrygentury 
Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki 
Kościelnej, Rytmiki i Tańca oraz Wydziału 
Reżyserii Dźwięku. Kierownikami chóru 
byli m.in. profesorowie: Józef Bok, Hen-
ryk Wojnarowski i Maciej Jaśkiewicz, 
a w latach 1982–2006 funkcję tę sprawo-
wał prof. zw. Ryszard Zimak. Zespół bie-
rze czynny udział w życiu artystycznym 
uczelni, wykonując utwory a cappella, 
a także – we współpracy z orkiestrą sym-
foniczną – wielkie dzieła wokalno-instru-
mentalne. Niezależnie od działalności 
koncertowej chór bierze aktywny udział 
w życiu akademickim uczelni, występu-
jąc podczas corocznych inauguracji no-
wego roku akademickiego oraz uroczy-
stości nadania doktoratu honoris causa 
wybitnym przedstawicielom świata arty-
stycznego.

THE FCUM MIXED CHOIR

Artistic Director
Krzysztof Kusiel-Moroz,
Full Professor

Assistant Conductor
Dariusz Zimnicki, PhD

Assistant Conductor
Rev. Rafał Staniec, MA

The Mixed Choir of the Fryderyk Chopin 
University of Music is made up of stu-
dents of five departments: Department 
of Composition, Conducting and Theory 
of Music, Department of Piano, Harpsi-
chord and Organ, Department of Instru-
mental Studies – Guitar and Accordion 
Units, Department of Choir Conducting, 
Music Education, Church Music, Rhyth-
mics and Dance and Department of 
Sound Engineering. The choir has been 
managed by Professors Józef Bok, Henryk 
Wojnarowski and Maciej Jaśkiewicz, and 
in the period of 1982–2006 this function 
was held by Professor Ryszard Zimak. The 
choir takes active part in the artistic life of 
the university by performing a cappella, 
and also, in cooperation with the FCUM 
Symphony Orchestra, by performing 
great vocal-and-instrumental pieces. In 
addition to its concert activities, the choir 
takes active part in the university life. It 
sings at the annual inaugurations of the 
academic year and at the presentations 
of the Honorary Doctoral Degree to out-
standing representatives of the artistic 
community.
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ORKIESTRA
MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO
STUDIUM MUZYKI DAWNEJ

Kierownictwo artystyczne
Agata Sapiecha

Orkiestra działa już od kilkunastu lat pod 
kierunkiem Agaty Sapiechy. Zaistnienie 
tej inicjatywy możliwe było dzięki współ-
pracy z Akademią Muzyczną w Krakowie, 
a zwłaszcza dzięki zaangażowaniu prof. 
Elżbiety Stefańskiej. Obecnie w tym pro-
jekcie uczestniczy kilka uczelni w Polsce, 
czasem dołączają także pedagodzy lub 
studenci uczelni zagranicznych. Corocz-
ne spotkania studentów i pedagogów 
podczas kolejnych edycji Forum Muzyka 
Dawna na UMFC, a także występy w ra-
mach cykli koncertowych lub festiwali or-
ganizowanych przez polskie uczelnie (np. 
Dni Bachowskie w Krakowie) pogłębiają 
tę współpracę, dając jednocześnie możli-
wość rozwoju w dziedzinach artystycznej 
i dydaktycznej. Tak istotne dla muzyki 
dawnej projekty wokalno-instrumental-
ne, prezentowane w ramach cykli Kon-
certów pasyjnych i Koncertów adwento-
wych, są natomiast efektem współpracy 
pomiędzy Międzywydziałowym Studium 
Muzyki Dawnej a Katedrą Wokalistyki.

THE INTER-COLLEGE
UNIT OF EARLY MUSIC
ORCHESTRA

Artistic Director
Agata Sapiecha

The orchestra has existed for a couple 
of years already under the direction of 
Agata Sapiecha. Bringing this initiative 
to life was only possible thanks to the 
cooperation with the Academy of Music 
in Cracow, and especially to Prof. Elżbieta 
Stefańska’s commitment. At present, 
a few universities in Poland, and some-
times also foreign teachers and students 
participate in it. Annual meetings of 
students and teachers during the subse-
quent editions of the Early Music Forum 
at the FCUM, as well as performances 
as part of the concert cycles or festivals 
organized by Polish universities (e.g. 
Bach Days in Cracow), strengthen this 
cooperation, and at the same time give 
the possibility of development in artis-
tic and didactic disciplines. Vocal-and-
instrumental projects, which are so im-
portant for early music, presented as part 
of the Passion concerts and the Advent 
concerts, are a result of the cooperation 
between the Inter-College Unit of Early 
Music and the Chair of Vocal Studies.
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ORKIESTRA
DĘTA UMFC

Pomysł utworzenia wielkiej formacji dę-
tej w Akademii Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina wyszedł od prof. zw. Mirosława 
Pokrzywińskiego (ówczesnego kierowni-
ka Katedry Instrumentów Dętych) i wiązał 
się z potrzebą uświetnienia obchodów 
jubileuszu 40-lecia istnienia tej katedry. 
Pierwszy koncert orkiestry, poprowadzo-
ny przez Pawła Przytockiego, odbył się 
w 1998 roku. Z chwilą powołania prof. 
zw. Jana Jeżewskiego na pełnomocnika 
zespołu symfonicznego orkiestra dęta 
rozpoczęła regularny udział w życiu kon-
certowym uczelni, podejmując współ-
pracę ze specjalizującym się w tej dziedzi-
nie dyrygentem Grzegorzem Mielimąką. 
Różnorodność programów wykonywa-
nych przez orkiestrę, charakterystycz-
ne dla jej brzmienia barwne harmonie 
i synkopowane rytmy są kolejną przygo-
dą muzyczną dla tworzących orkiestrę 
studentów, zaś rokrocznie wypełniona 
po brzegi Sala Koncertowa zaświadcza 
o dużym zainteresowaniu publiczności 
prezentacjami tego zespołu.

THE FCUM BRASS
AND WOODWIND BAND

The idea to create a great brass and wood-
wind formation at Warsaw’s Fryderyk 
Chopin Academy of Music came from 
Professor Mirosław Pokrzywiński (who 
then was head of Chair of Woodwind and 
Brass Instruments) and was connected 
with the need to honour the 40th anni-
versary ceremony of this chair. The first 
concert of the orchestra took place on 
15th December 1998 and was conducted 
by Paweł Przytocki. When Professor Jerzy 
Jeżewski was appointed a proxy of the 
symphony ensemble, the orchestra start-
ed its regular participation in the concert 
life of the Academy, starting the coopera-
tion with Grzegorz Mielimąka, a conduc-
tor specializing in this domain. The diver-
sity of the programmes performed by 
the orchestra, colourful harmonies and 
syncopation rhythms characteristic for its 
sound, are another musical adventure for 
the students from the orchestra, and the 
full Concert Hall every year proves that 
the audience is very interested in their 
performances.

Zdjęcie Orkiestry Dętej UMFC
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BIG BAND UMFC

Kierownik artystyczny
mgr Piotr Kostrzewa

Zespół został powołany w 2006 roku 
z inicjatywy kierownika Katedry Instru-
mentów Dętych, prof. zw. Bogumiła 
Gadawskiego oraz dziekana Wydziału 
Instrumentalnego, prof. zw. Błażeja Sro-
czyńskiego. Tworzą go studenci wszyst-
kich wydziałów warszawskiej uczelni 
muzycznej. W latach 2006–2012 opiekę 
artystyczną nad zespołem sprawował 
wybitny muzyk – flecista, saksofonista 
i aranżer dr Ryszard Borowski. Pod jego 
kierownictwem big band zagrał wiele 
koncertów na uniwersytecie oraz w in-
nych salach koncertowych, prezentując 
bogaty repertuar muzyki jazzowej, roz-
rywkowej oraz transkrypcje muzyki kla-
sycznej. W koncertach big bandu brali 
udział czołowi polscy muzycy jazzowi, 
m.in. Krzesimir Dębski, Krzysztof Herdzin, 
Atom String Quartet, Cezary Konrad oraz 
muzycy młodego pokolenia, m.in. Mate-
usz Smoczyński, Nika Lubowicz. Zespół 
jest laureatem nagród i wyróżnień zdo-
bytych na festiwalach i przeglądach big 
bandów w Polsce, m.in. podczas Byd-
goszcz Big Band Festiwal w 2007 i 2008 
roku. Od października 2012 roku kierow-
nikiem artystycznym zespołu jest mgr 
Piotr Kostrzewa – muzyk-kotlista orkie-
stry Sinfonia Varsovia oraz współzałoży-
ciel i opiekun artystyczny Szymanowski 
Big Band Warsaw.

FCUM BIG BAND

Artistic Manager
Piotr Kostrzewa, MA

The ensemble was established in 2006 
at the initiative of Professor Bogumił 
Gadawski, Head of the Chair of Wind In-
struments and Prof. Błażej Sroczyński, 
Dean of the Department of Instrumental 
Studies. It consists of students of all De-
partments of the Fryderyk Chopin Uni-
versity of Music. In the period of 2006-
2012 its artistic manager was Ryszard 
Borowski, PhD, an outstanding musician 
– flautist, saxophonist and arranger.  Un-
der his supervision the Band performed 
many concerts at the University and other 
concert halls, presenting a rich repertoire 
of jazz and light music, and also transcrip-
tions of classical music. The participants 
of these concerts were leading Polish jazz 
musicians, e.g. Krzesimir Dębski, Krzysz-
tof Herdzin, Atom String Quartet, Cezary 
Konrad, and young generation musicians, 
such as Mateusz Smoczyński, or Nika 
Lubowicz. The Band has won numerous 
awards and honorary mentions at festi-
vals and big band reviews in Poland, e.g. 
during the Bydgoszcz Big Band Festival 
in 2007 and 2008. Since October 2012 its 
artistic manager is Piotr Kostrzewa, MA, 
a kettledrum player from Sinfonia Varso-
via and co-founder and artistic manager 
of the Szymanowski Big Band Warsaw.

