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1. Wojciech Bogusławski (1810–1814)
2. Ludwik Osiński (1814–1816)
3. Józef Elsner (1816–1830)
4. Apolinary Kątski (1861–1879)
5. Aleksander Zarzycki (1879–1888)

6. Rudolf Strobl (1888–1891)
7. Gustaw Roguski (1891–1903)
8. Emil Młynarski (1903–1907, 1919–1922)
9. Stanisław Barcewicz (1910–1918)
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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)
14. Stanisław Kazuro (1945–1951)

15. Stanisław Szpinalski (1951–1957)
16. Kazimierz Sikorski (1957–1966)
17. Teodor Zalewski (1966–1969)
18. Tadeusz Paciorkiewicz (1969–1971)
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19. Regina Smendzianka (1972–1973)
20. Tadeusz Wroński (1973–1975)
21. Tadeusz Maklakiewicz (1975–1978)
22. Bogusław Madey (1978–1981)
23. Andrzej Rakowski (1981–1987)

24. Kazimierz Gierżod (1987–1993)
25. Andrzej Chorosiński (1993–1999)
26. Ryszard Zimak (1999–2005)
27. Stanisław Moryto (2005–2012)
28. Ryszard Zimak (2012–2016)
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Z radością pragnę Państwa powitać w murach 
naszego uniwersytetu w kolejnym, już czwar-
tym przygotowywanym przeze mnie sezonie 
artystycznym 2016/2017.

Działalność koncertowa w przypadku naszej 
uczelni to kwintesencja wszystkich naszych 
zadań: dydaktycznych, naukowych i organi-
zacyjnych. W ten sposób możemy sprawdzić 
jakość naszego kształcenia i efektywność 
działań w realnym muzycznym świecie, bo-
wiem to na naszej estradzie studenci wspól-
nie ze swoimi mistrzami prezentują często 
wybitne i niezapomniane kreacje artystyczne. 
Świadczą o tym nie tylko znakomite recenzje 
prasowe, stale zwiększająca się frekwencja na 
koncertach, ale także opinia środowiska mu-
zycznego – uznanych autorytetów, solistów, 
dyrygentów i pedagogów – o wyjątkowym 
prestiżu naszej działalności artystycznej.

W nadchodzącym sezonie przygotowaliśmy 
prawie 100 koncertów – od recitali instru-
mentalnych i wokalnych, koncertów zespo-
łów kameralnych, spektakli baletowych, po 
koncerty z udziałem orkiestry kameralnej, dę-
tej, symfonicznej, chóru i big bandu, prezen-
tujących szerokie spektrum stylistyczne – od 
muzyki dawnej aż po najnowszą, z uwzględ-
nieniem muzyki jazzowej.

W tegorocznym cyklu Mistrzowie Instrumen-
talistyki będziemy mogli usłyszeć tej miary 
artystów, co: Elżbieta Karaś-Krasztel, Urszula 
Kryger, Olga Pasiecznik, Jadwiga Rappé, Łu-
kasz Długosz, Konstanty Andrzej Kulka, Piotr 
Paleczny, Gabriel Rivano, Tomasz Strahl, a tak-

It is my pleasure to welcome you at our 
university in the fourth artistic season pre-
pared by me – the season of 2016/2017. 

In case of our institution, concert activity 
is the essence of all of our teaching, aca-
demic and organizational endeavours. This 
is how we can test the quality of education 
and the effectiveness of our undertakings 
in the real world of music as it is our stage 
where students – together with their mas-
ters – present artistic creations which are 
often outstanding and unforgettable. The 
unique prestige of our artistic activity is 
proven not just by magnificent press re-
views and a constantly growing attend-
ance at our concerts but it is also reflected 
in the opinions of the music community – 
renowned authorities, soloists, conductors 
and teachers.

For the upcoming season, we have prepared  
almost 100 concerts: vocal and instrumen-
tal recitals, concerts of chamber ensem-
bles and ballet performances as well as 
concerts of chamber, wind and symphony 
orchestras, a choir and a big-band, all of 
them presenting a wide variety of styles – 
from early to newest music, including jazz.

In this year’s Instrument Masters cycle 
we will have an opportunity to listen to 
such outstanding artists as Elżbieta Karaś-
Krasztel, Urszula Kryger, Olga Pasichnyk, 
Jadwiga Rappé, Łukasz Długosz, Konstanty 
Andrzej Kulka, Piotr Paleczny, Gabriel Ri-
vano, Tomasz Strahl, and two string quar-

SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo!

FOREWORD

Ladies and Gentlemen!

że dwa kwartety smyczkowe: Meccore String 
Quartet i Kwartet Camerata. Ponadto, jak 
w ubiegłych latach, tak i w tym będziemy mo-
gli podziwiać kunszt wyśmienitych artystów 
występujących w składzie jednego z najlep-
szych zespołów symfonicznych – Orkiestry 
Sinfonia Varsovia, którą poprowadzi Maestro 
Jerzy Masymiuk.

Niezmiernie ważnym w aspekcie dydaktyki 
oraz mierzenia efektów kształcenia jest kolej-
ny cykl – Nasi Absolwenci. W nim to bowiem 
możemy ocenić skuteczność działań, przedsta-
wiając kariery artystyczne rozsławiające imię 
naszego Uniwersytetu, jak choćby w osobach 
tegorocznych Gości: Katarzyny Budnik-Gałązki, 
Agaty Igras, Joanny Kawalla, Ae-Ran Kim, Marii 
Machowskiej, Justyny Reczeniedi, Sebastiana 
Aleksandrowicza, Łukasza Chrzęszczyka, Grze-
gorza Gorczycy, Arkadiusza Góreckiego, Rafała 
Grząki, Artura Jandy, Artura Kasperka, Michała 
Klauzy, Pawła Kowalskiego, Leszka Lorenta, 
Kacpra Szelążka, Janusza Wawrowskiego czy 
członków zespołów: Ravel Piano Duo i Atom 
String Quartet.

W tym sezonie gościć będziemy artystów 
z zaprzyjaźnionych uczelni zagranicznych: 
Hochschule für Musik Detmold, Universität 
der Künste z Berlina, Lwowskiej Narodowej 
Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki oraz 
Moskiewskiego Konserwatorium Państwo-
wego im. Piotra Czajkowskiego. Często będą 
to koncerty wymienne, w ramach których 
studenci i pedagodzy naszej uczelni udadzą 
się z artystyczną rewizytą do instytucji repre-
zentowanych przez naszych Gości.

tets: Meccore String Quartet and Camerata 
Quartet. Like in previous years, we will 
have a chance to admire the artistry of su-
perb musicians performing as part of one 
of the best symphony orchestras – Sinfo-
nia Varsovia – conducted by Maestro Jerzy 
Maksymiuk.

A very important cycle in terms of didactics 
and measurement of learning outcomes is 
the cycle known as Our Graduates. This is 
where we can assess the success of our un-
dertakings, presenting the artistic careers 
of this year’s guests who make our univer-
sity famous, such as: Katarzyna Budnik-
Gałązka, Agata Igras, Joanna Kawalla, 
Ae-Ran Kim, Maria Machowska, Justyna 
Reczeniedi, Sebastian Aleksandrowicz, 
Łukasz Chrzęszczyk, Grzegorz Gorczyca, 
Arkadiusz Górecki, Rafał Grząka, Artur Jan-
da, Artur Kasperek, Michał Klauza, Paweł 
Kowalski, Leszek Lorent, Kacper Szelążek, 
Janusz Wawrowski or members of ensem-
bles: Ravel Piano Duo and Atom String 
Quartet.

