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Program 
 

ALICJA GRONAU (ur. 1957) 

Lapidaria II na saksofon sopranowy i altowy (2015), prawykonanie polskie 
 

I. Alicja 
II. Canto 
III. Chorale 
IV. Dorota 
V. Alicja i Dorota 

DOROTA SAMSEL saksofon sopranowy 

ALICJA WOŁYŃCZYK saksofon altowy 
 

Drugi cykl krótkich, „jednopomysłowych” utworów został napisany na zamówienie dwóch świet-
nych polskich saksofonistek: Alicji Wołyńczyk i Doroty Samsel, tworzących koncertujący w Europie 
Ars Duo. I to one prawykonały cykl podczas Congrès et Festival Mondial du Saxophone SAX 
OPEN w Strasbourgu (Francja) 13 lipca 2015 roku. Dziś odbędzie się polskie prawykonanie utwo-
ru. Tytuły poszczególnych części zostały sprowokowane nie tylko imionami wykonawczyń, ale 
także koincydencją z... moimi dwoma imionami. W każdym z pięciu utworów, trwających w sumie 
ok. 10 minut, wykorzystałam inny materiał dźwiękowy i sposób rozwinięcia go w miniaturę, także 
inny sposób artykulacji dźwięku na saksofonie. Każdy z nich tworzy osobny świat dźwiękowy. 

 
 

JAN KRUTUL (ur. 1987, student prof. zw. Pawła Łukaszewskiego, II rok studiów II st.) 

Ave verum Corpus na chór mieszany a cappella (2013), tekst liturgiczny 

 

EDWARD SIELICKI (ur. 1956) 

Verbum caro factum est na chór mieszany a cappella (1994), tekst biblijny 

 

ALDONA NAWROCKA (ur. 1977) 

Agnus Dei na chór mieszany a cappella (2002), tekst liturgiczny 

 
MARIA POKRZYWIŃSKA (ur. 1954) 

Cztery figliki na chór mieszany a cappella do słów Mikołaja Reja (2014) 
 

1. Żona męża barzo żałowała 

2. Odmiana w lekarstwie 

3. Pokuta żony z mężem 

4. Nowiny z dupnych gór 

Alicja Gronau 

CHÓR TIBI DOMINE 
przy Parafii Najświętszego 
Zbawiciela w Warszawie 
 

JUSTYNA PAKULAK dyrygent 

Ars Duo: 



Krótkie, pełne humoru anegdoty (wybrane z obszernego zbioru Figlików Reja) odsłaniają nieco 
mniej poważne oblicze „ojca literatury polskiej”. Nie znaczy to jednak, że pozbawione są one 
pierwiastków moralizatorskich. Ironiczne, rubaszne, a niekiedy wręcz sprośne historyjki posia-
dają zazwyczaj pouczającą pointę. 
Warstwa muzyczna, inspirowana tekstem kolejnych figlików, wykazuje zróżnicowanie styli-
styczne, nawiązując m.in. do dawnych epok historycznych. Owa heterogeniczność stylów i kon-
wencji nie jest li tylko żartem kompozytorskim – daje się także tłumaczyć jako próba symbolicz-
nego ukazania ponadczasowości i uniwersalności treści zawartych w renesansowych epigra-
matach Mikołaja Reja. 
 

Żona męża barzo żałowała  [206] 
 

Żona jedna tak barzo męża żałowała, 
Że go sobie po śmierci namalować dała. 
Naparł sie jej wnet drugi, ale zań nie chciała: 
„Chybabyś tak dobry był jak ten, com go miała.” 
A on się jej lepszym być na wszem obiecywał, 
Jakoż jednak wnet z przodka lepiej się zachował. 
Bo gdy wstała od niego, zrąbała pierwszego, 
Nazywając go zdrajcą być ciała swojego. 
 

Odmiana w lekarstwie [223] 
 

Jeden sie miał ożenić mieszczanin niemłody, 
Prosił o trank doktora – blisko były gody. 
Drugiemu zaś choremu stolców było trzeba, 
W aptece rozkazawszy, potym szedł jeść chleba. 
Omylił się aptekarz. Często wstawać musił 
Ów, co o młodą panią, będąc star, sie kusił. 
A owego zaś Wenus, co srać chciał, ruszała. 
I na doktora w obu waśń wielka powstała. 
 