Zdjęcie Big Bandu
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ORKIESTRA
KAMERALNA UMFC

Próbę powołania kameralnego zespołu 
smyczkowego, kształcącego specyficz-
ne umiejętności muzyczne wśród grupy 
instrumentów smyczkowych, podejmo-
wano w warszawskiej uczelni muzycz-
nej kilkakrotnie. W 1991 roku powstała 
Camerata Academia – orkiestra o stałym 
składzie, występująca pod dyrekcją Wło-
dzimierza Szymańskiego, specjalizująca 
się w muzyce dawnej, głównie wyko-
naniach dzieł oratoryjnych. Cztery lata 
później debiutowała studencka orkiestra 
Concertino pod dyrekcją Michała Klauzy. 
Wreszcie w 1995 roku, z inicjatywy prof. 
zw. Błażeja Sroczyńskiego, została zało-
żona Chopin Academia Orchestra pod 
kierunkiem wybitnego wiolinisty, Jana 
Staniendy, która zapisała się w historii 
uczelni wieloma koncertami z udziałem 
wybitnych artystów. Obecnie zespół wy-
stępuje pod nazwą Orkiestra Kameralna 
UMFC, a młodzież w jego skład wchodzą-
ca co roku współpracuje z innym dyry-
gentem-smyczkowcem, specjalizującym 
się w pracy z tego rodzaju zespołami.

THE FCUM
CHAMBER ORCHESTRA

Attempts to create a chamber music en-
semble which would only train specific 
music skills within the group of string in-
struments have been made a few times 
at Warsaw’s university of music. In 1991 
Camerata Academia was founded – it 
was an orchestra with a fixed line-up, per-
forming under the baton of Włodzimierz 
Szymański and specializing in early mu-
sic, mainly oratorio pieces. Four years 
later the student orchestra Concertino 
under Michał Klauza had its debut. And 
finally, in 1995, at the initiative of Prof. 
Błażej Sroczyński, the Chopin Academia 
Orchestra under the management of an 
outstanding violinist Jan Stanienda was 
established, and since then it has gone 
down in our university’s history thanks 
to many concerts with outstanding art-
ists. Currently the ensemble is known as 
the FCUM Chamber Orchestra, and the 
young people it consists of cooperates 
with another string instrument player 
specializing in work with this type of en-
sembles.
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saski i książę warszawski, wydał w Dreźnie 
akt założycielski, a 4 czerwca 1811 roku, w Sali 
Redutowej staromiejskiego ratusza nastąpiło 
uroczyste otwarcie Szkoły Dramatycznej.

W okresie względnej wolności konstytucyjnej 
Królestwa Polskiego możliwa okazała się czę-
ściowa realizacja wielostopniowej struktury 
kształcenia muzycznego. 14 grudnia 1818, za 
sprawą Józefa Elsnera powstała Szkoła Publicz-
na Muzyki Elementarnej, a trzy lata potem roz-
począł działalność Instytut Muzyki i Deklamacji 
(25 kwietnia 1821), włączony w strukturę Kró-
lewskiego Uniwersytetu Warszawskiego jako 
część Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych. Proces 
konstruowania siatki kształcenia muzyczne-
go został sfinalizowany 22 lipca 1826, kiedy 
Oddział Muzyki Uniwersytetu przekształcił się 
w Szkołę Główną Muzyki. Jej studenci mieli 
możliwość nie tylko uczęszczać sześć godzin 
w tygodniu na wykłady Józefa Elsnera z „teorii 
muzyki, jenerałbasu i kompozycji” rozważane 
„we względzie gramatycznym, retorycznym 
i estetycznym”. Mogli też, jak to potwierdził 
Chopin w roku 1826, słuchać fakultatywnych 
„wykładów Brodzińskiego, Bentkowskiego i in-
nych w jakimkolwiek związku będących obiek-
tów z muzyką”. Elsnerowski etap dziejów 
uczelni zamknęły dramatyczne wydarzenia li-
stopada 1830. Szkoła Główna Muzyki podzieliła 
los Uniwersytetu Warszawskiego, czyli po pię-
ciu latach funkcjonowania została zamknięta.

Trzeba było kolejnej inicjatywy, aby odrodzić 
warszawskie szkolnictwo muzyczne. Wsparł 
ją, korzystając z politycznej odwilży po „nocy 
paskiewiczowskiej”, głośny wirtuoz skrzypiec 
– Apolinary Kątski, który zręcznie zagospoda-
rował obywatelską aktywność Polaków różnych 
stanów i warstw społecznych. „Na dochód na 
konserwatorium” organizowane były w całej 
Kongresówce koncerty amatorów i zawodow-
ców, bale ziemiańskie i przedstawienia teatral-

Dresden, and on 4th June 1811 the ceremonial 
opening of the School of Drama took place in 
the Redoubt Hall in the Old Town in Warsaw.

In a period of relative constitutional freedom 
of the Polish Kingdom, implementation of part 
of the multi-stage structure of music teaching 
became possible. On 14th December 1818 the 
Public School of Elementary Music was found-
ed thanks to Józef Elsner’s initiative, and three 
years later the Institute of Music and Recitation 
was opened (25th April 1821), and joined into 
the structure of the Royal University of Warsaw, 
as part of the Department of Sciences and Fine 
Arts. The process of constructing the music  
education programme was finished on 22nd 
July 1826, when the Music Branch of the Uni-
versity was transformed into the Main School 
of Music (SGM). The SGM students could attend 
lectures in “the theory of music, general-bass 
and composition” discussed in the “grammati-
cal, rhetorical and aesthetical aspects” (six hours 
per week), and also, as Chopin confirmed in 
1826, listen to optional “lectures of Brodziński, 
Bentkowski and others in any way connected 
with music”. The Elsner stage of the university’s 
history was closed by the dramatic events of the 
November Uprising of 1830. The Main School 
of Music shared the fate of the University of  
Warsaw, i.e., after five years of functioning it 
was closed.

Another initiative was necessary for the rebirth 
of music education. The one who supported 
it, using the political thaw after the so called 
“Paskevich night”, was a famous violin virtuoso 
Apolinary Kątski who skilfully adapted the civil 
activity of Polish people of different social back-
grounds and statuses. There were concerts of 
professionals and non-professionals, manorial 
balls and theatre performances organized in 
the whole Congress Poland “for the Conserva-
tory’s fund”; money was collected by parishes, 

Dzieje warszawskiej uczelni muzycznej wpi-
sane są w powikłaną historię Polski dwóch 
minionych stuleci. Kiedy śledzimy bogatą jej 
przeszłość, okazuje się, że most muzyczny 
przerzucony nad nurtem polskiej dziejowości 
wspiera się na paru filarach. Przęsła rozpięte 
między podporami znaczą kolejne etapy skom-
plikowanych losów naszej uczelni, jej sukcesów 
i niepowodzeń, których nie sposób nie wpisać 
w paradygmat polityczności – są one wplątane 
w życie narodu i polskiej kultury muzycznej. 
Z racji okrągłych rocznic przypadających w roku 
akademickim 2013/2014 wspomnieć wypada 
co najmniej o niektórych wydarzeniach, zano-
towanych w ponad dwuwiekowym kalendarzu 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Jako pierwsza rodzi się kwestia początków 
publicznej szkoły muzycznej w Warszawie. 
U jej genezy należy postawić inicjatywy gene-
racji wychowanej na ideologii wieku świateł, 
czyli grona patriotów skupionych w Warszaw-
skim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. W tym 
kręgu został ukuty nie tylko program kształ-
towania kultury narodowej, powszechnego 
wychowania, „ćwiczenia nauk, sztuk, wia-
domości, obyczajów”, ale także powstał pro-
jekt trzystopniowej struktury profesjonalnej 
edukacji muzyków. Oficjalnie przyjętą datą 
powstania jednej z pierwszych w nowożyt-
nej Europie uczelni muzycznych jest moment 
założenia Szkoły Dramatycznej przy Teatrze 
Narodowym w Warszawie. W dobie Księ-
stwa Warszawskiego zainicjował ją Wojciech  
Bogusławski. Działo się to etapami: 14 kwiet-
nia 1810 roku Fryderyk August Wettyn, król 

The history of Warsaw’s university of music is 
part of the complicated history of Poland in the 
last two centuries. When we look at its event-
ful past it turns out that the musical bridge 
over the current Polish history rests on two pil-
lars. The area that spans between them marks 
the subsequent stages of the complex fate of 
our university, its achievements and failures – 
which cannot be considered without looking 
at the politics – as they are tangled in the life 
of the nation and the Polish music culture. Due 
to anniversaries falling in the academic year of 
2013/2014 we should mention at least some of 
the events which took place in the over two-
century-old calendar of the Fryderyk Chopin 
University of Music.