This season we will also have guest artists 
from our friend universities – Hochschule 
für Musik Detmold, Universität der Künste 
from Berlin, Mykola Lysenko Lviv National 
Music Academy and Moscow State 
Tchaikovsky Conservatory. These will often 
be exchange concerts as part of which our 
university students and teachers will pay 
an artistic return visit to the institutions 
represented by our guests.
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Wyjątkowymi wydarzeniami w naszym sezo-
nie są koncerty z udziałem zespołów orkie-
strowych, które tym razem poprowadzą tak 
wybitni dyrygenci, jak: Agnieszka Duczmal, 
Massimiliano Caldi, Mario Hossen, Rafał Ja-
niak, Szymon Kawalla, Michał Klauza, Grze-
gorz Nowak, Robert Rumbelow, Jan Miłosz 
Zarzycki.

Jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować 
Dyrekcji Filharmonii Narodowej oraz Opery 
Narodowej za wsparcie najbardziej utalento-
wanych studentów – instrumentalistów, wo-
kalistów i tancerzy poprzez organizację kon-
certów dyplomantów, spektakli operowych 
i baletowych z ich udziałem.

Przedstawiając kalendarz koncertów w sezonie 
2016/2017, pragnę złożyć podziękowania Dzie-
kanom Wydziałów, Kierownikom Katedr, Zakła-
dów i Studiów, Dyrektorom Orkiestry i Chóru 
UMFC, a w szczególności pracownikom Biura 
Koncertowego za pomoc w przygotowaniu no-
wego sezonu artystycznego.

Mam nadzieję, że nadchodzący sezon dostar-
czy Państwu, podobnie jak dotychczas, wielu 
głębokich wzruszeń.

Klaudiusz Baran

Unique events this season will be the 
concerts of orchestras under the ba-
ton of such renowned conductors as: 
Agnieszka Duczmal, Massimiliano Cal-
di, Mario Hossen, Rafał Janiak, Szy-
mon Kawalla, Michał Klauza, Grzegorz 
Nowak, Robert Rumbelow, Jan Miłosz  
Zarzycki.

I would like to thank Heads of the National 
Philharmonic and National Opera for sup-
porting the most talented students – instru-
mentalists, singers and dancers – by organis-
ing graduates’ concerts, and opera and ballet 
performances with their participation.

Presenting the concert calendar for the 
academic year 2016/2017, I would like to 
thank Deans of Departments, Heads of 
Chairs, Units and Courses, Heads of Orches-
tras and the FCUM Choir, and especially the 
employees of the Concert Bureau for their 
help in preparing the new artistic season. 

I hope the upcoming season will give you 
many thrills like in previous years.

Klaudiusz Baran

WŁADZE UCZELNI
UNIVERSITY 
AUTHORITIES
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Rektor
Rector

JM REKTOR 
HIS MAGNIFICENCE RECTOR

prof. dr hab. KLAUDIUSZ BARAN, Full Professor

PROREKTOR DS. NAUKI
VICE-RECTOR FOR SCHOLARLY AFFAIRS

prof. dr hab. PAWEŁ ŁUKASZEWSKI, Full Professor

PROREKTOR DS. DYDAKTYCZNYCH I STUDENCKICH
VICE-RECTOR FOR TEACHING AND STUDENTS’ AFFAIRS

dr hab. ALEKSANDER KOŚCIÓW, prof. UMFC, Professor at the FCUM

PROREKTOR DS. ZAGRANICZNYCH
VICE-RECTOR FOR FOREIGN AFFAIRS

dr hab. PAWEŁ GUSNAR, prof. UMFC, Professor at the FCUM

Prorektorzy
Vice-Rectors
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DZIEKAN WYDZIAŁU KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY I TEORII MUZYKI
DEAN OF DEPARTMENT OF COMPOSITION, CONDUCTING AND THEORY OF MUSIC

prof. dr hab. SZYMON KAWALLA, Full Professor

DZIEKAN WYDZIAŁU FORTEPIANU, KLAWESYNU I ORGANÓW
DEAN OF DEPARTMENT OF PIANO, HARPSICHORD AND ORGAN

dr hab. ANNA JASTRZĘBSKA-QUINN, prof. UMFC, Professor at the FCUM

DZIEKAN WYDZIAŁU INSTRUMENTALNEGO
DEAN OF DEPARTMENT OF INSTRUMENTAL STUDIES

prof. dr hab. TOMASZ STRAHL, Full Professor

Dziekani Wydziałów
Deans of Departments

DZIEKAN WYDZIAŁU WOKALNO-AKTORSKIEGO
DEAN OF DEPARTMENT OF VOCAL AND ACTING STUDIES

prof. dr hab. RYSZARD CIEŚLA, Full Professor

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

dr hab. SŁAWEK A. WRÓBLEWSKI, prof. UMFC, Professor at the FCUM
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DZIEKAN WYDZIAŁU REŻYSERII DŹWIĘKU
DEAN OF DEPARTMENT OF SOUND ENGINEERING

prof. dr hab. MAŁGORZATA LEWANDOWSKA, Full Professor

DZIEKAN WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNEGO W BIAŁYMSTOKU
DEAN OF DEPARTMENT OF INSTRUMENTAL AND EDUCATIONAL STUDIES 
IN BIAŁYSTOK

prof. dr hab. BOŻENNA SAWICKA, Full Professor

Dziekani Wydziałów
Deans of Departments

ORGANIZACJA 
KONCERTÓW
CONCERT 
ORGANIZATION
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CYKLE KONCERTOWE
l ŚRODA NA OKÓLNIKU, g. 19
l KONCERTY PONIEDZIAŁKOWE, g. 19
l KONCERTY NIEDZIELNE, g. 17

MIEJSCE KONCERTÓW
l koncerty generalnie odbywają się w Sali Koncertowej Fryderyka Chopina na parterze uczelni
l jeżeli w innej z sal – informacja ta podana jest w anonsie dotyczącym konkretnego koncertu

WSTĘP NA KONCERTY
l  BILETY W CENIE 15 ZŁ – Środa na Okólniku (także przez Internet: www.umfc.bilety24.pl)
l  BEZPŁATNE KARTY WSTĘPU – koncerty niedzielne i poniedziałkowe

DYSTRYBUCJA BILETÓW
l  Chopin University Press w holu głównym uczelni
l  czynne poniedziałek-piątek, g. 12-19
l  bilety i karty wstępu dostępne są najwcześniej z wyprzedzeniem tygodniowym
l  na godzinę przed koncertem niedzielnym wydaje się karty wstępu wyłącznie na ten dzień
l  sprzedaż internetowa biletów prowadzona jest do godziny 15.00 w dniu koncertu
l  bilety zakupione drogą elektroniczną nie podlegają zwrotowi

PROŚBY DO PUBLICZNOŚCI
l podczas koncertów mile widziany strój wizytowy
l wierzchnie okrycia prosimy pozostawić w szatniach
l uprzejmie prosimy o punktualność i niewnoszenie jedzenia i napojów na Salę Koncertową
l prosimy o wyłączenie podczas koncertów urządzeń emitujących sygnały dźwiękowe
l osoby spóźnione będą wpuszczane na Salę przez jej obsługę w przerwie koncertu

INFORMACJE DODATKOWE
l stan aktualizacji kalendarium – 30.06.2016
l Biuro Koncertowe UMFC zastrzega sobie możliwość zmiany programów oraz terminów   
 koncertów
l więcej szczegółów na www.chopin.edu.pl

