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Koncert Katedry Organów i Klawesynu 
 

 

MAX REGER 
 

 

W 100. rocznicę śmierci Kompozytora 
 

Urszula Kryger mezzosopran, Grzegorz Lalek skrzypce 
 

Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa, Andrzej Chorosiński, 
 

Jerzy Dziubiński, Bartosz Jakubczak, Jarosław Wróblewski 
organy 

 



 

Max Reger 
 
Niemiecki kompozytor urodzony 19 marca 1873 roku w Brand (Bawaria), zmarł 11 maja 1916 
w Lipsku. Podstawowe wykształcenie muzyczne otrzymał w domu rodzicielskim: matka uczyła 
go gry fortepianowej, ojciec gry na organach, skrzypcach i wiolonczeli. Zgodnie z życzeniem 
ojca, w 1889 roku wstąpił do seminarium nauczycielskiego w Amberg, postanawiając jednak 
poświęcić się zawodowi muzyka. W latach 1890–1893 pogłębiał swą wiedzę muzyczną pod 
kierunkiem Hugo Riemanna, wykładając jednocześnie w konserwatorium w Wiesbaden (gra 
fortepianowa, teoria muzyki, gra organowa). Pracę pedagogiczną w zakresie kompozycji 
i organów kontynuował w latach 1905–1916 w Konserwatorium w Lipsku. W uznaniu zasług 
otrzymał 2 doktoraty honoris causa (filozofii w Jenie i medycyny w Berlinie). W 1911 roku zwią-
zał się z dworem książąt Sachsen-Coburg-Gotha w Meiningen, początkowo jako dyrygent, a od 
1913 roku – jako generalny dyrektor muzyczny. 
W dorobku kompozytorskim Regera czołową pozycję zajmują dzieła organowe, kameralne 
i symfoniczne. Tworząc w okresie rozkwitu muzyki programowej i dramatu muzycznego, stwo-
rzył indywidualny styl, zbliżony do neoklasycyzmu Brahmsa. W dziełach Regera odżyły trady-
cyjne formy, jak fuga, wariacje, sonata, realizowane jednak w oparciu o rozwiniętą harmonikę 
będącą wyrazem rozkładu systemu dur-moll; charakteryzuje się ona zacieraniem różnic między 
trybami, częstymi modulacjami i silną chromatyką. W polifonii Regera, nawiązującej do wzorów 
Johanna Sebastiana Bacha, większą rolę niż kontrapunkt linearny odgrywa harmonika. Orkie-
stra Regera nie ma straussowskiej błyskotliwości, odznacza się natomiast dużą równowagą 
brzmienia i subtelnym kolorytem. Reger przeszedł do historii jako jeden z wybitniejszych polifo-
nistów doby neoromantyzmu. Jego dzieła wywarły pewien wpływ na pierwszy okres twórczości 
Karola Szymanowskiego. 



Program 
 
MAX REGER (1873–1916) 

Wachet auf, ruft uns die Stimme op. 52 nr 2 
fantazja chorałowa na organy (1900) 

JERZY DZIUBIŃSKI organy 

 
Der geigende Eremit w wersji na skrzypce i organy (opr. Klaus Uwe Ludwig) 

nr 1 z 4 Tondichtungen nach Arnold Böcklin op. 128 na orkiestrę smyczkową (1913) 
 

GRZEGORZ LALEK skrzypce 

JAROSŁAW WRÓBLEWSKI organy 

 
Romanze a-moll w autorskiej wersji na fisharmonię 

Humoreske w wersji na fisharmonię 

nr 10 z cyklu miniatur fortepianowych Blätter und Blüten (1898–1902) 
 

MAŁGORZATA TRZASKALIK-WYRWA 
 fisharmonia 

 
Zwei geistliche Lieder na głos i organy (1900) 
 

1. Wenn in bangen, trüben Stunden (tekst: Novalis) 

2. Heimweh (tekst: Julius Sturm) 

 
Geistliche Lieder „Wohl denen“ na głos i organy lub fisharmonię (1903) 

tekst: biblijny (Psalm 119, 1-5 i 8) 