The first issue which arises is the beginning of 
the public music school in Warsaw. It was based 
on the initiatives of the generation brought up 
in the ideology of the ‘century of lights’, i.e., the 
patriots’ circle gathered within the Warsaw So-
ciety of Friends of Sciences. The group created 
not only the programme of developing the na-
tional culture, general education, ‘mastering 
sciences, arts, knowledge, customs’, but also 
the project of a three-stage structure of profes-
sional education of musicians. The official date 
of establishing one of the first music universi-
ties in modern Europe is the moment when the 
School of Drama in Warsaw, attached to the 
National Theatre, was established by Wojciech 
Bogusławski during the Duchy of Warsaw peri-
od. It had stages: on 14th April 1810, during the 
reign of Frederic Augustus II, king of Saxony and 
duke of Warsaw, the founding act was signed in 

Kartki z historii
naszej uczelni

Walking down memory lane:
our university’s history
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Akademią Muzyczną i przybrała imię Fryderyka 
Chopina. Z kolei za kadencji rektora Stanisława 
Moryto, w roku 2008 otrzymała nową nazwę 
– Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. 
Tak na linii czasu można zarysować dzieje war-
szawskiej szkoły muzycznej prowadzące do 
osiągnięcia pełnego statusu uniwersyteckiego. 
A w przestrzeni?

Z miejscem pojęcie tożsamości wiąże się 
w stopniu nie mniejszym niż z przywiązaniem 
do tradycji i historii. Na skrawku wiślanej skarpy 
warszawskiej (między ulicami Tamką i Szczyglą) 
uczelnia znajduje się od ponad 150 lat. W roku 
1860 Apolinary Kątski otrzymał od magistratu 
Dom Zdrowia przy Ordynackiej na potrzeby 

emy and was named after F. Chopin – the Fry-
deryk Chopin Academy of Music. In 2008, with 
Stanisław Moryto as Rector, it obtained a new 
name – the Fryderyk Chopin University of Mu-
sic. That is how a timeline of Warsaw’s school of 
music (leading to the day when it became a uni-
versity) looks. What about space?

The notion of identity is connected with the 
place no less than with tradition and history. 
The university has been located on the bank 
of the Vistula River, between Tamka and Szc-
zygla Streets for 150 years. In 1860 Apolinary 
Kątski received from the municipal council the 
Health House on Ordynacka Street for the In-
stitute that was being founded. It soon turned 

Charakterystyczny fronton konserwatorium widoczny z perspektywy ulicy Ordynackiej 
The characteristic frontage of the conservatory building as seen from Ordynacka Street

ne. Zbierały pieniądze parafie, gminy i zbory, 
bractwa i cechy rzemieślnicze. Niezbędne datki 
ofiarowywali arystokraci i ziemianie, fabrykanci 
i mieszczanie. 9 września 1859 zostało wyda-
ne Postanowienie rządowe o Instytucie Mu-
zycznym Warszawskim. Dwa lata później roz-
poczęły się zajęcia dydaktyczne. Przez blisko 
sześćdziesiąt lat Instytut był ważkim ośrodkiem 
kultury narodowej w „Priwislinskom Kraje”.

Gdy nastał czas długo oczekiwanej wolności, 
w warunkach powszechnego entuzjazmu Po-
laków powstało Państwowe Konserwatorium 
Muzyczne z dyrektorem Emilem Młynarskim 
na czele. Dekret z dnia 7 lutego 1919 w „przed-
miocie zmiany Ustawy Instytutu Muzycznego 
Warszawskiego” podpisali najwyżsi urzędnicy 
II Rzeczypospolitej: Naczelnik Państwa (Józef 
Piłsudski), Prezydent Ministrów (Ignacy Jan Pa-
derewski) oraz Minister Sztuki i Kultury (Zenon 
Przesmycki-Miriam). Dwudziestoletnie dzieje 
konserwatorium pełne są meandrów, osiągnięć 
i zahamowań.

Okres wielkiego kataklizmu światowego prze-
kreślił międzywojenne dokonania stołecznej 
uczelni. Konserwatorium zeszło „do podzie-
mia”, a oficjalnie działała Staatliche Musikschu-
le in Warschau (od 1941 do 1944). Trudne były 
początki etapu powojennego, gdy z popiołów 
i zgliszcz trzeba było wydobywać resztki war-
szawskiego konserwatorium. Jednak już na je-
sieni 1945 roku rektor Stanisław Kazuro mógł 
otworzyć rok akademicki i immatrykulować 
pierwszych studentów, a pół roku później zo-
stała uformowana nowa struktura uczelni pod 
nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna.

W okresie powojennym PWSM ulegała różnym 
reorganizacjom. W czasie kadencji rektora Bo-
gusława Madeya spełniło się marzenie paru 
pokoleń pedagogów stołecznej uczelni – jej 
akademizacja. W roku 1979 uczelnia stała się 

districts, Protestant churches; craftsmen’s 
guilds; individual aristocrats and earthlings, 
factory owners and burghers. On 9th Septem-
ber 1859 there was a government decision tak-
en on the Warsaw Institute of Music. Two years 
later classes started. For almost 60 years the In-
stitute was an important artistic centre, as well 
as an anchor for the Polish national identity. 

When the long-awaited moment of regained 
independence came, in the atmosphere of 
general enthusiasm of the reborn Poland, the 
State Warsaw Conservatory was founded, 
headed by Emil Młynarski. A decree of 7th 
February 1919 “on changing the statute of 
the Warsaw Institute of Music” was signed 
by the highest officials of the Second Pol-
ish Republic: Józef Piłsudski, Chief of State,  
Ignacy Jan Paderewski, Prime Minister and Ze-
non Przesmycki-Miriam, Minister of Art and Cul-
ture. The 20-year history of the State Warsaw 
Conservatory is full of intricacies, achievements 
and inhibitions.

The great military cataclysm destroyed the in-
terwar achievements of the Conservatory: it 
was forced to go underground, and it officially 
worked as Staatliche Musikschule in Warschau 
(from 1941 to 1944). Hard were the beginnings 
of the post-war stage, when the remains of the 
Warsaw Conservatory had to be restored from 
ashes. Nevertheless, as early as in the autumn 
of 1945 Rector Stanisław Kazuro could open the 
academic year for the first students, and half 
a year later, in 1946, a new structure of the con-
servatory was formed under the name of the 
State Higher School of Music.

In the post-war period the State Higher School 
of Music was reorganized at least a few times. 
In 1979, with Bogusław Madey as Rector, 
dreams of a few generations of the conserva-
tory’s teachers came true – it became an acad-
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Fasada uczelni w roku 1966 / Facade of the university in 1966

Powojenni organizatorzy warszawskiej uczelni 
muzycznej traktowali lokalizację PWSM w wil-
lach przy ulicach Górnośląskiej i Profesorskiej 
czy w pałacykach w Alejach Ujazdowskich jako 
tymczasową. Najwyraźniej wyczuwano, że ge-
nius loci skarpy wiślanej powyżej wąwozu Tam-
ki sprzyja muzyce, udzielając się muzykom, któ-
rzy tu się kształcą, pracują, tu spędzają znaczną 
część swego artystycznego życia. Chęć powro-
tu na „swoje miejsce” zaowocowała budową 
nowego gmachu przy ulicy Okólnik, usytuowa-
nego w bezpośredniej bliskości przedwojen-
nych zabudowań konserwatorium. Uczelnia za-
siedliła go częściowo już na jesieni roku 1963 
czyli dokładnie pół wieku temu. Symboliczne-
go wymiaru nabiera przy tym fakt, że w two-
rzeniu koncepcji architektonicznej tego budyn-
ku wziął udział... powstaniec ze zgrupowania 
Chrobry II, plut. podch. Władysław Strumiłło ps. 
„Krakowiak”.

The post-war creators of Warsaw’s mu-
sic school treated its location in villas on 
Górnośląska and Profesorska Streets and in 
palaces on Aleje Ujazdowskie Street as tempo-
rary. It seemed that people could sense that 
the spirit of the place above Tamka Street was 
in favour of music, infecting musicians who 
studied, worked and spent a considerable part 
of their artistic life there. The desire to return 
to its original place resulted in constructing 
the new edifice on Okólnik Street, close to 
where the pre-war conservatory buildings 
had been. The school was partly moved to it 
as early as in the autumn of 1963, i.e., exactly 
half a century ago. It has become symboli-
cal that one of the creators of the building’s 
architectural concepts was a former member 
of the Warsaw Uprising from the “Chrobry II” 
concentration – NCOs officer cadet Władysław 
Strumiłło – pseudonym “Krakowiak”.

tworzonego Instytutu. Z czasem okazało się, 
że kubatura tzw. Zamku Ostrogskich jest zbyt 
skromna dla rozwijającej się szkoły muzycznej 
i wymaga powiększenia. Stąd na przyległej 
od południa działce wzniesiony został (w cza-
sach dyrekcji Stanisława Barcewicza) dodatko-
wy obiekt według projektu Stefana Szyllera. 

Nowy gmach, którego kamień węgielny został 
położony 1 września 1913, dobrze służył kon-
serwatorium, a dzięki sali koncertowej – także 
warszawskim melomanom. Paradoksem hi-
storii jest fakt, że obiekt zbudowany w trud-
nych czasach I wojny światowej został spalony 
w końcowej fazie kolejnego kataklizmu wojen-
nego przetaczającego się przez ziemie polskie  
(6 września 1944, w powstaniu warszawskim).

out that the cubic capacity of the former Os-
trogski Palace was too small for the develop-
ing music school and it needed to be enlarged. 
Therefore, on its southern side on the adjacent 
plot an additional building was constructed ac-
cording to the design project by Stefan Szyller 
(when Stanisław Barcewicz was Director). The 

new edifice, whose foundation stone was laid 
on 1st September 1913, well served the con-
servatory and Warsaw’s music lovers (thanks 
to the concert hall). Paradoxical is the fact that 
the building constructed in the difficult times 
of World War  I was burnt during the final stage 
of another war cataclysm sweeping through  
Poland (6th September 1944, during the War-
saw Uprising).

