
 

 

 Zapraszamy na następne koncerty 
 

 
 

PAŹDZIERNIK 
 

12 

 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

GAMELAN – tradycje i inspiracje 
 

Warsaw Gamelan Group 
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Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

KONCERT SYMFONICZNY 
 

Orkiestra Symfoniczna UMFC, GRZEGORZ NOWAK dyrygent 
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Sobota, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

NADZWYCZAJNY KONCERT BIG-BANDOWY 
 

Big Band UMFC, Piotr Kostrzewa prowadzenie, Daniela Ozdarska, Kaja Mianowana, 
Mateusz Menich, Michał Bojarski wokal, Alex Rüedi Big Band (Szwajcaria), 

Zespół instrumentalny studentów UMFC, Alex Rüedi, Joel Schmidt prowadzenie 
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Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

EUGENIUSZ ONIEGIN 
Między Puszkinem a Czajkowskim 
 

Koncert w wykonaniu studentów oraz pedagogów-pianistów 
Wydziału Wokalno-Aktorskiego 
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Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI 
Zbigniew Bagiński, Miłosz Bembinow, Eunho Chang, 
Anna Ignatowicz-Glińska, Krzysztof Knittel, 
Maria Pokrzywińska, Edward Sielicki, Ignacy Zalewski 
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Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

WARSZAWSCY SOLIŚCI „CONCERTO AVENNA” 
Jubileusz 30-lecia istnienia zespołu 
 

Urszula Kryger mezzosopran, Magdalena Łapińska flet, Władysław Kłosiewicz klawesyn, 

Zyta Piechowska-Andrzejewska skrzypce, Tomasz Strahl wiolonczela 

Warszawscy Soliści „Concerto Avenna”, Andrzej Mysiński kierownictwo artystyczne 
 

 

Na koncerty z cyklu Środa na Okólniku obowiązują bilety w cenie 15 zł (do nabycia także przez Internet 
www.umfc.bilety24.pl lub www.chopin.edu.pl), zaś na koncerty niedzielne i poniedziałkowe – bezpłatne 
karty wstępu. Ich dystrybucja odbywa się najwcześniej z wyprzedzeniem tygodniowym w holu uczelni, od 
poniedziałku do piątku, w godz. 16.00-19.00. Biuro Koncertowe: (22) 827 72 49, e-mail: bk@chopin.edu.pl 

 

 
 

 

 

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA  

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

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sala Koncertowa, Warszawa, ul. Okólnik 2 
11 października 2015, niedziela, godz. 1700 
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Koncert Katedry Fortepianu 

 

OD TRADYCJI 
DO MODERNY 

 

 
 

 

 

 

W kręgu polskiej muzyki fortepianowej 
XIX i XX wieku 

 
Opieka artystyczna: 

prof. UMFC Anna Jastrzębska-Quinn 
mgr Monika Quinn 

 
 
 

Foyer Sali Koncertowej: 

promocja książki Piotra Witta pt. Przedpiekle sławy: rzecz o Chopinie 

http://www.umfc.bilety24.pl/
http://www.chopin.edu.pl/
mailto:bk@chopin.edu.pl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizacja nagrania: Magdalena Paluch, Maciej Wiejaczka 

Opieka dydaktyczna: as. Bartosz Szkiełkowski 

repertuaru koncertowego i chętnie wykonywał podczas zagranicznych tournée. Podczas gdy 
Chant d’amour czyli Pieśń miłosna napisana jest w stylu neoromantycznym, Menuet odwołuje się 
do tradycji muzyki klasyków wiedeńskich. Z utworem tym wiąże się historia opowiedziana przez 
samego kompozytora w jego Pamiętnikach: „W Warszawie mieszkał bardzo ceniony, genialny 
wprost lekarz, profesor Chałubiński, którego poznałem będąc kiedyś w górach. Poczuł do mnie 
sympatię [...] Chętnie bywałem u profesora Chałubińskiego [...] Niejednokrotnie grywałem sta-
ruszkowi. Pewnego dnia poznałem u niego znanego pisarza, jego przyjaciela, Aleksandra Świę-
tochowskiego. Obaj panowie zachwycali się Mozartem, obaj uwielbiali go i stale prosili mnie, bym 
grał jego utwory [...] Wreszcie znudziło mnie to, postanowiłem z tym skończyć, i oto wpadłem na 
pewien pomysł [...] Postanowiłem, że gdy udam się do profesora Chałubińskiego, a on prosić 
mnie będzie o Mozarta, zagram mu swego menueta [...] Nie zdołałem [go] skończyć, gdy kocha-
ny doktor zerwał się na równe nogi z okrzykiem: — O, Mozart! Co za cudowny utwór. Niech pan 
powie, mój drogi, czy znalazłby się dzisiaj kompozytor zdolny do napisania czegoś równie pięk-
nego? Spojrzawszy na niego roześmiałem się i powiedziałem: — Jest taki — to ja!”. 
 