Pokuta żony z mężem [175] 
 

Żona to na spowiedzi za pokutę miała, 
By panu, iż nie jego dziecię, powiedziała. 
Ona z brodą maszkarę w izbie zawiesiła, 
A gdy dziecię płakało, więc pana prosiła, 
Iżeby je postraszył, włożywszy maszkary. 

A ona je porwawszy: - «Wierę, panie stary, 

Nie twojeć, daj mu pokój!» - pokutę spełniła, 
Ale taka pokuta, jako i grzeszyła! 

Nowiny z dupnych gór [139] 
 

Dwa towarzysze sobie listy otwierali 
Plotki swe przeczytając, co do nich pisali. 
Więc jeden, wziąwszy papier, gównem pomalował, 
Napisał, iż nowiny, i zapieczętował. 
Drugi wziąwszy otworzył, aliści nowinki 
Z dupnych gór tam od Węgier i w nich upominki. 

Plunąwszy i porzucił: - «Jużem ja to słyszał, 

Ale takie nowinki bodaj zabit pisał!» 

 

Chór Tibi Domine 
 

przy Parafii Najświętszego 
Zbawiciela w Warszawie 

 

soprany: Weronika Banaszewska, Małgorzata Sowa, Iwona Maksylewicz, Agata Król, 
 Julia Skrzeszewska, Anna Szymanek, Katarzyna Szymanek, Aleksandra Górska 
 

alty: Agata Gałecka, Magdalena Wolanin, Marta Michalska, Karolina Krzemińska, Maja 
 Krawczyk, Monika Pawelec, Monika Woźnialis, Magdalena Talarek, Monika Skwarcz 
 

tenory: Artur Guzik, Bruno Devos, Jakub Prasał, Michał Klecha 
 

basy: Bartłomiej Rypina, Konrad Chojnacki, Wojciech Chlapek, 
 Sebastian Ulita, Piotr Poskart, Marcin Michalski 

Maria Pokrzywińska 



DARIUSZ PRZYBYLSKI (ur. 1984) 

Onyx na dwa saksofony (2010/2011) 

Ars Duo: 
DOROTA SAMSEL saksofon 

ALICJA WOŁYŃCZYK saksofon 

 
ALEKSANDER KOŚCIÓW (ur. 1974) 

Wieczorem… 
z cyklu Trzy krajobrazy młodopolskie na sopran, wiolonczelę i fortepian (2015) 
sł. Edward Leszczyński 
 

ANNA MIKOŁAJCZYK-NIEWIEDZIAŁ 
 

PIOTR HAUSENPLAS wiolonczela 

ROBERT MORAWSKI fortepian 

Na pól obszarach kłosy zbóż  
wiszą 
w sennej martwocie, 
Ukołysane jasnych zórz 
ciszą, 
skąpane w złocie. 
Rozchwiane w obłok drżący, mdły 
wstają 
opary czyste! 
Rusałki białe z nocnej mgły 
tkają 
szaty świetliste. 
Mistycznym zdrojem w państwie mar 
biją 
fontanny senne, 
Nektar zapomnień z złotych czar 
piją 
duchy płomienne. 

 
 
 

Przerwa 
  

sopran 

W foyer Sali Koncertowej 
prezentowana jest wystawa 
grafik Joanny Tumiłowicz pt. 
 

KRÓL UBU CZYLI POCZET 
KOMPOZYTORÓW POLSKICH 
inspirowana operą Ubu Król 
Krzysztofa Pendereckiego. 
 

Cykl składa się z 25 prac 
w formie kart do gry w brydża. 
i zawiera 42 podobizny kompozyto-
rów. 



PAWEŁ ŁUKASZEWSKI (ur. 1968) 

Prawdy ukryte – trzy pieśni do słów Jarosława Iwaszkiewicza 
na sopran i fortepian (2015) 
 

1. Głosy ptaków już opadły 
2. Tymczasem wspomnij lato 
3. W zimie sypkie spadną śniegi 

ANNA MIKOŁAJCZYK-NIEWIEDZIAŁ 
 

WOJCIECH ŚWIĘTOŃSKI fortepian 

 

Jarosław Iwaszkiewicz – Lato 1932 (Czytelnik, Warszawa 1980) 
 

Głosy ptaków już opadły 
Niby zwiędłe liście z drzew, 
Zaraz gwiazdy wstrząsną lasem 
I w szeleście zaczną śpiew. 
 