CONCERT CYCLES
l WEDNESDAY ON OKÓLNIK STREET, 19:00 hrs
l MONDAY CONCERTS, 19:00 hrs
l SUNDAY CONCERTS, 17:00 hrs

CONCERT VENUES
l concerts are mostly held in the Fryderyk Chopin Concert Hall at the ground floor of our    
 University
l if they are elsewhere – the information is given in the announcement about this specific  
 concert

ADMISSION
l  TICKETS COST: 15 PLN – Wednesday on Okólnik Street 
  (also to be purchased online: www.umfc.bilety24.pl)
l  FREE ADMISSION CARDS – for Sunday & Monday concerts

TICKET DISTRIBUTION
l  Chopin University Press in the main hall of the university
l  open Monday-Friday, 12:00-19:00 hrs
l  tickets and admission cards are available no earlier than one week in advance
l  admission cards distributed one hour before Sunday concert are for that day only
l	 online sale of tickets is available until 15:00 hrs on the day of concert
l  tickets purchased online are non-returnable

AUDIENCES ARE KINDLY ASKED
l to wear formal dress for concerts
l to leave their coats in the cloakroom
l to be punctual and avoid bringing drinks and food to the Concert Hall
l to switch off all sound producing devices during concerts
l latecomers will be let in by our employees during intermission

ADDITIONAL INFORMATION
l last update of the calendar – 30.06.2016
l the FCUM Concert Bureau reserves the right to change concert programmes and dates
l for more details visit www.chopin.edu.pl
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BIURO KONCERTOWE / CONCERT BUREAU
tel./fax: (22) 827 72 49
tel.: (22) 827 72 41 w. 235
e-mail: bk@chopin.edu.pl
fb: www.facebook.com/koncertyUMFC

Zofia Malcolm
Beata Fiugajska
Magdalena Kowalczyk
Wanda Barwicka
Jan Głębowski

CONCERT HALL
SALA KONCERTOWA

ESTRADA / STAGE

PARTER / STALLS

BALKON / BALCONY
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KALENDARZ 
KONCERTOWY
2016/2017
CONCERT 
CALENDAR
2016/2017
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2 października 2016, niedziela, godz. 1700

2 October 2016, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

SYMFONIE ORGANOWE FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO
w roku 70. rocznicy śmierci Kompozytora
ORGAN SYMPHONIES BY FELIKS NOWOWIEJSKI
on the composer’s 70th death anniversary

Katarzyna Hołysz sopran
Bogna Nowowiejska-Bielawska organy
Bartosz Jakubczak organy
Roman Szlaużys organy
Jarosław Wróblewski organy

W programie: 
Feliks Nowowiejski
Symfonie organowe op. 45 nr 4, 6, 8 oraz 5 pieśni: Nie opuszczaj nas op. 11 nr 12,
Królowa Niebios op. 11 nr 14, Pieśń do Matki Boskiej w Dębkach nad morzem op. 8 nr 7,
Dumka o Polsce op. 26 nr 6, Muzyka mojej duszy op. 59

Koncert wieńczy XX Festiwal Nauki w Warszawie (24.09.2016-2.10.2016) www.festiwalnauki.edu.pl

3 października 2016, poniedziałek, godz. 1900

3 October 2016, Monday, 7 p.m.

ZAGRANICZNI GOŚCIE
Koncert w ramach wydarzeń kulturalnych organizowanych z okazji
jubileuszu 25-lecia Partnerstwa Miast Berlin – Warszawa

MUZYKA SFER… ROMAN MACIEJEWSKI
Z Berlina do Warszawy i dalej w świat…
MUSIC OF THE REALMS… ROMAN MACIEJEWSKI
From Berlin to Warsaw and further to the world…

Koncert w wykonaniu studentów warszawskiej uczelni muzycznej (UMFC)
oraz Uniwersytetu Sztuk Pięknych w Berlinie (UdK)
Su Jin Bae sopran, Łukasz Jankowski flet, Igor Kret czelesta,
Imke Lichtwark, Yoshito Kitabata, Yuka Morishige fortepian,
Ksawery Jastrzębski, Piotr Przedbora gitara
Olgierd Łukaszewicz narrator

W programie:
Roman Maciejewski
Mazurki nr 1, 3, 5, 6, 7, 10 na fortepian (1928–1990)
Nokturn na flet, gitarę i czelestę (1951)
Pianoduo concertante na dwa fortepiany (1936)
Pieśni Bilitis w wersji na sopran i fortepian (1932)
Suita hiszpańska na dwie gitary (1948)

Opieka artystyczna:
dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC
Frank-Immo Zichner, UdK Berlin

Zespół realizatorski:
Ewa Stróżczyńska-Wille (Convivium Berlin e.V.)
Małgorzata Picz (Verein für Interkulturelle Begegnungen e.V.)

Partnerzy:
Universität der Künste, Berlin (UdK Berlin)
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (UMFC)
Convivium Berlin e.V.
Verein für Interkulturelle Begegnungen e.V. 
Stowarzyszenie Monopol Warszawski

Projekt przy wsparciu Senatu Berlina w ramach 
Partnerstwa Miast Berlin – Warszawa
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5 października 2016, środa, godz. 1900

5 October 2016, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

W OKOWACH PRZEZNACZENIA
Robert Schumann (160. rocznica śmierci)
Dmitrij Szostakowicz (110. rocznica urodzin)
BOUND BY DESTINY
Robert Schumann (160th death anniversary)
Dmitri Shostakovich (110th birthday anniversary)

CHOPIN PIANO QUINTET:
Krzysztof Stanienda fortepian
Roksana Kwaśnikowska skrzypce
Magdalena Lech skrzypce
Maria Stanienda altówka
Michał Zieliński wiolonczela

W programie:
Robert Schumann – Kwintet fortepianowy Es-dur op. 44
Dmitrij Szostakowicz – Kwintet fortepianowy g-moll op. 57

Koncertowi towarzyszyć będzie promocja płyty zespołu

7 października 2016, piątek, godz. 1200

7 October 2016, Friday, 12 p.m.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017
INAUGURATION OF THE ACADEMIC YEAR 2016/2017

Wykład inauguracyjny:
prof. dr hab. Jerzy Miziołek (UW)
Warszawskie Miejsca Chopina – od Szkoły Głównej Muzyki do Uniwersytetu Muzycznego

Część artystyczna:
Łukasz Dyczko saksofon
Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz fortepian
Adam Woch gitara 
W programie:
André Waignein – Rhapsody na saksofon i fortepian (cz. 1)
Miguel Llobet – Variaciones sobre un tema de Fernando Sor op. 15 na gitarę solo (wybór)

Wstęp wolny
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9 października 2016, niedziela, godz. 1700

9 October 2016, Sunday, 5 p.m.

NASI LAUREACI
OUR LAUREATES

Paweł Trojak baryton
Adam Maksymienko akordeon

W programie:
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Entsagung i Scheidend op. 9 nr 11 i 6, 
                                                                Der Mond op. 86 nr 5
Aaron Copland – wybrane pieśni z cyklu Old American Songs
Mieczysław Karłowicz – Z nową wiosną, Na spokojnem, cichem morzu op. 3 nr 4,

Zaczarowana królewna op. 3 nr 10
Stanisław Moniuszko – Nakaż, niech ożywcze słonko… z opery Verbum Nobile
Piotr Czajkowski –  Wy mnie pisali… Kagda by żyzń… z opery Eugeniusz Oniegin op. 24