Karol Szymanowski – Wariacje na polski temat ludowy h-moll op. 10 
 

Opus 10 Szymanowskiego, podobnie jak Wariacje b-moll op. 3, zakorzenione jest w tradycji mu-
zycznej epoki romantyzmu oraz dziewiętnastowiecznej pianistyki. Utwór pochodzi z czasu stu-
diów Szymanowskiego w Warszawie i dedykowany jest jego profesorowi kompozycji – Zygmun-
towi Noskowskiemu. Melodia tematu została zaczerpnięta z pracy Jana Kleczyńskiego 
O muzyce podhalańskiej i stanowi pozorny „temat ludowy”, będący aranżacją autentycznej pieśni 
z Podhala. Cykl otwiera 9-taktowa introdukcja, w której odnajdujemy motywy tematu. Po prezen-
tacji chromatycznie zharmonizowanej melodii tematu następuje dziesięć wariacji, zróżnicowa-
nych pod względem tempa, faktury i wyrazu. Obok tradycyjnych wariacji ornamentalno-
figuracyjnych, w których temat ulega modyfikacjom mającym za główny cel pokazanie wirtuozerii 
pianisty, natrafiamy na tzw. wariacje charakterystyczne. Należą do nich m.in. Wariacja VIII 
(Marsz żałobny), oparta na dysonansowej figurze ostinatowej w basie, oraz finałowa Wariacja X 
(Allegro vivo. Trionfando), zwieńczona kunsztowną czterogłosową fugą. 
 
Grażyna Bacewicz – II Sonata fortepianowa 
 

Grażyna Bacewicz należała do licznej grupy polskich kompozytorów z lat międzywojennych 
i powojennych XX wieku tworzących w stylu neoklasycznym. Mimo nacisków ze strony komuni-
stycznych władz Polski nie ugięła się i nigdy nie skomponowała utworu socrealistycznego. Zna-
komity warsztat zawdzięczała w dużej mierze studiom u Nadii Boulanger w Konserwatorium Pa-
ryskim, co wykorzystywała umiejętnie w swej obfitej i różnorodnej twórczości. „W mojej muzyce 
dużo się dzieje, jest ona drapieżna, a jednocześnie liryczna” – mówiła Grażyna Bacewicz. Sona-
tę rozpoczyna wirtuozowska część pierwsza, zbudowana według klasycznego wzorca (Maestoso 
– Agitato). Druga część – Largo, to rodzaj lirycznej, mrocznej impresji. Cykl wieńczy efektowna, 
finałowa Toccata (Vivo) – pulsujący, wirujący oberek. 
 
 
 

Monika Quinn 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Neoklasycyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Socrealizm


Omówienie 
 
 
 
Karol Szymanowski – 9 Preludiów op. 1 
 

Jest to najwcześniejsza znana kompozycja Szymanowskiego. Preludia, złożone z miniatur 
napisanych w latach 1899–1900 w jego domu rodzinnym w Tymoszówce (preludia nr 7 i 8 jesz-
cze wcześniej, ok. roku 1896), wyraźnie nawiązują do twórczości Fryderyka Chopina. Objawia 
się to w elastycznym frazowaniu i śpiewnej kantylenie, sposobie kształtowania formy, np. po-
przez rozwijanie i ciągłe przetwarzanie motywu inicjalnego, a także w sięganiu po gęstą, polifo-
niczną fakturę, polirytmię i bogatą ornamentykę. Wyczuwalne jest też zainteresowanie Szyma-
nowskiego współczesnymi tendencjami w muzyce światowej, w tym wczesną twórczością 
Aleksandra Skriabina. Podobnie jak rosyjski kompozytor, Szymanowski nie stroni od nowator-
skich, zaskakujących rozwiązań harmonicznych oraz podkreślających dramaturgię dysonansów. 
Preludia utrzymane są w lirycznym nastroju, a aż 8 z nich napisanych jest w tonacji molowej. 
 