Niebo dyszy, drzewa szemrzą, 
Rój opadłych pereł lśni, 
Całą noc szamotać będę 
Strzałę, co w mym sercu tkwi. 

 

Tymczasem wspomnij lato, które oto mija 
Chwile wieczorne, ranne i zielone drzewa 
Prawda zdarzeń jak obraz skończony się zwija, 
A rzeczywistość inna w sercu Twoim śpiewa. 
 

Słuchaj tych prawd ukrytych, zatrzymaj te krople 
Rosy, którą pogody dawne zostawiły. 
Zima je wkrótce zmieni w lodu chłodne sople 
I już ich rozgrzać znowu nie będziesz miał siły. 

 

W zimie sypkie spadną śniegi, 
Ślad twój będzie wyraźniejszy, 
Świat wypełni się po brzegi, 
Przytulniejszy, wygodniejszy. 
 

Już nie zbudzi nas westchnienie 
Polem żyta przechodzące, 
Zimne ust postanowienie 
Już nie stanie się gorące. 
 

Serce obieg tętna zwolni, 
W piecu ogień się zapali. 
Obojętni i spokojni, 
Będziem spali, będziem spali. 

sopran 

XXII I .  

III. 

VII. 



PRZEMYSŁAW ZYCH (ur. 1980) 

Wodzę oczami na głos wysoki, skrzypce i fortepian (2006 / 2016), sł. Tadeusz Różewicz 

 
płyną chmury nad domem 
w którym życie moje schodzi 
czarne warcząc przewalają się 
nad ziemią 
jasne przemijają 
jakby ich nie było 
Wrastam w życie 
coraz głębiej i szerzej 
nietrwały wodzę oczami 
za chmurami 
i mocniej kocham ziemię 
deptaną ludzkimi stopami 

ANNA MIKOŁAJCZYK-NIEWIEDZIAŁ 
 

SŁAWOMIR TOMASIK skrzypce 

ROBERT MORAWSKI fortepian 

 
BARTOSZ KOWALSKI (ur. 1977) 

Circles on the water II na harfę i zespół kameralny (2011) 

ILINA SAWICKA harfa 

BARTOSZ KOWALSKI fortepian 

KRZYSZTOF NIEZGODA wibrafon 

KATARZYNA DENKIEWICZ I skrzypce 

IGA WASILEWSKA II skrzypce 

JERZY SAWICKI altówka 

KAROLINA PŁYWACZEWSKA wiolonczela 

 
RAFAŁ JANIAK (ur. 1986) 

Pięć odcieni w kolorach kwartetu (2009) 

Messages Quartet: 
MAŁGORZATA WASIUCIONEK I skrzypce 

ORIANA MASTERNAK II skrzypce 

MARIA DUTKA altówka 

BEATA URBANEK-KALINOWSKA wiolonczela 

  

sopran 



SZÁBOLCS ESZTÉNYI (ur. 1939) 

Muzyka kreowana nr 3 in memoriam Tomasz Sikorski na fortepian (1989) 
 

KUBA SOKOŁOWSKI fortepian 
 

Inspiracją Kompozytora była idea uznanego muzykologa i propagatora muzyki współczesnej – 
Bohdana Pilarskiego, pełniącego w latach 1970–1973 funkcję kierownika programowego Fil-
harmonii Narodowej. Pilarski stworzył cykl poświęcony awangardzie, zatytułowany Muzyka Kre-
owana, w którym najwięksi awangardziści tamtych czasów (m.in. John Cage, Zygmunt Krauze 
czy Bogusław Schaeffer) prezentowali swe prawykonania. Najważniejszą kwestią było wskrze-
szenie tradycji i praktyki muzycznej ‘3w1’, tj. kompozycja + improwizacja + pianistyka. 
 