Prace „w czynie społecznym” na placu przy ul. Okólnik. Odzyskany z rozebranego gmachu przedwojennego konser-
watorium materiał budowlany został wykorzystany do budowy aktualnej siedziby uniwersytetu.
Community action work on the square on Okólnik Street. The building material reclaimed from the pre-war conse-
rvatory edifice (which had been taken down) was used for building the present seats of the university.
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tej prostokątnej bryle w ekonomicznym i funk-
cjonalnym układzie przestrzennym. [...] Jed-
nocześnie jest to budynek bardzo stonowany, 
harmonijnie wpisujący się w otoczenie zarów-
no architektury, jak i przyrody. [...] W 1966 roku, 
w chwili pełnego oddania budynku do użytku, 
była to najnowocześniejsza funkcjonalnie 
i programowo uczelnia w Europie, zawierająca 
m.in.: zespół studiów do nagrań dźwiękowych, 
kabiny filmowe, komory wytłumione i pogło-
sowe, studio operowe oraz układ instalacji 
elektroakustycznych służących do przepro-
wadzania i odtwarzania nagrań w różnych po-
mieszczeniach”.

Wielu muzyków podejmowało trud tworze-
nia tradycji szkoły, z pełną świadomością misji 
i obowiązków, jakie narzucał artystom talent 
i wzgląd na dobro wspólne. Testamentowy 
przekaz powinności rzetelnego doskonalenia 
rzemiosła artystycznego wraz z poczuciem 
posłannictwa wobec wspólnoty narodu prze-
chodził z pokolenia na pokolenie studentów 
i pedagogów stołecznej uczelni. Żadne zrywy 
narodowe nie mogły obyć się bez udziału mu-
zyków z warszawskiej szkoły. Wśród belweder-
czyków – uczestników listopadowej nocy byli 
uczniowie Elsnera, którzy „ogólnemu prądowi 
ulegli”. Nie zabrakło muzyków z bronią w ręku 
w oddziałach powstańców styczniowych, gdy 
śnili o potędze państwowej Polski i jej kultury. 
Wychowani w kulcie powstań, spełniając testa-
ment duchowy wielkich przodków, stawili się 
w legionie Piłsudskiego.

Do tej generacji dzieci „orlich idei” należą zasłu-
żeni dla uczelni profesorowie: Wincenty Laski, 
Stefan Śledziński, Teodor Zalewski. Legionista-
mi byli również Zbigniew Drzewiecki, Stani-
sław Kazuro, Kazimierz Kleczyński, Bronisław 
Rutkowski. Wspomnieć też należy uczestnika 
obu wielkich wojen dwudziestego stulecia – 
profesora Benedykta Góreckiego. Ten założy-

ist style “with a dense rectangular shape 
in an economical and functional spatial  
arrangement [...] At the same time the build-
ing is very toned down, harmoniously fitting 
in with the surroundings – both architecture 
and nature. [...] In 1966, when the building 
was fully completed it was the most modern 
university in Europe, in terms of its function-
ality and programme, e.g. it had a number of 
sound recording studios, film booths, sound-
proof and echo chambers, an opera studio 
and a system of electroacoustic installations 
for making and playing recordings in differ-
ent rooms”. 

Many musicians undertook the effort to create 
the school’s tradition, fully aware of the mis-
sions and duties required from artists due to 
their talent and for the general good. Elsner’s 
last will message – a plea for students to dili-
gently perfect their artistic skills and to serve 
the national community – was being passed on 
to the subsequent generations of students and 
teachers of Warsaw’s university. No national 
uprisings took place without musicians from 
Warsaw’s school participating in them. Among 
the insurgents on the night when the Novem-
ber Uprising started, were Elsner’s students 
who “swam with the general tide”. There were 
armed musicians in the divisions of the January 
Uprising, when they dreamt about the power of 
Poland as a state and its culture. Raised in the 
spirit of the cult of uprisings, in order to fulfil 
the spiritual testament of their great ancestors, 
they joined Piłsudski’s Legions. 

Part of the generation of “the Eagle ideas” were 
the professors who rendered great service to 
the school: Wincenty Laski, Stefan Śledziński, 
and Teodor Zalewski. Legionists were also 
Zbigniew Drzewiecki, Stanisław Kazuro, Ka-
zimierz Kleczyński, and Bronisław Rutkowski. 
We should also mention a participant of the 

Kiedy powstawał nowy obiekt przy Okólni-
ku, to studenci, wraz z ówczesnym rektorem  
Kazimierzem Sikorskim i pedagogami, pojawia-
li się tam w ramach „czynu społecznego”, żeby 
nakładać na taczki cegły pochodzące z ruin 
starego konserwatorium i przewozić je w po-
bliskie miejsce budowy. Pięknie podczas tych 
prac prezentował się zwłaszcza prof. Benedykt 
Górecki, fagocista, który nawet wtedy nie roz-
stawał się z muszką i elegancko zarzuconym 
szalem... Przeniesienie owych paru cegieł pod 
fundamenty nowego budynku miało dla mnie 
bardzo symboliczny charakter: było to takie 
przekazanie cegiełki zamiast pałeczki w sztafe-
cie pokoleń.

Warto dodać, że gmach uczelni reprezentuje 
styl tzw. modernizmu warszawskiego, „o zwar-

When the new edifice was being built, it were 
the students together with Rector Kazimierz 
Sikorski and teachers, who appeared there as 
part of a community action, in order to load 
bricks from the old conservatory onto wheel-
barrows and transport them to the nearby con-
struction site. During that construction work 
a person who presented himself in a specially 
beautiful way was Prof. Benedykt Górecki, a  
bassoonist who even then would not be part-
ed from his bowtie and an elegantly wrapped 
scarf... Moving those few bricks for the new 
building was greatly symbolic to me: it was 
passing on a brick instead of a baton in a relay 
race of generations.

It is worth adding that the university edifice 
represents the so-called Warsaw modern-

Ulica Ordynacka przed powstaniem warszawskim. Widoczna kompletna jeszcze zabudowa (później znacznie uszczu-
plona przez bombardowania), a w tle – konserwatorium.
Ordynacka Street before the Warsaw Uprising. You can see all buildings (many of which were destroyed later on from 
bombing), and the conservatory in the background. 
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ciszka Maklakiewicza. W czasie powstania 1944, 
16 sierpnia zginął na Starówce podporucznik 
„Skorupka” ze Zgrupowania „Radosław” czy-
li skrzypek i kompozytor Roman Padlewski, 
wcześniej ranny na Woli. Można by tę listę za-
mienionych w popiół „diamentów” sztuki mu-
zycznej wydłużyć, dodając, że ich historia nadal 
czeka na staranne spisanie. 

W poczuciu daremności zmagań z wyzwaniami 
losu zgodę na przyjęcie moralnego testamen-
tu muzycy poświadczali czynami. I nie żałował 
„nie napisanych utworów” Piotr Perkowski ps. 
„dr Puławski”, który w heroicznym okresie oku-
pacji zajęty był akcjami samopomocowymi 
w środowisku artystów (m.in. zorganizował sto-
łówkę w suterenie Zachęty, a po kapitulacji po-
wstania utworzył Polnische Rotes Kreuz Trans-
portgruppe w celu ewakuowania z Warszawy 
młodzieży walczącej w AK, rannych i chorych), 
a tuż po wojnie mógł być symbolem czasów, 
gdy – jak to żartobliwie wspominano – „dykto-
wał swoje kompozycje czterem maszynistkom 
na przemian”.

Skomplikowane okoliczności życia w okupo-
wanej Warszawie zmusiły kompozytora i dyry-
genta Zbigniewa Turskiego do zajmowania się 
„handlowaniem rurami i porcelaną o angiel-
skich wzorach”, a kompozytora i pisarza Ste-
fana Kisielewskiego – do „akompaniowania 
przy lekcjach gimnastyki i boksu japońskiego”. 
W tym czasie Janusz Urbański, subiekt w skle-
pie z papierami na Marszałkowskiej (a w przy-
szłości założyciel Wydziału Reżyserii Dźwięku), 
na zapleczu pełnił funkcję „adiutanta Edmunda 
Rudnickiego”, czyli zajmował się organizacją 
i przygotowaniem nagrań dla podziemnej ra-
diostacji (nagrania radiowe chóru i orkiestry, 
w tym piosenek autorstwa Jana Ekiera i Wi-
tolda Lutosławskiego, odbywały się wówczas 
w studiu zlokalizowanym w hotelu Polonia). 
Z kolei działający w konspiracji dyrygent i kom-

saw Uprising in 1944, on 16th August (in the Old 
Town) died second lieutenant “Skorupka” from 
the “Radosław” concentration, i.e., Roman Pa-
dlewski. He was an accomplished violinist and 
a composer, who had been wounded earlier on 
in Wola district. The list of musical diamonds 
turned into dust is very long, and their history is 
still waiting to be written down properly. 

Feeling that their struggle with fate was in vain, 
musicians confirmed their consent to fulfil Els-
ner’s moral testament with their deeds. And 
they did not regret “the unwritten pieces”. 
Piotr Perkowski (pseudonym “Dr Puławski”), 
organised many self-help actions among art-
ists. He organized a canteen in the basement 
of Zachęta, and after the Uprising capitulated, 
he created the so-called Polnische Rotes Kreuz 
Transportgruppe in order to evacuate the youth 
in the Home Army, the wounded and the sick  
from Warsaw. Straight after the war he would 
be a symbol of his times when he – as was jok-
ingly recalled – “dictated his compositions to 
four typists in turns”.