Juliusz Zarębski – Ballada g-moll op.18, Wielki Polonez Fis-dur op. 6 
 

Obydwie kompozycje Zarębskiego wyróżniają się niezwykłą szlachetnością i wyważeniem środ-
ków pianistycznych, znakomitym warsztatem polifonicznym, prostotą i pięknem melodii, a zara-
zem wymagają od interpretatora błyskotliwej techniki i wirtuozerii. Ballada jest utworem zdecy-
dowanie dojrzalszym, formą i strukturą nawiązującym do protoplastów tego gatunku – Ballad 
Fryderyka Chopina. Zarębski w znakomity sposób oddaje ducha balladowości – rozkołysanie, 
ujmującą subtelność i ciągłość narracji, zmienność nastrojów i bogactwo brzmienia. W doborze 
środków sonorystycznych jest o krok od osiągnięć muzyki Ravela czy Debussy’ego. Poloneza 
charakteryzuje taneczne dostojeństwo i patos. Po poetyckim i delikatnym wstępie napięcie 
budowane jest konsekwentnie aż po wirtuozowski, pełen blasku finał. Jest to utwór wymagający 
świetnego warsztatu pianistycznego i wyobraźni sonorystycznej. 
W historii rozwoju polskiej kultury muzycznej Zarębski sytuuje się między Chopinem i Moniusz-
ką, a Karłowiczem i Szymanowskim. Niestety, zmarł młodo, z powodu gruźlicy, mając zaledwie 
31 lat, stąd jego dorobek obejmuje tylko 34 opusy, głównie na fortepian solo lub w zespole. 
Pochodził z odległych kresów dawnej Rzeczypospolitej (Żytomierz), lecz był człowiekiem świa-
towym. Edukację muzyczną pobierał w Wiedniu, Petersburgu i Rzymie, a jako wspaniały, kon-
certujący pianista (uczeń i przyjaciel Franciszka Liszta) wiele podróżował, by w 1880 roku objąć 
mistrzowską klasę fortepianu w konserwatorium w Brukseli. Zarębski znany jest również jako 
wirtuoz i propagator dwuklawiaturowego fortepianu Mangeota, w którym wykorzystywane jed-
nocześnie klawiatury umieszczono jedna nad drugą, przy czym jedna z nich była wsteczna (bas 
po prawej stronie, sopran po lewej). Zarębski aranżował na ten instrument kompozycje Liszta 
oraz pisał własne – niestety, tradycja wykonawstwa na fortepianie dwuklawiaturowym zakoń-
czyła się wraz z jego śmiercią. 
 
Ignacy Jan Paderewski – Chant d’amour op. 10 nr 2, Menuet G-dur op. 14 nr 1 
 

Miniatury te należą do najbardziej popularnych dzieł Ignacego Jana Paderewskiego, urodzone-
go równo 50 lat po przyjściu na świat Fryderyka Chopina. Kompozytor włączał je do swojego  

Słowo wstępne 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, Drodzy Goście! 
 
 
W imieniu Katedry Fortepianu i prof. Anny Jastrzębskiej-Quinn, która otoczyła dzisiejszy koncert 
opieką artystyczną, pragnę zaprosić Państwa do wysłuchania muzyki polskiej. W interpretacjach 
studentów klas fortepianu usłyszymy kompozycje najbardziej znaczących rodzimych twórców 
drugiej połowy XIX wieku oraz początku i połowy wieku XX. 
 
 
Dzisiejszy koncert stanowi kontrapunkt dla wydarzenia szczególnego, jakim jest trwający właśnie 
XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Jednocześnie program, któ-
ry za chwilę usłyszymy, ukazuje kontynuację „myśli chopinowskiej” w twórczości polskich kom-
pozytorów i pełne rozwinięcie stylu postromantycznego, aż po jego przełamanie w kompozycjach 
Karola Szymanowskiego czy Grażyny Bacewicz. 
 