ALICJA GRONAU (ur. 1957) / PAULA JASZCZYK (ur. 1977) 

Impresje lapidarne na dwa saksofony i wizualizację (2016), prawykonanie polskie 

 

ALICJA GRONAU muzyka 

PAULA JASZCZYK wizualizacja 

DOROTA SAMSEL saksofon sopranowy 

ALICJA WOŁYŃCZYK saksofon altowy 

JĘDRZEJ LUCIŃSKI realizacja nagrania 

 studyjnego 
 

Lapidaria II stały się inspiracją dla powstania Impresji lapidarnych. Usłyszymy tę samą muzykę, 
jednak nie na żywo, więc za każdym razem nieco inną, ale zarejestrowaną w studio, toteż 
dopracowaną we wszystkich szczegółach zarówno interpretacyjnie, z myślą o wydaniu płyto-
wym, jak też fonograficznie – przez studenta Wydziału Reżyserii Dźwięku, Jędrzeja Lucińskiego, 
pracującego pod opieką dr Katarzyny Rakowieckiej-Rojszy. Do tego właśnie nagrania powstała 
impresja wizualna, o której przygotowanie poprosiłam dr Paulę Jaszczyk, malarkę, autorkę licz-
nych dzieł mulimedialnych, artystkę młodego pokolenia o niezwykle ciekawej osobowości i wyo-
braźni, współpraca z którą zaowocowała niejednym naszym wspólnym projektem. Impresje 
powstały szybko, stąd taki tytuł, a ich punktem początkowym, jak przyznała malarka, stała się 
barwa ujęta w kształty sprowokowane specyficzną chropowatością brzmienia saksofonów. Pro-
cesualny charakter wizualizacji łączy się z czasem muzycznym, dwie warstwy tworzą jedność. 
Wizualna interpretacja muzyki opracowana przez Paulę Jaszczyk urzekła mnie, celną lapidar-
nością właśnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realizacja nagrania 

Olga Pasternak 
Adam Szlenda 
 

opieka dydaktyczna 

as. Michał Bereza 

Alicja Gronau 

Ars 

Duo 



  Zapraszamy na następne koncerty 
 

 
 
 

KWIECIEŃ 
 

27 

 

Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

UROCZYSTY KONCERT DYPLOMANTÓW 
 

Magda Lewandowska sopran, Agnieszka Grochala mezzosopran, Marta Mika mezzosopran, 

Cezary Rembisz fagot, Bartłomiej Kacperski trąbka, Maciej Wota fortepian, 

Mateusz Stankiewicz akordeon, Andrzej Karałow kompozytor 

Orkiestra Symfoniczna UMFC, RAFAŁ JANIAK dyrygent 
 

 
 

 

MAJ 
 

4 

 

Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

KONCERT KAMERALNY 
 

DUO GRANAT: Tamara Granat & Eri Iwamoto fortpeian 
 

8 

 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

MAX REGER – w 100. rocznicę śmierci Kompozytora 
 

Urszula Kryger mezzosopran, Grzegorz Lalek skrzypce,  
Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa, Andrzej Chorosiński, Jerzy Dziubiński, 
Jarosław Malanowicz, Bartosz Jakubczak, Jarosław Wróblewski organy 
 

9 

 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

LAUREACI KONKURSÓW 
 

Gustaw Bachorz klarnet (AM Wrocław), Jakub Dubik wiolonczela, Łukasz Krupiński fortepian, 

DUET: Jennyfer Fouani flet, Jędrzej Jarocki akordeon, 

OKULNIKUS ENSEMBLE: Michał Bereza skrzypce barokowe, 

Karolina Szewczykowska wiolonczela, Dorota Stawarska klawesyn 
 

11 

 

Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

GOŚCIE BIG BANDU 
 

Basia Trzetrzelewska głos, Kevin Robinson trąbka, Danny White fortepian 

Grupa wokalna: Kaja Mianowana, Daniela Ozdarska, Grzegorz Duszak, Michał Bojarski 
Big Band UMFC, Piotr Kostrzewa prowadzenie, kierownictwo artystyczne 

15 

 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

PRZEBOJE MUZYKI KAMERALNEJ 
 

Koncert w wykonaniustudenckich zespołów kameralnych 
 

 

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  
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Pianista, 
urodzony 
się w 
1990 roku 
w Kiel-
cach. 
Tam w 

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