The complicated life circumstances in occupied 
Warsaw forced the composer and conductor 
Zbigniew Turski to sell pipes and English-pat-
terned china. The composer and writer Stefan 
Kisielewski had to “accompany gymnastics and 
Japanese boxing lessons”. In that time Janusz 
Urbański was a shop assistant in a paper shop 
on Marszałkowska Street (later on he was the 
founder of the Department of Sound Engineer-
ing), and in the back of the shop he held the 
function of “adjutant of Edmund Rudnicki”,  i.e., 
he organized and prepared recordings for the 
underground radio station. Radio recordings of 
the choir and orchestra, including the songs by  
Jan Ekier and Witold Lutosławski, were at that 
time made in a studio located in the Polonia 
hotel. A conspiracy activist Faustyn Kulczycki, 
a conductor and composer, officially worked 

Nie jeden raz muzycy padali ofiarą najczyst-
szego poświęcenia, wpisując się w etos walki. 
Wszak w polskiej tradycji zachowało się to, że 
w momentach trudnych dla życia zbiorowe-
go, jak mówi poeta, „brylantami strzelamy do 
wroga”. Tak muzyka polska utraciła w kampanii 
wrześniowej 1939 roku utalentowanego kom-
pozytora, wychowanka konserwatorium Fran-

A number of times musicians gave their utmost 
sacrifice, becoming part of the ethos of battle. 
After all, in the Polish tradition the idea that we 
“shoot diamonds at our enemy”, as a poet said, 
is vivid in moments difficult for the nation. This 
is how in September 1939 the Polish music lost 
a talented composer, alumnus of the conserva-
tory, Franciszek Maklakiewicz. During the War-

ciel klasy fagotu, kawalerzysta 2. Pułku Ułanów 
Legionów Polskich brał udział we wrześniowej 
obronie Warszawy w batalionie Stefana Sta-
rzyńskiego, a następnie jako oficer Armii Kra-
jowej (ps. „Jur”) – w powstaniu warszawskim. 
Inny obrońca stolicy z batalionu Starzyńskiego 
– były student konserwatorium a później dy-
rygent Olgierd Straszyński (ps. „Wesołowski”) 
obsługiwał radiostację „Błyskawica” czynną 
w czasie powstania warszawskiego. Wybuch 
II wojny światowej nakazał bowiem młodzieży 
muzycznej, jak wcześniej legionowemu po-
koleniu z Oleandrów, odejść od narzędzi arty-
stycznego warsztatu i wziąć karabin do ręki.

two great Wars of the 20th century – Professor 
Benedykt Górecki. This bassoon class founder, 
cavalryman of the 2nd Uhlans’ Regiment of 
the Polish Legions, took part in the defence 
of Warsaw in September 1939 in the battalion 
of Stefan Starzyński, and then, as the Home 
Army officer (pseudonym “Jur”) – he partici-
pated in the Warsaw Uprising. Another defender 
of Warsaw from Starzyński’s battalion, Olgierd 
Straszyński (pseudonym “Wesołowski”) was 
a former student of the conservatory who later 
became a conductor, controlled the radio sta-
tion (known as “Błyskawica” – Lightning) dur-
ing the Warsaw Uprising. It was all because the 
outbreak of World War II made the music youth, 
like the previous generation who fought in the 
Polish Legions, leave their artistic tools and re-
place them with guns.

Piotr PerkowskiRoman Padlewski
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Mjr dr Stefan Śledziński ps. „Orzechowski” z orkiestrą wojskową w parku za pałacem Za moyskich (tzw. „Żabą”), gdzie 
odbywały się uroczyste przysięgi ochotników
Maj. Stefan Śledziński (“Orzechowski”), PhD, with the army orchestra in the park behind the Zamoyski palace (the 
so-called “Frog”), where ceremonial oaths of volunteers took place

pedagogów naszej uczelni: Ada Sari, Irena Du-
biska, Eugenia Umińska, Zofia Adamska, trio 
Wiłkomirskich, Jan Ekier, Zbigniew Drzewiec-
ki... Ostatnie spotkanie muzyczne na Nowym 
Świecie 27 odbyło się prawdopodobnie 4 maja 
1944 roku. Były oczywiście i inne miejsca kon-
certowe, jak cukiernia Lardellego na Polnej czy 
oranżeria przy Królewskiej (kawiarnia Sztuka 
i Moda), gdzie występował duet fortepianowy 
Lutosławski-Panufnik z własnym specjalnie 
opracowanym repertuarem.

our university’s teachers gave concerts in Woy-
towicz’s Salon: Ada Sari, Irena Dubiska, Eugenia 
Umińska, Zofia Adamska, the Wiłkomirski trio, 
Jan Ekier, Zbigniew Drzewiecki... The last music 
meeting at 27 Nowy Świat Street probably took 
place on 4th May 1944. Of course, there were 
other concert places, such as Lardrelli’s patisse-
rie on Polna Street or an orangery on Królewska 
Street (café Art and Fashion), where the duo 
Lutosławski-Panufnik performed their own 
special repertoire.

pozytor Faustyn Kulczycki pracował oficjalnie 
we własnej owocarni na Żoliborzu, a w czasie 
powstania pełnił funkcję komendanta obrony 
przeciwlotniczej w Śródmieściu. Jak widać ży-
cie osobiste i artystyczne polskiego muzyka to 
dwie strony tej samej karty...

W owym czasie zawieruchy dziejowej muzy-
ka i muzycy odgrywali szczególną rolę, „przy-
krywając kwiatami armaty, rozpylacze, rany 
i najboleśniejsze straty”, jak to ujął Jarosław 
Iwaszkiewicz. Wykonywali swoją powinność ar-
tystyczną, a zarazem pomagali warszawiakom 
w „opanowaniu nerwów i złych myśli”. W czasie 
okupacji koncerty odbywały się w domach pry-
watnych, kawiarniach i restauracjach, ale też na 
ulicach i podwórkach. Jak wspomina Jerzy Wal-
dorff, już trzeciego dnia powstania, na ulicy:

grała orkiestra nędzarzy. Kilkudziesięciu muzy-
ków w wytartych płaszczach. W rękawiczkach 
z poobcinanymi palcami [...] I usiłowali grać jak 
najukładniej melodie z Halki, zakazanej jeszcze 
wtedy, wraz z Chopinem, Moniuszką.

Dyrygował tą 40-osobową orkiestrą, złożoną 
w znacznej części z pedagogów konserwato-
rium, doktor (a w tym czasie także major) Ste-
fan Śledziński ps. „Orzechowski”, który zorgani-
zował tę dętą formację na polecenie AK. Słynne 
były koncerty w Salonie Sztuki Bolesława Woy-
towicza na Nowym Świecie. Środowe wieczo-
ry, niedzielne poranki, czwartki kwartetowe 
stawały się „rozdarciem żałoby, wstrząsem, 
smutkiem wskrzeszenia rzeczy”. Zofia Nałkow-
ska pisze, że „wystarczyło przejść przez jezdnię 
i znaleźć się w tej zastawionej antykami salce, 
wśród małej wysepki ludzi nie mogących żyć 
bez muzyki”. Dodać wypada, że pod estradą, 
gdzie stały dwa fortepiany, znajdował się skład 
karabinów i amunicji, podobnie zresztą jak pod 
estradą konserwatorium, gdzie ukryto... arma-
tę. W salonie Woytowicza koncertowało wielu 

in his own fruit shop in Żoliborz district, and 
during the Uprising he held the function of 
commanding officer of anti-aircraft defences 
in Śródmieście district. As we can see, the per-
sonal and artistic life of a Polish musician are 
two sides of the same page...

In those times of turmoil music and musicians 
played a unique role, “covering cannons, ma-
chine guns, wounds and the most painful losses 
with flowers”, as Jarosław Iwaszkiewicz put it. 
They fulfilled their artistic duty and at the same 
time they helped Varsovians to “control their 
nerves and bad thoughts”. During the occupa-
tion concerts were held in private houses, ca-
fés and restaurants, but also on the streets and 
backyards. As Jerzy Waldorff recalls, as early as 
on the third day of the Uprising, on the street:

an orchestra of paupers played. A few dozen mu-
sicians in worn coats and finger-less gloves [...] 
And they tried to play the melodies from Halka, 
which was still forbidden at that time, together 
with Chopin and Moniuszko, as good as possible.

A 40-person orchestra, a significant part of 
which consisted of the conservatory teach-
ers, was conducted by Stefan Śledziński 
“Orzechowski”, PhD (and also a major), who had 
organized this as ordered by the Home Army. 
Famous were the concerts in Bolesław Woyto-
wicz’s Art Salon on Nowy Świat Street. Wednes-
day evenings, Sunday mornings and Thursdays 
became “the tearing of grief, the shock and 
the sadness of resurrection of things”. Zofia 
Nałkowska writes that “it was enough to cross 
a street and find oneself in that room cluttered 
with antique furniture, among a small island of 
people who could not live without music”. It 
should be added that under the stage where 
two pianos stood there was a guns and ammu-
nition depot, just like under the conservatory’s 
stage where... a cannon was hidden. Many of 
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W czasie powstania warszawskiego nie za-
niechano akcji koncertowej, a szczególną 
w niej rolę odegrała muzyka Fryderyka Chopi-
na. Wspomina Danuta Szaflarska:

Na dworze kule świstały, a w gmachu Architek-
tury przy Koszykowej odbywały się koncerty. Pa-
miętam, jak mój mąż grał Etiudę Rewolucyjną 
Chopina i kiedy 15 sierpnia kule wpadły przez 
okno, nawet nie przerwał grania.