 
Zarębski, Paderewski, Szymanowski, Bacewicz to nazwiska znaczące, a jednak słabo promowa-
ne poza granicami naszego kraju. Są to kompozytorzy wyróżniający się oryginalnością stylu i wy-
jątkowym talentem. W ich twórczości fortepian zajmuje miejsce szczególne – wszyscy, z wyjąt-
kiem Grażyny Bacewicz, prowadzili ożywioną działalność koncertową jako pianiści, choć i ona 
studiowała fortepian w klasie Józefa Turczyńskiego w Państwowym Konserwatorium Muzycznym 
w Warszawie oraz dokonała m.in. prawykonania II Sonaty fortepianowej swojego autorstwa. 
(Grażyna Bacewicz studiowała również kompozycję w klasie Kazimierza Sikorskiego oraz 
skrzypce w klasie Józefa Jarzębskiego). 
 
 
Mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór dostarczy Państwu wielu przyjemności i wspaniałych wra-
żeń artystycznych, a w różnorodności kompozytorskich stylów dostrzegą Państwo ducha i cha-
rakter, który określamy mianem „polskości”. 
 
 
 
 

Monika Quinn 
  



Program 
 
 
KAROL SZYMANOWSKI (1882–1937) 

Dziewięć preludiów op. 1 (1899–1900) 
 

1. Preludium h-moll (Andante ma non troppo) 
2. Preludium d-moll (Andante con moto) 
3. Preludium Des-dur (Andantino) 
4. Preludium b-moll (Andantino con moto) 
5. Preludium d-moll (Allegro molto impetuoso) 
6. Preludium a-moll (Lento – Mesto) 
7. Preludium c-moll (Moderato) 
8. Preludium es-moll (Andante ma non troppo) 
9. Preludium b-moll (Lento-mesto) 

DAGMARA CZAJKA fortepian 

klasa prof. UMFC Jerzego Sterczyńskiego 
współpraca: dr Tomasz Lupa 

 
 

JULIUSZ ZARĘBSKI (1854–1885) 

Ballada g-moll op. 18 (publ. 1884) 
 

ALEKSANDRA SEREDYŃSKA fortepian 

klasa prof. UMFC Anny Jastrzębskiej-Quinn 
współpraca: mgr Monika Quinn 

 
JULIUSZ ZARĘBSKI 
Wielki Polonez Fis-dur op. 6 (publ. 1881) 
 

TOSHIKI ISHII fortepian 

klasa prof. Bronisławy Kawalla 

 
 
 
 

Przerwa 

IGNACY JAN PADEREWSKI (1860–1941) 

Chant d’amour 
nr 2 z cyklu Album de Mai. Scènes romantiques op. 10 (przed 1884) 
 

Menuet G-dur (1886) 

nr 1 z I zeszytu cyklu Humoresques de concert op. 14 
 

TOMASZ ZAJĄC fortepian 

klasa prof. zw. Alicji Palety-Bugaj 
współpraca: dr Agnieszka Przemyk-Bryła 

 
 

KAROL SZYMANOWSKI 
Wariacje na polski temat ludowy h-moll op. 10 (1900–1904) 
 

Andante doloroso rubato 
Tema Andantino semplice 
Var. I Meno mosso 
Var. II Agitato 
Var. III Lento Mesto ma poco agitato 
Var. IV Allegro molto agitato 
Var. V Andantino 
Var. VI Andante dolcissimo 
Var. VII Più mosso 
Var. VIII Marcia funebre 
Var. IX Più mosso 
Var. X Allegro vivo 
Fuga Mit Humor 

SABINA BURY fortepian 

klasa prof. UMFC Edwarda Wolanina 
współpraca: mgr Radosław Sobczak 

 
 

GRAŻYNA BACEWICZ (1909–1969) 

II Sonata fortepianowa (1953) 
 

I. Maestoso – Agitato 
II. Largo 
III. Toccata. Vivo 

JOANNA KACPEREK fortepian 

klasa prof. Ewy Pobłockiej 
 