Niet, tolka tot kto znał op. 6 nr 6
Sierienada Don-Żuana op. 38 nr 1

Wiaczesław Siemionow – Sonata nr 3 “Reminiscence of the Future” na akordeon
Żaneta Rydzewska – Synesthesia na akordeon
Władymir Runczak – Suita nr 1 „Portrety kompozytorów” na akordeon

10 października 2016, poniedziałek, godz. 1900

10 October 2016, Monday, 7 p.m.

ZAGRANICZNI GOŚCIE

POETYKA ROMANSU ROSYJSKIEGO
na przestrzeni dwóch stuleci
POETICS OF THE RUSSIAN ROMANCE
throughout two centuries

Mirosława Florczak sopran
Stanisław Diaczenko fortepian
Pedagodzy Moskiewskiego Konserwatorium Państwowego im. Piotra Czajkowskiego

W programie:
Michaił Glinka, Nikołaj Rimski-Korsakow, Piotr Czajkowski, Modest Musorgski,
Siergiej Rachmaninow, Nikołaj Medtner, Reinhold Glier, Siergiej Prokofiew, Jurij Szaporin
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12 października 2016, środa, godz. 1900

12 October 2016, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

MUZYKA BEZ GRANIC
MUSIC WITHOUT BORDERS

GRUPPO DI TEMPERA:
Agata Igras flet
Sebastian Aleksandrowicz obój
Adrian Janda klarnet
Artur Kasperek fagot
Tomasz Bińkowski waltornia
Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz fortepian

W programie:
Tadeusz Szeligowski – Kwintet na instrumenty dęte
Michał Spisak – Kwintet na flet, obój, klarnet, róg i fagot
Aleksander Tansman – La Danse de la Sorcière z baletu Le Jardin du Paradis
  w autorskiej transkrypcji na flet, obój, klarnet, róg, fagot i fortepian
Ludwig Thuille – Sextett op. 6 na fortepian i kwintet instrumentów dętych

16 października 2016, niedziela, godz. 1700

16 October 2016, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu
INTERPETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

KONCERT PAPIESKI
Ad honorem Sanctae Joannis Pauli II
THE POPE’S CONCERT
Ad honorem Sanctae Joannis Pauli II

Zespół Wokalny Kół Naukowych UMFC

Zespół Wokalny Kierunku Muzyka Kościelna UMFC
Piotr Stawarski tenor, Karol Szwech organy, Kinga Witczak dyrygent

Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Michał Sławecki dyrygent

W programie m.in.:
Jan Maklakiewicz, Alexander Laszlo,
Domenico Bartolucci, Ola Gjeilo, Michał Sławecki

Opieka artystyczna cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola
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17 października 2016, poniedziałek, godz. 1900

17 October 2016, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Fortepianu

PIĘĆ SPOJRZEŃ NA CHOPINA
FIVE CONTEMPLATIONS OF CHOPIN

Weronika Chodakowska fortepian
Wojciech Kruczek fortepian
Zuzanna Laszczkowska fortepian
Julia Romanowska fortepian
Edwin Szwajkowski fortepian

W programie:
Fryderyk Chopin

Opieka artystyczna: as. Karolina Nadolska

19 października 2016, środa, godz. 1900

19 October 2016, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

MISTRZOWSKIE INTERPRETACJE
MASTER INTERPRETATIONS

Łukasz Długosz flet
Andrzej Jungiewicz fortepian

W programie:
Karol Szymanowski – Pieśń kurpiowska
Wolfgang Amadeus Mozart – Rondo D-dur KV 373 / Anh. 184
Tadeusz Szeligowski – Sonata na flet i fortepian
Gabriel Fauré – Morceau de Concours
Janusz Bielecki – Kolory lata
Cécile Chaminade – Meditation z 6 Romances sans paroles op. 76 (transkr. Charles Callahan)
Theobald Böhm – Andante et Polonaise op. 3



34 35

23 października 2016, niedziela, godz. 1700

23 October 2016, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Wokalistyki
pod honorowym patronatem Ambasady Hiszpanii w Warszawie

HISZPAŃSKIE RENDEZ-VOUS
SPANISH RENDEZ-VOUS

Soliści – studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Carlota Cano, Marina Rodríguez, Luis Hernán Miranda, 
Tomasz Pawłowski fortepian
Emilio Bayón kierownictwo muzyczne
Katarzyna Małachowska reżyseria, choreografia

W programie:
pieśni i arie z zarzueli

Opieka artystyczna: ad. dr Małgorzata Kubala

24 października 2016, poniedziałek, godz. 1900

24 October 2016, Monday, 7 p.m.

NASI LAUREACI
OUR LAUREATES

Krzysztof Koszowski saksofon

Duet:
Dawid Rydz akordeon
Radosław Jarocki altówka

W programie:
Zoltán Kodály – Adagio w transkrypcji na saksofon i fortepian
András Emszt – 3 days around my head na saksofon i fortepian
Béla Bartók – Három Csík megyei népdal / 3 węgierskie pieśni ludowe z regionu Csík Sz. 35a
 w wersji na saksofon i fortepian (opr. György Balassa)
András Emszt – Fantasie na saksofon i fortepian (prawykonanie)
Béla Bartók – Román népi táncok / Rumuńskie tańce ludowe Sz. 56 w transkrypcji na akordeon i fortepian

Domenico Scarlatti – Sonata e-moll K. 98 w transkrypcji na akordeon
Władysław Zołotariow – Partita na akordeon
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Scherzo ze Snu nocy letniej op. 61 w wersji na akordeon
   (opr. fort. Siergiej Rachmaninow, transkr. akord. Alexander Sevastyan)
Żaneta Rydzewska – Folla na altówkę i akordeon
Nick Ariondo – Kalamatiano na altówkę i akordeon
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26 października 2016, środa, godz. 1900

26 October 2016, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

KONCERT SYMFONICZNY
z okazji 125. rocznicy urodzin Siergieja Prokofiewa
SYMPHONY CONCERT
on the 125th birthday anniversary of Sergei Prokofiev

Łukasz Chrzęszczyk fortepian
Orkiestra Symfoniczna UMFC
MICHAŁ KLAUZA dyrygent

W programie:
Siergiej Prokofiew – II Koncert fortepianowy g-moll op. 16
  Romeo i Julia (wybór z suit I, II, III)

6 listopada 2016, niedziela, godz. 1700

6 November 2016, Sunday, 5 p.m.

Koncert Studium Muzyki Nowej

IANNIS XENAKIS – architekt muzyki
IANNIS XENAKIS – a music architect

Gość specjalny:
Jonathan Powell fortepian

Leszek Lorent perkusja
Jarema Jarosiński perkusja
Maciej Nerkowski baryton

W programie:
Manuel Martinez Burgos – Sound Clouds na fortepian (światowa premiera)
Iannis Xenakis – Herma na fortepian (1961)
 Evryali na fortepian (1973)
 Rebonds A & B na perkusję (1987–1989)
 Mists na fortepian (1981)
 À r. (Hommage à Ravel) na fortepian (1987)
 Kassandra na baryton/psalterium i perkusję (1987)

Opieka artystyczna: ad. dr Leszek Lorent

Koncert poprzedzą międzynarodowa konferencja Μεταστάσεις / Metastasis – architektura muzyki Iannisa 
Xenakisa i panel dyskusyjny (5-6.11.2016, Nowa Sala Senatu), a towarzyszyć mu będą wystawy 
mgr inż. arch. Marty Buczkowskiej (Struktury) i mgr Ludmiły Bubanowej (Xenakis – życie i twórczość)

