
   

Zapraszamy na następne koncerty 
 

 

LISTOPAD 2014 
 

23  

 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

SOLOWA I KAMERALNA MUZYKA AKORDEONOWA 
50 lat klasy akordeonu w UMFC 
 

Koncert w wykonaniu studentów polskich uczelni muzycznych 
 

24 

 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

MISTRZ I UCZEŃ 
 

Konstanca Dyulgerova, Ludmil Angelov fortepian (Bułgaria) 
 

26 

 

Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

KONCERT SYMFONICZNY 
dedykowany III Ogólnopolskiemu Turniejowi Wiolonczeli i Kontrabasu 
 

Konstanty Andrzej Kulka skrzypce, Tomasz Strahl wiolonczela 

Orkiestra Symfoniczna UMFC, TOMASZ BUGAJ dyrygent 
 

30 

 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

KONCERT UCZESTNIKÓW 
Konkursu Organowego im. Profesora Feliksa Rączkowskiego 
 

Adam Krukiewicz, Mateusz Rzewuski organy 
 

 
 

GRUDZIEŃ 2014 
 

1 

 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

BRONISŁAW RUTKOWSKI – 50. rocznica śmierci 
 

Józef Serafin organy 
 

3 

 

Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

MUZYKA FRANCUSKA 
 

Barbara Halska fortrepian, Beata Halska-Le Monnier skrzypce 
 

7 

 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

SZTUKA POLIFONII 
 

Chór Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
Tomasz Hynek dyrygent 

Chóry Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, 
Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca 
Aneta Mroczek, Katarzyna Kiklewicz dyrygentki – studentki Dyrygentury Chóralnej 
 

 

 skład i łamanie: Biuro Koncertowe UMFC, tel. (22) 827 72 49, bk@chopin.edu.pl 

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

JM Rektor prof. zw. Ryszard Zimak 
Prorektor ds. artystycznych prof. nadzw. Klaudiusz Baran 

 

 
Środa na Okólniku 

 

Irenie Dubiskiej, Eugenii Umińskiej, 
Wandzie Wiłkomirskiej, Tadeuszowi Wrońskiemu 

 

60 lat później 
 

GDY DREWNO 
STRUNY DOSTAŁO 

Koncert dedykowany współzałożycielom 
Związku Polskich Artystów Lutników 

 
Katarzyna Budnik-Gałązka altówka 

Jakub Jakowicz, Janusz Wawrowski skrzypce 

Piotr Kopczyński fortepian 

 
 

Współorganizator: 
 

Związek Polskich Artystów Lutników 
 

 
 

Sala Koncertowa UMFC, Warszawa, ul. Okólnik 2 
19 listopada 2014, środa, godz. 1900 

mailto:bk@chopin.edu.pl


 
 
 
 
 
 
 
 

Artyści zaprezentują na dzisiejszym koncercie 
 

instrumenty polskich artystów lutników: 
 
 
- Feliksa Konstantego Pruszaka (1927, Warszawa) → Jakub Jakowicz 
 

- Józefa Bartoszka (1997, Zakopane) → Janusz Wawrowski 
 

- Krzysztofa Mroza (2007, Wrocław) → Katarzyna Budnik-Gałązka 
  



Eugenia Umińska 
 

Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 4 lat. Dyplom z odznaczeniem uzyskała 
w 1927 roku w Konserwatorium Warszawskim. W początkach lat 30-tych ubiegłego wieku 
rozpoczęła się jej międzynarodowa kariera solistyczna. Występowała niemal z wszystkimi 
orkiestrami Europy. 
Po wojnie zamieszkała w Krakowie i poświęciła się głównie pedagogice oraz opracowywaniu 
literatury skrzypcowej. Autorka wielu kompozycji. 
Zapraszana wielokrotnie do jury krajowych i międzynarodowych konkursów. Brała udział 
w pracach jury w kilku edycjach Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. H. Wieniaw-
skiego w Poznaniu. 
Członek założyciel Związku Polskich Artystów Lutników, członek honorowy ZPAL. 
 

Tadeusz Wroński 
 

W 1939 roku uzyskał dyplom z odznaczeniem w Konserwatorium w Warszawie, a w 1948 
roku ukończył z wyróżnieniem Konserwatorium Królewskie w Brukseli. 
Solista, kameralista. Koncertował w Europie, Azji, Ameryce. Przez całe życie grał na skrzyp-
cach wykonanych przez Feliksa Konstantego Pruszaka, zakupionych jeszcze podczas stu-
diów w Warszawie. 
Jako pedagog pracował w Akademii Muzycznej w Warszawie oraz w Bloomington (USA). 
Wykształcił wielu wybitnych wiolinistów. Był jurorem wielu konkursów. Zorganizował konkurs 
na skrzypce solo, który cyklicznie odbywa się w Warszawie. Autor wielu publikacji na temat 
techniki gry skrzypcowej i kształcenia młodych skrzypków. Wielokrotny juror Międzynarodo-
wych Konkursów Lutniczych im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. 
Członek założyciel Związku Polskich Artystów Lutników, członek honorowy ZPAL. Przez 
7 kadencji (w latach 1954–1976) pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej. 
 