A pianistą, który „kulom się nie pokłonił” był... 
Jan Ekier ps. „Janosik”, działający w czasie po-
wstania w zespole kultural-
no-oświatowym Zgroma-
dzenia „Krybar” na Powiślu. 
Pan Profesor tak wspomina 
tamte chwile: 

Powstanie warszawskie – 
dwa miesiące ekstremal-
nych warunków fizycznych 
i psychicznych. Dwa mie-
siące zdumienia, że w tych 
warunkach muzyka była 
ludziom potrzebna, że nie 
tylko była czymś więcej niż 
ornamentem dla krańcowo 
trudnej codzienności, ale że 
– poza czymś do jedzenia, 
wodą do picia, jakim takim okryciem i kawał-
kiem dachu nad głową – była artykułem pierw-
szej potrzeby.

Jan Ekier ps. „Janosik” 

Znaczenie Chopina w postaniu oraz rolę arty-
stów jego muzykę z narażeniem życia wykonu-
jących tak uwypukla Agnieszka Cubała:

Muzyka Chopina była wykonywana w sierp-
niu i wrześniu 1944 roku bardzo często – za-
równo przez utytułowanych i wykształconych 
pianistów, jak i przez amatorów. Szczególną 

During the Warsaw Uprising the concert cam-
paign was not stopped, and Chopin’s music 
played a special role in it. Danuta Szafarska re-
calls: 

The bullets were whistling outside, and in the Ar-
chitecture building on Koszykowa Street concerts 
were held. I remember when my husband was 
playing Chopin’s Revolutionary Etude on 15th 
August and the bullets came through the window 
he did not even stop playing.

The pianist who “did not bow to the bullets” 
was... Jan Ekier (pseudo-
nym “Janosik”), who ac-
tively worked for the cul-
tural and educational unit 
of the “Krybar” Group in 
Powiśle district. This is how 
our honourable Professor 
recalls these moments:

The Warsaw Uprising – two 
months of extreme physical 
and psychological condi-
tions. Two months of amaze-
ment that in these difficult 
conditions music was what 
people needed, it was more 
than an ornament for the 

extremely difficult everyday life – along with 
something to eat, water to drink, some clothes to 
wear and a roof over people’s head – it was the 
basic necessity.

Jan Ekier, pseudonym “Janosik”

The meaning of Chopin during the Uprising, 
and the role of the artists who played his music 
risking their lives is emphasized by Agnieszka 
Cubała: 

Chopin’s music was very often performed in 
August and September of 1944 – both by distin-

Jan Ekier

Powstaniec grający muzykę Fryderyka Chopina w ogródku kawiarni „U Aktorek” na ulicy Mazowieckiej
An insurgent playing Chopin’s music in the garden of the café “U Aktorek” on Mazowiecka Street

Parkan przy konserwatorium, na którym widoczny jest afisz informujący
„DZIŚ W SALI KONSERWATORIUM WIECZORNICA ŻOŁNIERSKA”
The fence by the conservatory with a poster informing that
„TODAY IN THE CONSERVATORY CONCERT HALL WILL BE SOLDIERS’ GATHERING”
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The RGO concerts were allowed by the guber-
natorial authorities under the condition that it 
would be an undertaking for Poles only. So you 
could imagine my agitation, then emotion, and 
finally, captivating joy, when the ushers before 
Feliks Rączkowski‘s organ recital came to in-
form us that a German in uniform entered the 
Hall. In a flash of inspiration I realized that now 
I could – at least for myself – take revenge for 
all the Warsaw prohibitions “Nur für Deutsche”! 
I rushed towards the entrance on tiptoe, feeling 
that I was lightly carried and held by two radi-
ant angels of revenge. There he was! A young 
Wehrmacht soldier! [...] He was already sitting 
himself down in a chair when I stopped him 
with a mighty arm gesture: Verzeihen Sie mir, 
mein Herr. This concert is for Poles only! Nur für 
Polen! Maybe he got scared that if he would not 
listen I would take out a gun... Whatever he was 
thinking, he quickly stood up, did his military 
about turn and went away, and I was as proud 
as a peacock! Through the hall! With so many 
admiring glances! So happy that my stomach 
was tickling...

Jerzy Preyss pseudonym “Waldorff”

Na koncerty RGO w Konserwatorium zezwoliły 
władze Gubernatorstwa pod warunkiem, że to 
będzie przedsięwzięcie wyłącznie dla Polaków. 
Można więc sobie wyobrazić moje wzburzenie, 
potem wzruszenie i na koniec porywającą ra-
dość, kiedy bileterzy przed recitalem organowym  
Feliksa Rączkowskiego przybiegli z wiadomością, 
że do Sali wszedł Niemiec w mundurze. Drogą 
olśnienia zdałem sobie sprawę, że oto będę mógł 
– przynajmniej sam dla siebie – wziąć odwet za 
wszystkie warszawskie zakazy „Nur für Deut-
sche”! W stronę wejścia ruszyłem spiesznie, na 
czubkach palców, mając uczucie, że mnie lekko 
unoszą i podtrzymują pod ramiona dwaj pro-
mienni aniołowie zemsty. Był! Młody żołnierz 
Wehrmachtu! [...] Już się sadowił w krześle, gdym 
go zatrzymał majestatycznym gestem ramie-
nia: Verzeihen Sie mir, mein Herr. Ten koncert 
jest dozwolony tylko dla Polaków! Nur für Polen!  
Może się przestraszył, że jeżeli nie usłucha, wycią-
gnę zaraz pistolet... Cokolwiek myślał, wstał szyb-
ko, zrobił wojskowy w tył zwrot i poszedł sobie, 
a ja jak paw! Przez salę! Wśród spojrzeń pełnych 
podziwu! Szczęśliwy aż do łaskotania w głębi 
brzucha...

                                        Jerzy Preyss ps. „Waldorff”

Feliks Rączkowski

rolę, ze względu na siłę przekazu i artyzm wy-
konania, odegrały jednak podczas powstania 
warszawskiego koncerty wybitnego polskiego 
pianisty i chopinisty, przedwojennego laureata 
VIII nagrody III Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w War-
szawie (1937), dzisiejszego profesora i twórcy 
powojennych edycji Konkursu Chopinowskiego 
– Jana Ekiera.

A tak o Chopinie pisali sami powstańcy:

Wobec tego – Szopen. Któż inny mógłby po-
móc? Był symbolem wartości, w imię których 
umierano, a suwerenne do nich prawa, do-
piero co przez cząsteczkę narodu odzyskane, 
znowu uległy zagrożeniu. Był muzyką, która 
nieraz już wiodła słuchaczy poza kręgi bytu 
jednostkowego.

Irena Jurgielewiczowa ps. „Jurga”

Chopin jest nam wszystkim
tak potrzebny jak chleb.
I, jak się okazuje, bardziej dostępny.

Janusz Kozłowski ps. „Pilawa”

Sala koncertowa konserwatorium także była 
miejscem koncertów w okupowanej stolicy. Od 
początku roku 1943 do sierpnia 1944 organizo-
wano w tej „niezbyt długiej, za to szerokiej sali 
z balkonem” (będącej jednocześnie jedyną oca-
lałą w tym okresie estradą Warszawy) koncer-
ty „wyłącznie dla Polaków” organizowane pod 
szyldem Rady Głównej Opiekuńczej [RGO]. Tym 
„przedsięwzięciem dobroczynnym” zajmowała 
się Komisja Muzyczna RGO w składzie: Piotr Per-
kowski, Stanisław Kazuro i Jerzy Waldorff. War-
to w tym miejscu przytoczyć interesujące wspo-
mnienie Jerzego Waldorffa dotyczące jednego 
z koncertów, jaki odbył się w tej nieistniejącej 
już sali, która znajdowała się w północnej części 
dzisiejszego Skweru Bohdana Wodiczki:

guished professional pianists and by amateurs. 
However, the special role – due to the power of 
carried message and performance artistry, was 
played during the Warsaw Uprising by the con-
certs of the famous Polish pianist and Chopinist, 
pre-war winner of the 8th award at the 3rd Inter-
national Chopin Piano Competition in Warsaw 
(1937), today’s professor and creator of post-war 
editions of the Chopin Competitions – Jan Ekier. 

And this is how the insurgents themselves 
wrote about Chopin:

Hence – Chopin. Who else could help? He symbol-
ized the values, in the name of which people died, 
and the independent rights to them, only just re-
gained by a fraction of the nation were in danger 
again. He was the music that many times had lead 
the listeners beyond the circles of individual being.

Irena Jurgielewiczowa pseudonym “Jurga”

Chopin is everything to us
as necessary as bread.
And, as it looks now, more available.

Janusz Kozłowski pseudonym “Pilawa”

The concert hall was also a concert place in the 
occupied Warsaw. From the beginning of 1943 
to August 1944 in this “not very long but wide 
hall with a balcony” (which at the same time 
was the only Warsaw stage that had survived) 
concerts were organized “for Poles only” un-
der the aegis of the Central Welfare Council 
(RGO). This “charity undertaking” was prepared 
by the RGO Music Committee consisting of 
Piotr Perkowski, Stanisław Kazuro and Jerzy  
Waldorff. Here it is worth mentioning an inter-
esting memory of Jerzy Waldorf about one of 
his concerts, which took place in that concert 
hall (not existing anymore), situated in the 
northern part of today’s Bohdan Wodiczko 
Square:
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W trakcie powstania sala koncertowa konser-
watorium nadal służyła celom publicznym, jed-
nak miejsce koncertów zajęły przede wszyst-
kim uroczystości żołnierskie: wieczornice, msze 
polowe... Jak wspomina Stanisław Kopf pseu-
donim „Malarz”: 

15 VIII 1944 roku zagrzmiały organy w sali koncer-
towej konserwatorium. Grał profesor Stanisław 
Kazuro. Odbywało się tu uroczyste nabożeństwo 
z okazji święta Matki Boskiej i Dnia Żołnierza 
Polskiego. Nikt nie reagował na dalekie odgłosy 
strzałów, a nawet głuche detonacje i brzęk szyb 
w oknach Sali. Lotnictwo niemieckie bombar-
dowało zachodnie dzielnice miasta. Z tłumu 
mieszkańców i wojska popłynęły słowa pieśni:  
... „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”.