Μεταστάσεις
Metastasis Architektura muzyki

Iannisa Xenakisa
Międzynarodowa Konferencja

Uniwersytet Muzyczny  Fryderyka Chopina
Katedra Kompozycji, Studium Muzyki Nowej

Politechnika Poznańska
Wydział Architektury

05-06 listopada 2016, 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie,
Nowa Sala Senatu

Rada naukowa konferencji:
nazwiska 
nazwiska
nazwiska

Kierownictwo naukowe:
dr Leszek Lorent

Współpraca: 
dr Ignacy Zalewski

05.listopad.2016 06.listopad.2016
11.45-12.00 – rozpoczęcie
12.00-12.30 – prelegent, afiliacja, temat
12.30-13.00 – ………..
13.00-13.30 –……….
13.30-13.45 – dyskusja 
14.00-15.00 – obiad
15.00-15.30 – 
15.30-16.00 – 
16.00-16.30 – 
16.30-16.45 – dyskusja
17.00-17.30 – 
17.30-18.00 – 
18.30-19.00 – 
19.00-19.30 – dyskusja, zakończenie

Obrady konferencji
godz. 14.00 

dr hab. Alicja Gronau-Osińska – UMFC (Warszawa)
prof. zw. dr hab. Krzysztof Baculewski – UMFC (Warszawa)
prof. zw. dr hab. Marcin Błażewicz – UMFC (Warszawa) 
mgr Kostas Georgokopulos – Festival Avant Art. (Wrocław)
mgr Michał Zadara – Centrala teatr (Warszawa) 
mgr Marta Buczkowska – Politechnika Poznańska

Moderator: Ewa Szczecińska (Program Drugi Polskiego Radia)

Godz. 17.00 

Sala koncertowa UMFC 
koncert muzyki Iannisa Xenakisa

Panel dyskusyjny

Koncert

Wystawa
20.09-10. 11. 2016
STRUKTURY / STRUCTURES
wystawa prac Marty Buczkowskej
foyer Sali Koncertowej UMFC
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7 listopada 2016, poniedziałek, godz. 1900

7 November 2016, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

OBRAZY DŹWIĘKAMI MALOWANE
Sonaty na przestrzeni epok
PICTURES PAINTED WITH SOUNDS
Sonatas throughout ages

Antonina Przybyszewska wiolonczela
Małgorzata Oller wiolonczela
Filip Sporniak wiolonczela
Adam Mazurek wiolonczela
Maciej Dobrzański kontrabas

W programie:
Dmitrij Kabalewski – Sonata B-dur op. 71 na wiolonczelę i fortepian
Gabriel Pierné – Sonate en une partie na wiolonczelę i fortepian
Johannes Brahms – I Sonata e-moll op. 38 na wiolonczelę i fortepian
Richard Strauss – Sonata F-dur op. 6 na wiolonczelę i fortepian
Johann Sebastian Bach – Sonata D-dur BWV 1028
   w wersji na kontrabas i fortepian (transkr. Maciej Dobrzański)

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Tomasz Strahl

9 listopada 2016, środa, godz. 1900

9 November 2016, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

MECCORE STRING QUARTET

MECCORE STRING QUARTET:
Wojciech Koprowski I skrzypce
Jarosław Nadrzycki II skrzypce
Michał Bryła altówka
Karol Marianowski wiolonczela

W programie:
Edvard Grieg – I Kwartet smyczkowy g-moll op. 27
György Ligeti – I Kwartet smyczowy „Metamorphoses nocturnes”
Jean Sibelius – Kwartet smyczkowy d-moll „Voces intimae” op. 56
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13 listopada 2016, niedziela, godz. 1700

13 November 2016, Sunday, 5 p.m.

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

SOLOWA I KAMERALNA MUZYKA HARFOWA
Koncert inauguracyjny IV Warszawskiego Seminarium Harfowego
SOLO AND CHAMBER MUSIC FOR HARP
Concert inaugurating the 4th Warsaw Harp Seminar

Koncert w wykonaniu studentek klasy harfy

W programie:
Henriette Renié, Marcel Tournier, Camille Saint-Saëns, Bernard Andrès

Opieka artystyczna: ad. dr Zuzanna Elster

14 listopada 2016, poniedziałek, godz. 1900

14 November 2016, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Wokalistyki

STRASZNY DWÓR – wybrane sceny
Opera w wersji koncertowej z fortepianem
THE HAUNTED MANOR – selected scenes
Concert version of the opera with piano

Soliści – studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Krzysztof Trzaskowski fortepian
Marta Kluczyńska kierownictwo muzyczne

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Ryszard Cieśla
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16 listopada 2016, środa, godz. 1900

16 November 2016, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

KONCERT SYMFONICZNY
Skandynawskie pejzaże
SYMPHONY CONCERT
Scandinavian lanscapes

Orkiestra Symfoniczna UMFC
GRZEGORZ NOWAK dyrygent
 
W programie:
Torbjörn Ivan Lundquist – Confrontation na wielką orkiestrę
Jean Sibelius – V Symfonia Es-dur op. 82 na orkiestrę
Edvard Grieg – I i II Suita z muzyki do dramatu Henrika Ibsena „Peer Gynt” op. 46 i 55 na orkiestrę

20 listopada 2016, niedziela, godz. 1700

20 November 2016, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

Uroczysty koncert zamykający międzynarodową sesję naukową

MUZYKA KLAWESYNOWA W UMFC
Klawesyn w twórczości kompozytorów współczesnych –
inspiracje, wyzwania, możliwości
Festive concert closing the international academic session entitled
HARPSICHORD MUSIC AT THE FCUM
Harpsichord in works by contemporary composers – 
inspirations, challenges and possibilities

Urszula Kryger mezzosopran
Iwona Glinka flet, Paweł Gusnar saksofon
Gośka Isphording, Aleksandra Gajecka, Krzysztof Garstka,
Alina Ratkowska, Małgorzata Sarbak klawesyn

W programie:
Zygmunt Krauze, Roderik de Man, Paweł Szymański, Alan Stout, Weronika Ratusińska

Opieka artystyczna: ad. dr hab. Alina Ratkowska
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21 listopada 2016, poniedziałek, godz. 1900

21 November 2016, Monday, 7 p.m.

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI
CONCERT GIVEN BY THE CHAIR OF COMPOSITION
Zbigniew Bagiński, Miłosz Bembinow, Aleksandra Chmielewska, Krzysztof Knittel, 
Bartosz Kowalski, Jakub Krukowski, Michał Malec, Artur Słotwiński

Artur Słotwiński fortepian
Unplugged Orchestra
Michał Śmigielski dyrygent

W programie:
Zbigniew Bagiński – Con sordino na orkiestrę smyczkową (2002)
Miłosz Bembinow – Mała fantazja na orkiestrę smyczkową (2003)
Krzysztof Knittel – Nibiru w wersji na fortepian i orkiestrę smyczkową (1987)
Bartosz Kowalski – PRISMA II na fortepian i orkiestrę smyczkową (2015)
Aleksandra Chmielewska – Sinfonietta – The Night of Fireworks na orkiestrę smyczkową (2016)
Jakub Krukowski – NINE na orkiestrę smyczkową (2012, 2016)
Michał Malec – Tryptyk na orkiestrę smyczkową (2016)
Artur Słotwiński – Fantasia Collerica na orkiestrę smyczkową i 2 kotły (2015)