Wanda Wiłkomirska 
 

Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 5 lat, a pierwszym jej nauczycielem był ojciec. 
Studiowała w Łodzi w klasie Ireny Dubiskiej, następnie w Budapeszcie, a także u Eugenii 
Umińskiej, Tadeusza Wrońskiego i Henryka Szerynga. 
Przez 22 lata była solistką Filharmonii Narodowej. Koncertowała na wszystkich kontynen-
tach. Prowadziła klasę skrzypiec w Mannheim oraz w Sydney. Obecnie mieszka w Polsce. 
Przez kilkadziesiąt lat grała na skrzypcach udostępnionych z Kolekcji Instrumentów Lutni-
czych, zarządzanej przez ZPAL. Po wyjeździe do Niemiec grała na skrzypcach „Gagliano”, 
następnie na skrzypcach „Montagnano”, a ostatnim jej instrumentem, na którym koncertowa-
ła, były skrzypce „Guarneri“. Obecnie posiada kopię tego instrumentu, ale jak sama mówi: 
„nie do grania, ale żeby czasami poczuć bliskość instrumentu”. 
Członek założyciel Związku Polskich Artystów Lutników, członek honorowy ZPAL. W pierw-
szej kadencji działalności Związku (w latach 1954–1958) – członek Zarządu ZPAL. 

Program 

 
MAX BRUCH (1838–1920) 

8 Stücke op. 83 w wersji na skrzypce, altówkę i fortepian (1910, wybór) 
 

1. Andante 
2. Allegro con moto 
7. Allegro vivace, ma non troppo 

 
 
JEAN-MARIE LECLAIR zw. l’aîné / starszy (1697–1764) 

V Sonata e-moll op. 3 na dwoje skrzypiec bez basso continuo 

ze zbioru 6 Sonates à deux violons sans basse op. 3 (1730) 
 

I. Allegro ma poco 
II. Gavotte. Andante grazioso 
III. Presto 

 
 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791) 

Duetto primo G-dur KV 423 na skrzypce i altówkę (wybór) 

ze zbioru Zwei Duos für Violine und Viola (1783) 
 

I. Allegro 

 
PETER MAXWELL DAVIES (ur. 1934) 

Midhouse Air op. 180a na skrzypce i altówkę (1996) 
 

JAKUB JAKOWICZ skrzypce 

KATARZYNA BUDNIK-GAŁĄZKA altówka 

 
ANTONĺN DVOŘÁK (1841–1904) 

Terzetto C-dur op. 74 na dwoje skrzypiec i altówkę (1887, wybór) 
 

III. Scherzo. Vivace – Trio. Poco meno mosso 
IV. Tema con variazioni. Poco Adagio – Molto Allegro – Moderato – Moderato e risoluto – Molto Allegro 

 

JANUSZ WAWROWSKI skrzypce 

JAKUB JAKOWICZ skrzypce 

KATARZYNA BUDNIK-GAŁĄZKA altówka 

JANUSZ WAWROWSKI skrzypce 

JAKUB JAKOWICZ skrzypce 

JANUSZ WAWROWSKI skrzypce 

KATARZYNA BUDNIK-GAŁĄZKA altówka 

PIOTR KOPCZYŃSKI fortepian 



60 lat działalności 
Związku Polskich Artystów Lutników (1954–2014) 

 
Związek Polskich Artystów Lutników (ZPAL), zrzeszający obecnie 104 osoby zajmujące się 
profesjonalnie lutnictwem, powstał w 1954 roku pod nazwą Stowarzyszenie Polskich Arty-
stów Lutników, którą w 1981 roku zmieniono na Związek Polskich Artystów Lutników. 
 
Na liście założycieli – obok lutników – znalazły się nazwiska wybitnych twórców polskiej 
kultury różnych specjalności: skrzypkowie – Irena Dubiska, Eugenia Umińska, Wanda 
Wiłkomirska, Tadeusz Wroński, kompozytorzy – Andrzej Panufnik, Zbigniew Wiszniewski, 
Kazimierz Sikorski oraz Bogdan Marconi – malarz, grafik, autorytet w zakresie konserwacji 
dzieł sztuki, muzyk i Zdzisław Szulc – założyciel Muzeum Instrumentów Muzycznych w Po-
znaniu. To dzięki ich inicjatywie i staraniom utworzono Stowarzyszenie, którego głównym 
zadaniem były działania na rzecz odrodzenia i rozwoju polskiej sztuki lutniczej. Powołanie 
stowarzyszenia było niezwykle ważne dla polskich lutników, ponieważ od tego momentu 
polskie lutnictwo przez prawodawstwo państwowe zostało uznane za sztukę, a członkowie 
stowarzyszenia zostali zrównani w prawach z twórcami innych dziedzin artystycznych. 
 