URSZULA KRYGER mezzosopran 

BARTOSZ JAKUBCZAK organy 

 
Phantasie und Fuge über den Namen B-A-C-H op. 46 (1900) 
 

ANDRZEJ CHOROSIŃSKI organy 

 realizacja nagrania 
Miłosz Smyl 
Aleksander Stachiewicz 
 

opieka dydaktyczna 

dr Ewa Lasocka 



Jerzy Dziubiński 
 

Absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej (klasa organów prof. Joachima Grubicha) oraz 
Konserwatorium Muzycznego w Genewie (klasa prof. Lionela Rogga, Premier Prix de Virtu-
osité). Tam też pogłębiał swe umiejętności w dziedzinie wykonawstwa muzyki dawnej pod 
kierunkiem prof. Christianne Jaccottet. Uczestniczył w wielu kursach interpretacji organowej 
(m.in. u Marie-Claire Alain, Gastona Litaize’a, Michaela Radulescu, Haralda Vogla). Laureat 
nagrody specjalnej Towarzystwa Bachowskiego z Lipska za najwybitniejszą interpretację utwo-
rów Bacha na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. F. Liszta w Budapeszcie. Profesor 
UMFC, juror wielu przesłuchań i konkursów organowych, zapraszany także do prowadzenia 
wykładów, seminariów i kursów interpretacji w kraju i za granicą. Występował we wszystkich 
ważnych ośrodkach muzycznych w kraju oraz w najsłynniejszych kościołach Europy (m.in. 
katedry w Berlinie, Bernie, Brukseli, Budapeszcie, Edynburgu, Genewie, Magdeburgu, Oslo, 
Rydze, Trondheim, Uppsali, Wilnie, kościół św. Jakuba w Hamburgu, Oudekerk w Amster-
damie, St. Wenzelskirche w Naumburgu i Saint-Pierre-le-Jeune w Strasburgu), a także w USA 
oraz Ameryce Płd. W Kościele św. Tomasza w Lipsku miał zaszczyt wystąpić z uroczystym 
recitalem w rocznicę śmierci Jana Sebastiana Bacha. Szczególne miejsce w repertuarze artysty 
zajmuje muzyka polska – od renesansowych tabulatur poczynając, a na prawykonaniach kom-
pozycji współczesnych kończąc. Zrealizował wiele nagrań radiowych (Polskie Radio, Radio 
Szwajcarskie) i płytowych (firmy Dux, Acte Préalable, SEM Gramophone). Od lat jest organistą 
i dyrektorem muzycznym w ewangelicko-augsburskim Kościele św. Trójcy w Warszawie, gdzie 
tworzy oprawę muzyczną nabożeństw i uroczystości (np. ekumenicznych pod przewodnictwem 
Papieża Jana Pawła II czy Benedykta XVI) i sprawuje kierownictwo artystyczne festiwali (m.in. 
Międzynarodowego Festiwalu „Bach… ale nie tylko”). Był konsultantem budowy nowych orga-
nów w tej świątyni. Koncertował jako solista z tak renomowanymi polskimi orkiestrami, jak Sin-
fonia Varsovia czy Concerto Avenna. Z tym ostatnim zespołem i z udziałem żony – Emilii Dziu-
bińskiej, prezentował koncerty organowe Händla, Haydna i Carla Philippa Emanuela Bacha. 

 
Grzegorz Lalek 

 