Opieka artystyczna: ad. dr Anna Ignatowicz-Glińska

23 listopada 2016, środa, godz. 1900

23 November 2016, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

RECITAL FORTEPIANOWY
PIANO RECITAL

Elżbieta Karaś-Krasztel fortepian

W programie:
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata C-dur KV 279
Sonata B-dur KV 281
Sonata C-dur KV 545
Fantazja d-moll KV 397
Fantazja c-moll KV 475
Sonata c-moll KV 457
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27 listopada 2016, niedziela, godz. 1700

27 November 2016, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Fortepianu

GENIUSZ MOZARTA
Wieczór pierwszy
THE GENIUS OF MOZART
Evening One

Koncert w wykonaniu studentów klas fortepianu i zaproszonych gości

W programie:
Wolfgang Amadeus Mozart – sonaty, ronda, wariacje fortepianowe oraz
Koncert fortepianowy d-moll KV 466 z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego

28 listopada 2016, poniedziałek, godz. 1900

28 November 2016, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Fortepianu

GENIUSZ MOZARTA
Wieczór drugi
THE GENIUS OF MOZART
Evening Two

Koncert w wykonaniu studentów klas fortepianu i zaproszonych gości

W programie:
Wolfgang Amadeus Mozart – sonaty, wariacje, Adagio h-moll KV 540 oraz
Koncert fortepianowy C-dur KV 467 z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego
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30 listopada 2016, środa, godz. 1900

30 November 2016, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

Koncert jubileuszowy

SZYMON KAWALLA
60-lecie działalności artystycznej
50-lecie pracy pedagogicznej
60 years of artistic activity
50 years of teaching work

Ae-Ran Kim, Justyna Reczeniedi sopran
Joanna Kawalla, Roman Lasocki skrzypce
Grzegorz Gorczyca fortepian, Leszek Lorent perkusja
Warszawski Chór Chłopięcy przy UMFC
Chór Mieszany UMFC
Orkiestra Symfoniczna UMFC
SZYMON KAWALLA oraz doktoranci i studenci z Jego klasy dyrygenci

W programie:
Szymon Kawalla
Giovanile na orkiestrę symfoniczną (2006)
Andante na skrzypce i orkiestrę smyczkową (1966)
Wariacje na temat Prokofiewa na fortepian i orkiestrę symfoniczną (II wersja, 2016, prawykonanie)
Lament i Toccata mazowiecka na skrzypce i orkiestrę (2009)
Liryki miłosne na sopran i orkiestrę (II wersja, 2016)
Tryptyk koreański na skrzypce, perkusję i instrumenty dęte blaszane (2016, prawykonanie)
Stabat Mater, Mater Nostra Polonia na sopran, skrzypce, chór chłopięcy i orkiestrę (1990)
Kantata „Łza” na mezzosopran, skrzypce, chór męski i orkiestrę (2008)
Missa Solemnis Świętego Jana Pawła II na 2 soprany, skrzypce, chór żeński i orkiestrę (2014)

4 grudnia 2016, niedziela, godz. 1700

4 December 2016, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

HOMMAGE À MOZART (1)

Koncert w wykonaniu studentów i pedagogów Katedry Instrumentów Dętych

W programie:
Wolfgang Amadeus Mozart
Kwintet fortepianowy Es-dur KV 452 na fortepian, obój, klarnet, róg i fagot
Serenada Es-dur KV 375 na 2 oboje, 2 klarnety, 2 rogi i 2 fagoty

Opieka artystyczna: wykł. Tomasz Bińkowski
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5 grudnia 2016, poniedziałek, godz. 1900

5 December 2016, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

HOMMAGE À MOZART (2)

Koncert w wykonaniu studentów i pedagogów Katedry Instrumentów Dętych

W programie m.in.:
Wolfgang Amadeus Mozart
Serenada c-moll KV 388/384a na 2 oboje, 2 klarnety, 2 rogi i 2 fagoty

Opieka artystyczna: wykł. Tomasz Bińkowski

7 grudnia 2016, środa, godz. 1900

7 December 2016, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

LUFT VON ANDEREM PLANETEN
THE AIR FROM OTHER PLANETS

Olga Pasiecznik sopran
KWARTET CAMERATA:
Włodzimierz Promiński I skrzypce
Andrzej Kordykiewicz II skrzypce
Piotr Reichert altówka
Roman Hoffmann wiolonczela

W programie:
Arnold Schönberg – Kwartet smyczkowy D-dur
   II Kwartet fis-moll op. 10 na kwartet smyczkowy i sopran
Krzysztof Penderecki – III Kwartet smyczkowy „Kartki z niezapisanego dziennika”
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11 grudnia 2016, niedziela, godz. 1700

11 December 2016, Sunday, 5 p.m.

Koncert Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki

SOLOWA I KAMERALNA MUZYKA AKORDEONOWA
SOLO AND CHAMBER ACCORDION MUSIC

Koncert w wykonaniu studentów polskich uczelni muzycznych

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Klaudiusz Baran

12 grudnia 2016, poniedziałek, godz. 1900

12 December 2016, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Wokalistyki

EUGENIUSZ ONIEGIN – sceny liryczne
Opera w wersji scenicznej z fortepianem
EUGENE ONEGIN – lyrical scenes
Stage version of the opera with piano

Soliści – studenci i absolwenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Monika Kolasińska fortepian

Ryszard Cieśla reżyseria
Karolina Fandrejewska kostiumy
Piotr Welk światła
Aleksandra Dziurosz ruch sceniczny
Rafał Janiak przygotowanie muzyczne

Opieka artystyczna: as. dr Rafał Janiak.
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14 grudnia 2016, środa, godz. 1900

14 December 2016, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

KONCERT SYMFONICZNY
SYMPHONY CONCERT

Janusz Wawrowski skrzypce
Orkiestra Symfoniczna UMFC
AGNIESZKA DUCZMAL dyrygent

W programie:
Piotr Czajkowski – Walc z baletu Śpiąca królewna op. 66
Jean Sibelius – Koncert skrzypcowy d-moll op. 47
Rodion Szczedrin – Suita „Carmen”

18 grudnia 2016, niedziela, godz. 1700

18 December 2016, Sunday, 5 p.m.

Koncert Zakładu Muzyki Dawnej

KONCERT MUZYKI DAWNEJ
EARLY MUSIC CONCERT
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19 grudnia 2016, poniedziałek, godz. 1900

19 December 2016, Monday, 7 p.m.

Koncert organizowany przez Samorząd Studentów UMFC

ŚWIĘTA W PREZENCIE W NOWEJ ODSŁONIE
Spektakl muzyczny dla dzieci i dorosłych
o tematyce bożonarodzeniowej
CHRISTMAS AS A GIFT – RE-INTERPRETED
Christmas-themed music performance for children and adults

Aktorzy, soliści oraz orkiestra i chór studentów,
absolwentów i przyjaciół UMFC
W programie:
piosenki Zuzanny Falkowskiej i Jana Stokłosy

Opieka artystyczna: Samorząd Studentów UMFC

Wejście na koncert umożliwiają bilety-cegiełki w cenie 15 zł dostępne od 13.12.2016. Dochód z koncertu zostanie 
przeznaczony na cele charytatywne

21 grudnia 2016, środa, godz. 1900

21 December 2016, Wednesday, 7 p.m.

KONCERT WIGILIJNY
CHRISTMAS EVE CONCERT

Warszawski Chór Chłopięcy i Męski przy UMFC
Krzysztof Kusiel-Moroz dyrygent

W programie:
polskie kolędy i pastorałki

Wejście na koncert umożliwiają bezpłatne karty wstępu dostępne od 15.12.2016
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4 stycznia 2017, środa, godz. 1900