Od chwili powstania ZPAL organizuje ogólnopolskie i międzynarodowe sympozja i seminaria, 
warsztaty, kursy. Służy pomocą swoim członkom w sprawach zawodowych i bytowych. 
Współpracuje z zagranicznymi organizacjami lutniczymi w zakresie wymiany informacji 
i doświadczeń zawodowych, organizuje udział członków w międzynarodowych konkursach 
lutniczych. 
 
Z inicjatywy Związku została utworzona w naszym kraju baza do kształcenia młodych adep-
tów lutnictwa. Obecnie w Polsce funkcjonują dwie szkoły średnie, które w programach mają 
naukę lutnictwa: Zespół Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem oraz Poznańska 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. M. Karłowicza. Absolwenci tych szkół mogą konty-
nuować naukę lutnictwa w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Od 
wielu lat w uczelni tej prowadzone są badania z zakresu historii i teorii sztuki lutniczej oraz 
akustyki lutniczej. 
 
W siedzibie ZPAL utworzono specjalistyczną bibliotekę, w której zbiorach znalazły się naj-
cenniejsze światowe publikacje z dziedziny lutnictwa. Korzystać z niej mogą nie tylko lutnicy, 
ale także muzykolodzy oraz pedagodzy, studenci i uczniowie szkół muzycznych. 
 
Od 1961 roku ZPAL prowadzi Kolekcję Instrumentów Lutniczych, powołaną przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie w jej zbiorach znajduje się 297 mi-
strzowskich instrumentów lutniczych i smyczków, w tym również kilkadziesiąt skrzypiec 
dziecięcych (1/4, 1/2, 3/4). Zbiory z Kolekcji udostępniane są muzykom, studentom i uczniom 
szkół muzycznych. 

Związek jest współorganizatorem – organizowanych od 1957 roku przez Towarzystwo 
Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu – Międzynarodowych Konkursów Lutni-
czych im. H. Wieniawskiego oraz Ogólnopolskich Konkursów Lutniczych im. W. Kamiń-
skiego w Poznaniu. 
 
Współczesne polskie lutnictwo ma ustaloną renomę na świecie, potwierdzaną licznymi 
nagrodami na wielu międzynarodowych konkursach i wystawach, m.in.: na Międzynaro-
dowych Konkursach Lutniczych im. A. Stradivariusa w Cremonie, im. P. Czajkowskiego 
w Moskwie, im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, na konkursach w Paryżu, Kassel, Mitten-
waldzie, Sofii, Náchodzie, Dolným Kubínie, Hradcu Králové, Londynie. 
 
Tak wspaniałe osiągnięcia to rezultat sześćdziesięciu lat działalności ZPAL, ale przede 
wszystkim pokłosie podjętej inicjatywy, zaangażowania i starań członków założycieli: 
muzyków, kompozytorów, muzykologów, lutników. To ich działania dały podstawę do od-
rodzenia i rozwoju polskiej sztuki lutniczej. 
 
Więcej informacji: www.zpal.pl 
 
 
 
 

Irena Dubiska 
 
Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 5 lat. Ukończyła Konserwatorium w Berlinie, 
uzyskując dyplom ze złotym medalem. Następnie studiowała u Bronisława Hubermana 
i Carla Flescha. 
Już w 1908 roku rozpoczęła działalność koncertową. W 1919 roku po raz pierwszy koncer-
towała w Warszawie. Jako solistka występowała w całej Europie. Nieobca była jej także ka-
meralistyka. Była prymariuszem kilku kwartetów, w ostatnim – grała z Wandą Wiłkomirską. 
Wcześnie rozpoczęła działalność pedagogiczną. Od 1919 roku prowadziła klasę w Konser-
watorium Warszawskim. Po wojnie nauczała równolegle w Państwowych Wyższych Szko-
łach Muzycznych w Łodzi i Warszawie. Jej uczniami było wielu wybitnych wiolinistów, póź-
niejszych laureatów wielu konkursów, koncertmistrzów znanych orkiestr oraz pedagogów 
uczelni muzycznych. Wielokrotnie zapraszana do jury międzynarodowych i krajowych kon-
kursów. Kilkakrotnie była jurorem Międzynarodowych Konkursów Lutniczych im. H. Wie-
niawskiego w Poznaniu. 
Członek założyciel Związku Polskich Artystów Lutników, członek honorowy ZPAL. W pierw-
szej kadencji działalności Związku – wiceprzewodnicząca Sądu Koleżeńskiego, następnie 
przez kolejnych 7 kadencji (w latach 1958–1976) pełniła funkcję skarbnika w Zarządzie 
ZPAL. 

http://www.zpal.pl/