Skrzypek, urodzony w Warszawie, uczeń Konstantego Andrzeja Kulki i Sławomira Tomasika. 
Otrzymał wyróżnienia na Międzynarodowym Konkursie Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce 
Solo (1997) i Międzynarodowym Konkursie im. Kiejstuta Bacewicza (1998). Swój kunszt in-
strumentalny w zakresie wykonawstwa historycznego doskonalił pod okiem Simona Standage’a 
i Antona Stecka. Występuje w kraju i za granicą jako kameralista, solista, koncertmistrz 
i lider wielu zespołów muzycznych. W swoim repertuarze sięga po muzykę XVII i XVIII wieku, 
a także po kompozycje współczesne i tango. Gra na skrzypcach barokowych, koncertując 
z wieloma zespołami specjalizującymi się w stylowym wykonawstwie muzyki dawnej. W 2009 
roku założył Ensemble Hyacinthus – zespół grający na instrumentach historycznych w zgodzie 
z dawnymi praktykami wykonawczymi – który zadebiutował na Festiwalu Noworocznym 
w Gstaad w Szwajcarii. Artysta pełni także funkcję koncertmistrza w zespole instrumentów 
dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej. Jako muzyk sesyjny wziął udział w realizacji ponad 
80 płyt z muzyką klasyczną, rozrywkową i filmową. 



Jarosław Wróblewski 
 
Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie (klasa organów prof. Józefa Serafina, 1993) oraz 
Mozarteum w Salzburgu (organy u prof. Heriberta Metzgera oraz Wydział Katolickiej Muzyki 
Kościelnej, 1993–2002). W latach 2009–2010 był słuchaczem Podyplomowych Studiów Teorii 
Muzyki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jako solista, dyrygent 
i muzyk kameralny występuje w Polsce, Czechach, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, na Ukrainie, 
biorąc udział w licznych prawykonaniach utworów kompozytorów współczesnych (Seierl, Ra-
ditschnig, Mahmoud, Przybylski). Przez wiele lat współpracował z Międzynarodowym Towa-
rzystwem im. P. Hofhaymera w Salzburgu. Działał również jako muzyk kościelny w kilku kościo-
łach Salzburga (Pfarre Wals, Pfarre Parsch, St. Michaelkirche), następnie w kościele św. Anny 
w Piasecznie i Kolegiacie św. Anny w Wilanowie, kultywując organową muzykę liturgiczną oraz 
improwizację i kompozycję kościelną. Współpracował także z wieloma orkiestrami i zespołami 
wokalno-instrumentalnymi (Orkiestra Filharmonii Narodowej, Collegium Musicum St. Gallen, 
Sinfonieorchester der Hochschule Mozarteum, Capella Bydgostiensis, Orkiestra Filharmonii 
Szczecińskiej), jak również z solistami i zespołami, uczestnicząc w koncertach i nagraniach. 
W latach 2002–2012 pracował w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
a obecnie jest adiunktem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, a także nauczycie-
lem organów w Państwowej Szkole Muzycznej im. J. Elsnera w Warszawie. W 2012 roku został 
wybrany na prodziekana Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów UMFC w kadencji 2012– 
–2016. Oprócz pracy artystycznej prowadzi ożywioną działalność naukową (wykłady, semina-
ria, kursy mistrzowskie, publikacje, hasła encyklopedyczne). 

 
 

Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa 
 
Studiowała organy pod kierunkiem prof. Magdaleny Czajki i prof. Juliana Gembalskiego. 
W 2002 roku ukończyła Akademię Muzyczną w Warszawie, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. 
Uczestniczyła w licznych kursach interpretacji muzyki organowej i w festiwalach organowych 
w Polsce i za granicą. Jest laureatką konkursów organowych (Wrocław 1996, Rumia 1999). 
W 2011 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych. Prowadzi wykłady 
z organoznawstwa i gry na organach w Diecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach 
oraz z organoznawstwa i kameralistyki organowej na UMFC. Jest również konserwatorem- 
-zabytkoznawcą, absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu. Dwukrotnie była stypendystką Ministra Kultury w dziedzinie ochrony dóbr kultury. Zajmuje 
się opieką nad organami oraz programowaniem prac konserwatorskich przy zabytkowych 
instrumentach w diecezji siedleckiej. Jest również prezesem Stowarzyszenia PRO MUSICA 
ORGANA, zajmującego się promocją organów i muzyki organowej. 
  