During the uprising the conservatory’s con-
cert hall still served public purposes but 
the concerts were first of all replaced by  
soldier ceremonies: gatherings, camp servi-
ces... As Stanisław Kopf (pseudonym “Ma-
larz”) recollects:

On 15th August the organ blasted out in the con-
servatory’s concert hall. Professor Stanisław Ka-
zuro was playing. It was a festive ceremony for 
the Mother of God’s Day and the Polish Soldier’s 
Day. Nobody reacted to the remote sounds of 
shooting, or even hollow explosions and trem-
bling glass of the hall windows. German aircraft 
was bombing western districts of Warsaw. From 
the crowd of citizens and the army you could hear 
the words “Return our free Homeland to us, Lord”.

W sali konserwatorium debiutowało w tym 
okresie wielu wybitnych artystów, m.in. śpie-
waczki: Alina Bolechowska, Antonina Kawecka 
i Halina Mickiewiczówna; pianiści: Władysław 
Kędra i Barbara Hesse, a także młodziutka 
skrzypaczka Wanda Wiłkomirska. Odbyło się tu 
także wiele koncertów symfonicznych z udzia-
łem orkiestry złożonej z muzyków dawnej Ope-
ry i Filharmonii, którą tajnie subwencjonowała 
Delegatura Rządu na Kraj. W pamięci uczest-
ników zapisał się np. koncert symfoniczny  
z 19 marca 1944 roku. Orkiestrę prowadził 
wówczas Andrzej Panufnik, a jako solista wy-
stąpił Jan Ekier, który wykonał Koncert fortepia-
nowy d-moll Mozarta. Organizatorzy akcji kon-
certowej zadbali też o warszawskie dzieci. Na 
jedną z takich imprez Olgierd Straszyński przy-
gotował Symfonię dziecięcą Leopolda Mozarta 
z udziałem młodych wykonawców grających na 
instrumentach-zabawkach. Zapraszano także 
na te koncerty aktorów recytujących bajki, m.in.  
Mariusza Maszyńskiego, oraz teatrzyk kukiełko-
wy prowadzony przez Michała Dadleza ps. „An-
drzej Bogoria”, dyrektora gimnazjum i liceum 
im. A. Mickiewicza. W cyklu tym występował 
także słynny duet fortepianowy Lutosławski-
-Panufnik oraz wychowanki ze Szkoły Tańca 
Artystycznego Janiny Mieczyńskiej. Ostatni 
koncert w konserwatorium odbył się prawdopo-
dobnie dziesięć dni przed wybuchem powsta-
nia, tj. 21 lipca 1944 roku. Solistą był Władysław  
Kędra, który wykonał Koncert fortepianowy  
a-moll Schumanna. Orkiestra pod dyrekcją  
Tadeusza Wilczaka grała uwerturę do opery 
Maria Statkowskiego i VII Symfonię Beethove-
na. Nawet w czasie szalejącej na powierzchni 
„gwałtownej nawałnicy morskiej – jak meta-
forycznie określił czas okupacji Jerzy Waldorff 
– głębiny zostają nadal ciche [...] A sztuką tych 
głębin ludzkości jest właśnie muzyka”.

In that period many outstanding artists debut-
ed in the conservatory concert hall, e.g. sing-
ers: Alina Bolechowska, Antonina Kawecka and 
Halina Mickiewiczówna; pianists: Władysław 
Kędra and Barbara Hesse, and also a young 
violinist Wanda Wiłkomirska. There were also 
many symphony concerts with an orches-
tra consisting of musicians from the former 
Opera and Philharmonic, which was secretly 
subsidized by the Government Delegation for  
Poland. A memorable symphony concert for the 
audience was the one that took place on 19th 
March 1944. The orchestra was then conduct-
ed by Andrzej Panufnik, and the soloist was Jan  
Ekier who performed Mozart’s Piano Concerto in 
D Minor. The organizers of the concert campaign 
did not forget about Warsaw’s children. Olgierd 
Straszyński prepared Children’s Symphony by 
Leopold Mozart for one of such events with 
young performers playing toy instruments. Also 
actors reciting fairy tales were invited to these 
concerts, e.g. Mariusz Maszyński, and a pup-
pet theatre run by Michał Dadlez (pseudonym 
“Andrzej Bogoria”), headmaster of the Adam  
Mickiewicz Middle and Secondary School. Per-
formers within this cycle also included the fa-
mous piano duo Lutosławski-Panufnik and stu-
dents from Janina Mieczyńska’s Artistic Dance 
School. The last concert at the conservatory 
probably took place ten days before the out-
break of the uprising, i.e., 21st July 1944. The 
soloist was Władysław Kędra who performed 
Schumann’s Piano Concerto in A Minor. The or-
chestra under the baton of Tadeusz Wilczak 
played the overture to Statkowski’s opera Maria 
and Beethoven’s Symphony No. 7. Even during 
“the violent sea storm” on the surface – as the 
occupation was metaphorically described by 
Jerzy Waldorff – “the depths remain silent [...] 
And the art of these human depths is music”.

Msza polowa w konserwatorium / Camp service at the conservatory
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Samoloty nadlatujące od strony Wisły pikowały 
teraz nad Tamką, zmieniając wąwóz ulicy w mo-
rze ognia i dymu. O godzinie 9.30 nastąpiła godzi-
na śmierci ulicy Szczyglej, która w ciągu paru mi-
nut przestała istnieć. Na wielkim usypisku gruzów 
buchały jasne języki ognia.

Stanisław Kopf ps. „Malarz”

Bomby niemieckie uderzyły także w budynek 
konserwatorium. Pod gruzami zginęło wówczas 
kilkudziesięciu żołnierzy przybyłych ze Starego 
Miasta, w tym wielu z kompanii 101. porucznika 
Zbigniewa Blichewicza ps. „Szczerba”. Te pełne 
grozy chwile tak wspomina sam dowódca:

Jeśli całe powstanie było niewątpliwą tragedią, 
ten dzień był dla mnie szczególnie tragiczny. 
[...] Rozmyślania przerwał mi bardzo bliski świst 
i zaraz potem wydało się, że ściany się poruszy-
ły i zaczęło mi mocno dzwonić w uszach. Choć 
w solidnie zbudowanej suterenie nie posypał się 
nawet tynk, nie było wątpliwości, że bomba tra-
fiła w budynek. [...] Poza bombami kruszącymi 
zrzucono na konserwatorium również bomby 
zapalające. Góra lewej strony budynku płonęła. 
[...] Nagle „Wojtek” przyniósł wieść, która mnie 
zelektryzowała. Na drugim piętrze są zasypani 
[...] Zszedłem na dół mobilizować wszystko co 
żyje do akcji ratowniczej. Właśnie wtedy przypadł 
do mnie starszy, siwy pan z rozwianymi, długimi 
włosami, krzycząc, że na górze płoną bezcenne 
zbiory biblioteki konserwatorium i jeżeli natych-
miast nie zacznie się akcji ratowniczej, wszystko 
przepadnie. [...]
– Bierz pan kogo chcesz i ratuj swoje książki. Masz 
do tego cywilów! – ryknąłem, a staruszek wyleciał 
z Sali jak z procy. [...]
– Czy pan wie, kto to był, panie poruczniku? – spy-
tał podchorąży „Mały”, który oparty o fortepian, 
przysłuchiwał się milcząco [...] – To był Kazuro – 
rzucił podchorąży od niechcenia. – Profesor kon-
serwatorium.

The planes flying from the Vistula River’s side were 
diving above Tamka Street, turning the street into 
the sea of fire and smoke. 9.30 was the hour of 
death of Szczygla Street, which ceased to exist 
within a few minutes. Bright tongues of flames 
burst on the huge mound of ruins.

Stanisław Kopf  pseudonym “Malarz”

German bombs also hit the conservatory build-
ing. The ruins buried a few dozen soldiers who 
came from the Old Town, many of them were 
from the 101 company of lieutenant Zbigniew 
Blichewicz pseudonym “Szczerba”. This is how 
this terrifying scene was described by the com-
mander himself: 

If the whole uprising was undoubtedly a trag-
edy, this day was especially tragic for me. [...] My 
thoughts were interrupted by a close swish and 
a moment later it seemed that the walls moved and 
I heard ringing in my ears. Although not even plas-
ter fell off in the solid basement, there was no doubt 
that the bomb had hit the building. [...] Apart from 
the demolition bombs also incendiary bombs were 
thrown on the conservatory. The top of the left side 
of the building was on fire. [...] Suddenly “Wojtek” 
brought the news that electrified me. There are 
people buried on the second floor [...] I came down-
stairs to mobilize everyone alive for rescue action. 
It was then when an elderly gray man with long 
unkempt hair got to me shouting that upstairs the 
priceless conservatory library collection was burn-
ing and if we did not start the rescue action imme-
diately everything would be lost. [...]
– Take whoever you want and save your books. 
You have civilians for that! – I shouted, and the 
old man bolted out of the Hall. [...]
– Do you know who that was, lieutenant? – asked 
officer Cadet “Mały”, who listened to it in silence, 
leaning against a grand piano [...] – It was Kazuro 
– said officer cadet casually. – Professor of the 
conservatory.