4 January 2017, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

RECITAL SKRZYPCOWY
VIOLIN RECITAL

Maria Machowska skrzypce
Bartłomiej Wezner fortepian

W programie:
Igor Strawiński 
Suita włoska z baletu Pulcinella (1932)
Divertimento z baletu Pocałunek wróżki (1934)
Pieśń rosyjska z opery Mawra (1937)
Taniec rosyjski z baletu Pietruszka (1932)

Karol Szymanowski
Taniec z baletu Harnasie (1931)
Pieśń Roksany z opery Król Roger (1926)

8 stycznia 2017, niedziela, godz. 1700

8 January 2017, Sunday, 5 p.m.

Koncert Studia Muzyki Elektronicznej i Komputerowej im. Włodzimierza Kotońskiego

MULTI-EXPLORA
Projekcje wielokanałowe
Multi-channel show

Projekty muzyczne eksploatujące media elektroniczne
oraz wielokanałowy system projekcji dźwięku
zrealizowane przez twórców związanych z UMFC

Opieka artystyczna: as. Andrzej Kopeć
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9 stycznia 2017, poniedziałek, godz. 1900

9 January 2017, Monday, 7 p.m.

NASI LAUREACI
OUR LAUREATES

Weronika Janyst klawesyn
Marek Smoczyński organy

W programie:
klawesynowa i kameralna muzyka XVIII w. oraz muzyka organowa XIX w.

11 stycznia 2017, środa, godz. 1900

11 January 2017, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

FILMOWO-BIGBANDOWO
FILM AND BIG-BAND THEMES

BIG BAND UMFC
Piotr Kostrzewa prowadzenie, kierownictwo artystyczne

Barbara Kurdej-Szatan wokal
Rafał Szatan wokal

W programie tematy muzyczne ze słynnych filmów w aranżacjach bigbandowych, m.in.:
Leonard Bernstein, Henry Mancini, Henryk Kuźniak, Jerzy Matuszkiewicz
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15 stycznia 2017, niedziela, godz. 1700

15 January 2017, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej
z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

SIERGIEJ RACHMANINOW – CAŁONOCNE CZUWANIE
SERGEI RACHMANINOV – THE ALL-NIGHT VIGIL

Jadwiga Rappé alt
Mateusz Markuszewski tenor
Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
Irina Bogdanovich dyrygent

Opieka artystyczna cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

16 stycznia 2017, poniedziałek, godz. 1900

16 January 2017, Monday, 7 p.m.

Koncert Studium Muzyki Nowej

WŁODZIMIERZ KOTOŃSKI IN MEMORIAM

Koncert w wykonaniu studentów UMFC
oraz zaproszonych gości:

Olga Paciej klawesyn
Ewa Liebchen flet

W programie m.in.:
Włodzimierz Kotoński
Tierra caliente na taśmę (1992)
Partita na klawesyn solo (2008, prawykonanie światowe)
Bucolica (Morton Feldman in memoriam) na flet solo (1989)
Arietta e fiori na puzon i dźwięki elektroniczne (2014)

Opieka artystyczna: dr hab. Barbara Okoń-Makowska, prof. UMFC
Opieka techniczna: Krzysztof Czaja

Włodzimierz Kotoński

Lata 1960-te 

Włodzimierz Kotoński

Lata 1960-te 
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18 stycznia 2017, środa, godz. 1900

18 January 2017, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

ATOM ACCORDION QUINTET

Rafał Grząka akordeon
ATOM STRING QUARTET:
Dawid Lubowicz I skrzypce
Mateusz Smoczyński II skrzypce
Michał Zaborski altówka
Krzysztof Lenczowski wiolonczela

W programie:
Mikołaj Majkusiak – up2U
Piotr Wróbel – Suita 3-5-7
Krzysztof Lenczowski – Atom Accordion Quintet
Nikola Kołodziejczyk – Subliminal Folk Suite

22 stycznia 2017, niedziela, godz. 1700

22 January 2017, Sunday, 5 p.m.

Koncert Międzywydziałowej Katedry Kameralistyki

W ŚWIECIE MUZYKI KAMERALNEJ
Klasycy wiedeńscy
IN THE WORLD OF CHAMBER MUSIC
The First Viennese School

Koncert w wykonaniu studenckich zespołów kameralnych

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Paweł Łosakiewicz
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23 stycznia 2017, poniedziałek, godz. 1900

23 January 2017, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Wokalistyki

WYŚPIEWANE PTAKI
Muzyka, natura i poezja w polskiej liryce wokalnej XIX wieku
SUNG-OUT BIRDS
Music, nature and poetry in Polish vocal lyrics of the 19th century

Koncert w wykonaniu studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego
oraz studentów Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Jadwiga Rappé

W dniu 21 stycznia odbędzie się powiązany z koncertem wykład prof. Sławomiry Żerańskiej-Kominek (UW) 
na temat antropologicznych aspektów symboliki ptaków w pieśni polskiej czasów Moniuszki 
i poprzedników

1 lutego 2017, środa, godz. 1900

1 February 2017, Wednesday, 7 p.m.

XV FORUM MUZYKA DAWNA NA UMFC
Inauguracja
15TH FORUM: EARLY MUSIC AT THE FCUM
Inauguration

Opieka artystyczna: ad. dr hab. Agata Sapiecha 

Wejście na koncert umożliwiają bezpłatne karty wstępu dostępne od 26.01.2017
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5 lutego 2017, niedziela, godz. 1700

5 February 2017, Sunday, 5 p.m.

INTERAKTYWNIE
INTERACTIVE THEMES

Spektakl w wykonaniu studentów specjalności Choreografia i Teoria Tańca

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Ewa Wycichowska
Współpraca muzyczna: ad. dr Aldona Nawrocka

6 lutego 2017, poniedziałek, godz. 1900

6 February 2017, Monday, 7 p.m.

XV FORUM MUZYKA DAWNA NA UMFC
Zakończenie
15TH FORUM: EARLY MUSIC AT THE FCUM
Closing

Koncert w wykonaniu pedagogów i uczestników Forum

Opieka artystyczna: ad. dr hab. Agata Sapiecha
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8 lutego 2017, środa, godz. 1900

8 February 2017, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

RECITAL FORTEPIANOWY
PIANO RECITAL

Paweł Kowalski fortepian

W programie:
Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata fortepianowa C-dur KV 330
Fryderyk Chopin – Nokturn f-moll op. 55 nr 1

Preludia op. 29 nr 4, 8, 10, 13, 22
Mazurki op. 7 nr 1, 3, op. 30 nr 4, op. 33 nr 2, op. 63 nr 3
Scherzo b-moll op. 31

Ludwig van Beethoven – Sonata quasi una Fantasia cis-moll op. 27 nr 2 (Księżycowa)
Aleksandr Skriabin – 2 Poematy op. 32

IV Sonata fortepianowa Fis-dur op. 30

12 lutego 2017, niedziela, godz. 1700

12 February 2017, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych i Katedry Kameralistyki Fortepianowej

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Komplet sonat na fortepian i skrzypce (1)
Complete piano and violin sonatas (1)

Koncert w wykonaniu studentów mistrzowskich klas skrzypiec
i pianistów – studentów Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Opieka artystyczna: prof. Maja Nosowska, prof. dr hab. Andrzej Gębski
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13 lutego 2017, poniedziałek, godz. 1900