Urszula Kryger 
 

Absolwentka dwóch wydziałów Akademii Muzycznej w Łodzi: instrumentalnego w klasie for-
tepianu (1988) i wokalno-aktorskiego w klasie Jadwigi Pietraszkiewicz (1992). Studia wokalne 
kontynuowała pod kierunkiem Andrzeja Orłowicza w Kopenhadze. Do jej największych sukce-
sów należą zwycięstwa w konkursach imienia Moniuszki w Warszawie (1992) i Brahmsa 
w Hamburgu (1994), a także w 43. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym ARD w Mona-
chium (1994). Odtąd jej karierze towarzyszy niesłabnące zainteresowanie melomanów i krytyki. 
W 1995 roku wystąpiła w La Scali z recitalem pieśni Fryderyka Chopina. Rok później, z wielkim 
sukcesem debiutowała na scenie Semper Oper w Dreźnie w operze Kopciuszek Rossiniego. 
Publiczność polska i wielu krajów świata ma okazję często podziwiać jej kreacje w dziełach 
oratoryjnych wykonywanych pod batutą tak znakomitych mistrzów, jak: Jan Krenz, Jerzy Sem-
kow, Rafael Frühbeck de Burgos, Sir Colin Davis, Armin Jordan. Szczególną uwagą obdarza 
muzykę kameralną – jej sztuka interpretacji pieśni łączy w sobie perfekcyjność z niezwykłą 
naturalnością. Doceniają to towarzyszący jej muzycy, wśród których znajdują się wybitni pia-
niści, tacy jak: Hartmut Höll, Charles Spencer, Melvyn Tan i Pascal Rogé, klarnecista Paul 
Meyer, Tokyo String Quartet, Petersen Quartet. Dokonała wielu nagrań dla rozgłośni radiowych 
w Polsce, Francji, Niemczech i Szwajcarii. W jej dorobku fonograficznym znajdują się m.in. 
Pieśni polskie Poulenca (Decca), Pieśni Chopina (Hyperion), Ballady Löwego (CPO), Arie 
Beethovena (BNL), kompletne wydanie Pieśni Szymanowskiego nagrodzone Fryderykiem 2004 
za najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej (Channel Classics) oraz nagrane dla DUX-u Duety 
rosyjskie (Fryderyk 2001), Pieśni Moniuszki, Pieśni Karłowicza i Szymanowskiego (Fryderyk 
2002) oraz płyta zatytułowana Żeleński – Pieśni (Fryderyk 2012). W 2006 roku wyróżniona 
została nagrodą Fundacji im. Karola Szymanowskiego za przemyślane i wysoce artystyczne 
interpretacje pieśni tegoż kompozytora. Jest również pedagogiem – od ponad 10 lat wykłada 
w łódzkiej Akademii Muzycznej oraz prowadzi liczne kursy mistrzowskie. 

 

Bartosz Jakubczak 
 

Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie (klasa prof. zw. Andrzeja Chorosińskiego) oraz 
studiów podyplomowych w Royal Academy of Music w Londynie (klasa prof. Davida Titteringto-
na). Laureat wielu nagród przyznanych przez tę drugą uczelnię, a w roku akademickim 
2003/2004 – jej wykładowca w ramach Pidem Organ Fellowship. Uczestniczył w wielu presti-
żowych festiwali w Wielkiej Brytanii, wystąpił też w londyńskiej Royal Festival Hall. W roku 2015 
decyzją Senatu Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie otrzymał tytuł honorowego współ-
pracownika tej uczelni (Associate of the Royal Academy of Music – ARAM). Uczestniczył 
w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Marie-Claire Alain, Jamesa Davida Christiego, 
Ulrika Spang-Hanssena, Kei Koito, Susan Landale, Jona Laukvika, Ludgera Lohmanna, Haral-
da Vogla oraz Wolfgang Zerera. W 2002 roku otrzymał nagrodę Prix de la Presse podczas 
konkursu bachowskiego Grand Prix Bach de Lausanne w Szwajcarii. Koncertował w Czechach, 
Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Szwecji i na Węgrzech. Regu-
larnie jest zapraszany do prezentacji wykładów podczas ogólnopolskich sesji naukowych. Od 
2004 roku pracuje w Katedrze Organów i Klawesynu UMFC, początkowo na stanowisku asy-
stenta, obecnie – adiunkta. W ubiegłym roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. 