W drugiej połowie powstania konserwatorium 
przeistoczyło się w bastion obronny. W swoich 
solidnych suterenach i salach wykładowych 
udzielało schronienia cywilom opuszczającym 
kamienice niszczone przez niemieckie naloty, 
jak również było miejscem zakwaterowania dla 
powstańców przybyłych tu kanałami po upad-
ku Starówki (wyjście z kanału znajdowało się na 
ul. Wareckiej przy skrzyżowaniu z Nowym Świa-
tem) i oddelegowanych do Zamku Ostrogskich 
z zadaniem wsparcia Zgrupowania „Krybar” 
operującego na Powiślu. Dnia 6 września nastą-
pił sądny dzień dla tego rejonu Warszawy.

In the second half of the uprising the conserva-
tory was transformed into a defence bastion. Its 
solid basements and lecture halls gave shelter 
to the civilians leaving the buildings destroyed 
by the German air raids, and for the insurgents 
who got there by underground sewers after the 
fall of the Old Town (the sewer exit was situated 
on Warecka Street crossing with Nowy Świat 
Street) and were sent to the Ostrogski Cas-
tle with a task to support the “Krybar” Group 
fighting in Powiśle district. 6th September was 
a doomsday for this region of Warsaw.

Wypalony gmach konserwatorium po pożarze w dniu 6 września 1944 roku. Zdjęcie zrobione z terenu ruin Cyrku 
Staniewskich, na terenie którego stoi obecna siedziba warszawskiej uczelni muzycznej.
The burnt building of the conservatory after the fire on 6th September 1944. The photo was taken from the ruins of the  
Staniewski Circus where the present seat of Warsaw’s university of music is situated.



I rzeczywiście, gdy 6 wrze-
śnia 1944 roku na gmach 
konserwatorium posypały 
się bomby, sam Profesor 
Stanisław Kazuro (zamiesz-
kujący w tym budynku 
i prowadzący tu lekcje gry 
i śpiewu w ramach prywat-
nych kursów muzycznych 
subwencjonowanych przez 
Radę Główną Opiekuńczą), 
przy pomocy ukrywają-
cych się w piwnicach cywi-
lów ratował z płomieni bez-
cenne zbiory uczelniane: 
archiwalne i biblioteczne. 
Tego samego dnia Powiśle 
upadło, a ocalała ludność cywilna oraz oddziały 
powstańcze ewakuowały się do Śródmieścia, 
dokąd wiodły dwie drogi: ulicami Pierackiego 
(dziś: Foksal) i Ordynacką, wzdłuż barykad prze-
cinających ulicę Nowy Świat. 

And indeed, when on 6th 
September 1944 bombs 
were thrown on the con-
servatory building, Pro-
fessor Stanisław Kazuro 
himself (who lived in the 
building and ran playing 
and singing lessons there as 
part of private music cours-
es organized by the RGO), 
with the help of civilians 
hiding in the basements, 
was saving priceless library 
and archival collections of 
the conservatory. On the 
same day Powiśle fell, the 
civilian survivors and in-

surgent troops were evacuated to Śródmieście, 
where two roads lead: Pierackiego Street  
(now Foksal Street) and Ordynacka Street,  
along the barricades crossing Nowy Świat Street. 

Stanisław Kazuro

Ulica Ordynacka (ujęcie w kierunku Nowego Światu) w ostatnich momentach obrony Powiśla (wrzesień 1944)
Ordynacka Street (shot towards Nowy Świat Street) during the last moments of defence of Powiśle 
(September 1944)

Barykada przerzucona w poprzek Nowego Światu na wysokości przecznic Ordynacka-Warecka
A barricade across Nowy Świat Street crossing with Ordynacka and Warecka Streets
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Za odchodzącymi pozostały zgliszcza i gru-
zowiska gęsto usiane płytkimi grobami, znaj-
dującymi się również na terenie ogrodu  
konserwatorium... 

Gdy minął czas burzy i zawieruchy dziejowej, 
podjęta została na uczelni rzetelna praca nad 
doskonaleniem warsztatu artystycznego, tak 
aby każdy dyplom móc opatrzyć jedynie wyso-
kim lub najwyższym znakiem jakości. Długa jest 
lista wychowanków i pedagogów, wybitnych 
artystów z różnych okresów, którzy zapisali się 
w sposób znaczący w dziejach muzyki polskiej 
i światowej. Skomplikowana jest sieć genealo-
giczna naszej pedagogiki. Wszak w różnych sfe-
rach twórczości i wykonawstwa, połączonych 
w murach jednej uczelni, proces gromadzenia 
doświadczeń przebiegał odmiennie. Każda 
z dyscyplin muzycznych ma przecież własne 
dziedzictwo, wynikające z międzypokolenio-
wej wymiany, wyrażonej w owym sprzężeniu 
zwrotnym, zespalającym profesorską dojrza-
łość, erudycję i rutynę z młodzieńczą bezkom-
promisowością studentów oraz z wyostrzonym 
krytycyzmem młodej kadry.

The evacuating people left behind charred ru-
ins and rubble heaps full of shallow graves situ-
ated also in the conservatory’s garden... 

When times of war turmoil were gone the 
school worked diligently on perfecting its stu-
dents’ artistic skills so that there could only be 
the highest grades on every diploma issued. 
Long is the list of graduates and teachers, out-
standing artists from different periods, who 
became a significant part of Polish and world 
music. The genealogical network of our peda-
gogy is complex – as in different spheres of 
creative work and performance – being joined 
in one school. Every music discipline has its 
own heritage, resulting from the intergenera-
tional exchange expressed in this feedback, 
joining maturity, erudition and the experience 
of professors with the youthful uncompromis-
ing beliefs of students and sharp criticism of the 
young staff.

Tożsamość warszawskiej szkoły kształtowała 
się w konfrontacji z osiągnięciami sztuki mu-
zycznej różnych środowisk, a swoją otwar-
tość na wszystkie „wichry świata” zawdzięcza 
uczelnia położeniu i stołecznym funkcjom 
miasta. Na tym wycinku przestrzeni geogra-
ficznej skupiały się wszak i rozpraszały, jak 
w soczewce, rozmaite tendencje pedagogicz-
ne, warsztatowe, estetyczne. Za niewątpliwie 
szczęśliwy dla uczelni uznać trzeba także fakt 
nieustannego przenikania idei docierających 
do nas z zewnątrz, bo to właśnie, wbrew pozo-
rom, dawało szansę na stworzenie odrębnych 
szkół i wpływało na doskonalenie pedagogiki 
muzycznej. Niech zatem zagadką nierozwią-
zaną pozostanie to, co powoduje, że pomimo 
licznych migracji muzyków i rozległego dialogu 
z muzykami innych środowisk, mimo ogrom-
nego bagażu europejskich powiązań ów bystry 
nurt przemian, jakim podlegała uczelnia, żłobił 
tylko jej warstwę powierzchniową. To zaś, co 
decyduje o istocie tożsamości uczelni, pozosta-
ło niezmienne. Nie jest łatwo określić, czym jest 
ów „duch miejsca” usytuowanego na nadwi-
ślańskiej skarpie. Z pewnością jednak swą ma-
gnetyczną moc czerpie ono z darowanej nam 
drogocennej spuścizny, którą przeszłe genera-
cje ocaliły i pomimo przeszkód nam przekazały.

Mieczysława Demska-Trębacz

The identity of Warsaw’s school developed in 
confrontation with the achievements of per-
formance art within its different environments. 
This openness to all the ‘winds of the world’ is 
in part due to the university’s location and the 
fact that Warsaw is the capital of Poland. On 
this fragment of geographical space, various 
teaching, technical and aesthetical tenden-
cies focus and disperse like in a lens. Without 
any doubt the fact that ideas from other places 
spread to our university is fortunate – that was 
the factor which, in spite of appearances, al-
lowed the creation of separate schools and in-
fluenced the development of music pedagogy. 
Let it then remain the unsolved mystery that, in 
spite of numerous migrations of musicians and 
a wide dialogue with musicians from different 
environments, despite the enormous number 
of European connections and the rapid current 
of changes, they have only served to shape the 
university’s surface. What defines the school’s 
identity remains unchanged. It is not easy to 
specify what this “musical spirit” of the place 
located on the bank of the Vistula River is. But 
it certainly takes its magnetic power from the 
valuable legacy given to us, which the past 
generations managed to save and pass on to 
us, in spite of all the obstacles.

Mieczysława Demska-Trębacz

„Zawiszacy” (harcerska poczta polowa) 
nad grobem kolegi
Zbigniewa Banasia ps. „Banan”
w ogrodzie konserwatorium

“Zawiszacy” (scout field post)
by the grave of their friend
Zbigniew Banaś pseudonym “Banan”
in the conservatory’s garden



Koncepcja programowa / Programme concept
Komisja Koncertowa UMFC
Przewodniczący - prof. UMFC Klaudiusz Baran

Opracowanie redakcyjne, korekta / Editing and proofreading
Beata Fiugajska
Magdalena Kowalczyk
Zofia Malcolm
bk@chopin.edu.pl
 
Tłumaczenie tekstów / Translation
Karolina Karaszewska
karolina.karaszewska@gmail.com
 
Projekt graficzny, skład i łamanie / Graphic design and type-settings by
Janusz Różański
 
Zdjęcia / Photos
Zdjęcia wykorzystane w publikacji pochodzą
ze zbiorów Uniwersytetu oraz archiwów artystów
 
Wydawca / Publisher
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
00-368 Warszawa, ul. Okólnik 2 
www.chopin.edu.pl
 
Druk i oprawa / Printed and set by
Copy Right
www.crdruk.pl