Andrzej Chorosiński 
 
Studia w warszawskiej Akademii Muzycznej, w klasie organów Feliksa Rączkowskiego, ukoń-
czył z wyróżnieniem w 1972 roku. W latach 1969–1974 odbył studia kompozytorskie pod kie-
runkiem Tadeusza Paciorkiewicza. W roku 1972 otrzymał nagrodę specjalną na konkursie 
improwizacji organowej w Kilonii. Koncertował niemal we wszystkich krajach Europy, a także 
w Izraelu, USA, Kanadzie, Australii, Korei Płd. i Japonii. Występował w tak renomowanych 
miejscach, jak m.in. Filharmonia Narodowa w Warszawie, Koncerthuset w Sztokholmie, Sala 
im. P. Czajkowskiego w Moskwie, Katedra Notre Dame w Paryżu, King’s College Chappel 
w Cambridge, Aula im. Pawła VI w Watykanie, Katedra św. Patryka w Nowym Jorku czy Town 
Hall w Adelajdzie. Dokonał licznych nagrań radiowych i telewizyjnych w kraju i za granicą. 
Nagrał też ponad 20 płyt (Polskie Nagrania, Veriton, EMI-Electrola, Life Records, DUX, Musi-
con, Dabringhaus Grimm, Megavox). W roku 2003 Związek Producentów Audio-Video przyznał 
tytuł Podwójnej Platynowej Płyty nagraniu dokonanemu przez artystę w Bazylice w Licheniu. 
W roku 1992 otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych. Jest profesorem klas orga-
nów w uczelniach muzycznych w Warszawie i Wrocławiu. W latach 1987–1993 był prorektorem 
ds. artystycznych, a w latach 1993–1999 sprawował godność rektora Akademii Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 1993–2000 był członkiem Prezydium AECAM – 
Stowarzyszenia Rektorów Europejskich Uczelni Muzycznych. Sprawował również godność 
przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych w Polsce – KRUA. Posiada 
liczne odznaczenia i nagrody, m.in. Zasłużonego Działacza Kultury, Złoty Krzyż Zasługi, medal 
Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti, medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis. W roku 
2008 otrzymał tytuł doktora honoris causa Keimyung University w Korei Południowej. Jest 
honorowym obywatelem miast: Frombork, Jelenia Góra, Kłodzko i Polanica-Zdrój w uznaniu 
zasług na polu popularyzowaniu kultury muzycznej. 
  



  Zapraszamy na następne koncerty 
 

 
 

 

MAJ 
 

9 

 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

LAUREACI KONKURSÓW 
 

Gustaw Bachorz (AM Wrocław) klarnet, Jakub Dubik wiolonczela, 

Łukasz Krupiński fortepian, Jennyfer Fouani flet &Jędrzej Jarocki akordeon, 

OKULNIKUS ENSEMBLE: Michał Bereza skrzypce barokowe, 

Karolina Szewczykowska wiolonczela, Dorota Stawarska klawesyn, pozytyw 
 

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 
 

12 

 

Czwartek, godz. 1900, wstęp wolny 
 

STUDENCI AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU 
 

Cyprian Sekrecki, Miłosz Lewandowski fortepian 
 

15 

 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

PRZEBOJE MUZYKI KAMERALNEJ 
 

Koncert w wykonaniu studenckich zespołów kameralnych 
 

16 

 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

MUZYKA HISZPANII I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 
 

Koncert w wykonaniu studentów klas kameralistyki fortepianowej 
 

18 

 

Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

TOMASZ STRAHL I PRZYJACIELE 
 

Gość specjalny: Krzysztof Jakowicz skrzypce, 

Justyna Baran, Radosław Pujanek skrzypce, Katrzyna Budnik-Gałązka altówka, 

Olga Łosakiewicz-Marcyniak, Tomasz Strahl wiolonczele, Adam Bogacki kontrabas, 

Paweł Gusnar saksofon, Rafał Grząka akordeon, Agnieszka Przemyk-Bryła fortepian 
 

 

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 
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