13 February 2017, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych i Katedry Kameralistyki Fortepianowej

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Komplet sonat na fortepian i skrzypce (2)
Complete piano and violin sonatas (2)

Koncert w wykonaniu studentów mistrzowskich klas skrzypiec
i pianistów – studentów Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Opieka artystyczna: prof. Maja Nosowska, prof. dr hab. Andrzej Gębski

15 lutego 2017, środa, godz. 1900

15 February 2017, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

THE SOUL OF TANGO

Gabriel Rivano bandoneon
Orquesta Típica złożona ze studentów i pedagogów UMFC

W programie:
muzyka argentyńska
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19 lutego 2017, niedziela, godz. 1700

19 February 2017, Sunday, 5 p.m.

Koncert Studium Muzyki Nowej

PIERRE BOULEZ – demiurg nowej muzyki
PIERRE BOULEZ – the new music Demiurge

Kuba Sokołowski fortepian
Michał Górczyński klarnet
Maria Gabryś fortepian
Marcin Piotr Łopacki fortepian
Andrzej Kopeć realizacja partii elektronicznej
Zespół Kameralny
Przemysław Zych dyrygent

W programie:
Pierre Boulez, Olivier Messiaen, Elżbieta Sikora

Opieka artystyczna: ad. dr Aldona Nawrocka

Koncertowi towarzyszy konferencja zatytułowana Pierre Boulez – demiurg nowej muzyki
(18–19.02.2016, Audytorium im. Karola Szymanowskiego)

20 lutego 2017, poniedziałek, godz. 1900

20 February 2017, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Fortepianu
z cyklu POLSKA MUZYKA FORTEPIANOWA

TWÓRCZOŚĆ SŁAWNYCH WIRTUOZÓW
Ignacy Jan Paderewski i Juliusz Zarębski
WORKS BY FAMOUS VIRTUOSI
Ignacy Jan Paderewski and Juliusz Zarębski

Ewa Bociąga fortepian
Dagmara Czajka fortepian
Anna Chmielińska fortepian
Masumi Hakamata fortepian
Piotr Prusaczyk fortepian
Hikari Shigeyama fortepian
Tomasz Zając fortepian

Opieka artystyczna i wprowadzenie: prof. Maria Szraiber
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22 lutego 2017, środa, godz. 1900

22 February 2017, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

KONCERT SYMFONICZNY
SYMPHONY CONCERT

RAVEL PIANO DUO:
Agnieszka Kozło fortepian
Katarzyna Ewa Sokołowska fortepian
Orkiestra Symfoniczna UMFC
MASSIMILIANO CALDI dyrygent

W programie:
Piotr Czajkowski – Kaprys włoski A-dur op. 45 na orkiestrę
Michał Spisak – Divertimento na dwa fortepiany i orkiestrę
Dmitrij Szostakowicz – I Symfonia f-moll op. 10 na orkiestrę

26 lutego 2017, niedziela, godz. 1700

26 February 2017, Sunday, 5 p.m.

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

GITARA SOLO I KAMERALNIE
Romuald Truskolaski in memoriam
GUITAR – IN SOLO AND CHAMBER MUSIC
Romuald Truskolaski in memoriam

Koncert w wykonaniu studentów klas gitary

Opieka artystyczna: dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC
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27 lutego 2017, poniedziałek, godz. 1900

27 February 2017, Monday, 7 p.m.

ZAGRANICZNI GOŚCIE

MUZYCZNE SPOTKANIA
Warszawa – Detmold
MUSIC MEETINGS
Warsaw – Detmold

Koncert w wykonaniu studentów
Hochschule für Musik Detmold
i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

W programie:
Wolfgang Amadeus Mozart – Kwintet Es-dur KV 452 na obój, klarnet, róg, fagot i fortepian
Krzysztof Penderecki – Sekstet na klarnet, róg, skrzypce, altówkę, wiolonczelę i fortepian
Piotr Czajkowski – Sekstet smyczkowy d-moll „Souvenir de Florence” op. 70
  na dwoje skrzypiec, dwie altówki i dwie wiolonczele

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska, prof. Alexander Gebert

1 marca 2017, środa, godz. 1200

1 March 2017, Wednesday, 12 p.m.

ŚWIĘTO UCZELNI
THE FCUM’S DAY

W programie:
uroczysta promocja doktorów
wręczenie dyplomów doktora habilitowanego
część artystyczna

Wstęp wolny
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1 marca 2017, środa, godz. 1900

1 March 2017, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

KONCERT CHOPINOWSKI
CHOPIN CONCERT

Piotr Paleczny fortepian
KWARTET SMYCZKOWY:
Konstanty Andrzej Kulka I skrzypce
Janusz Wawrowski II skrzypce
Katarzyna Budnik-Gałązka altówka
Tomasz Strahl wiolonczela

W programie:
Fryderyk Chopin – Koncert fortepianowy e-moll op. 11
  Koncert fortepianowy f-moll op. 21
  w wersji z kwartetem smyczkowym (opr. Bartłomiej Kominek)

5 marca 2017, niedziela, godz. 1700

5 March 2017, Sunday, 5 p.m.

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

Opieka artystyczna: dr hab. Sławek A. Wróblewski, prof. UMFC
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6 marca 2017, poniedziałek, godz. 1900

6 March 2017, Monday, 7 p.m.

ZAGRANICZNI GOŚCIE

JEDNA EUROPA – WIELE TWARZY
ONE EUROPE – MANY FACES

Koncert zagranicznych studentów UMFC z programu Erasmus

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Robert Cieśla

8 marca 2017, środa, godz. 1900

8 March 2017, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

KONCERT SYMFONICZNY
Spór między harmonią a wyobraźnią
SYMPHONY CONCERT
The contest between harmony and invention

Orkiestra Kameralna UMFC
MARIO HOSSEN skrzypce, dyrygent

W programie:
Wolfgang Amadeus Mozart – Divertimento D-dur KV 136/125a na orkiestrę smyczkową
Johann Sebastian Bach – III Koncert brandenburski G-dur BWV 1048

na troje skrzypiec, trzy altówki, trzy wiolonczele i continuo
Wolfgang Amadeus Mozart – Adagio i Fuga c-moll KV 546 na orkiestrę smyczkową
Antonio Vivaldi – 4 pory roku na skrzypce, orkiestrę smyczkową i continuo
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12 marca 2017, niedziela, godz. 1700

12 March 2017, Sunday, 5 p.m.

Koncert Wydziału Reżyserii Dźwięku

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: ad. dr hab. Katarzyna Dzida-Hamela

Audytorium im. Karola Szymanowskiego

Wstęp wolny

13 marca 2017, poniedziałek, godz. 1900

13 March 2017, Monday, 7 p.m.

Koncert Wydziału Reżyserii Dźwięku

PREZENTACJA NAGRAŃ MUZYCZNYCH
STUDENTÓW WYDZIAŁU REŻYSERII DŹWIĘKU
PRESENTATION OF RECORDINGS MADE BY STUDENTS
OF DEPARTMENT OF SOUND ENGINEERING

Opieka artystyczna: ad. dr hab. Ewa Lasocka

Wstęp wolny
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15 marca 2017, środa, godz. 1900

15 March 2017, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZYNIE WOKALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

INTENDE VOCI ORATIONIS MEAE
Polskie pieśni religijne z towarzyszeniem organów
Polish religious songs with organ

Urszula Kryger mezzosopran
Jadwiga Rappé alt
Krzysztof Urbaniak organy

W programie:
Stanisław Moniuszko, Stanisław Moryto – utwory religijne
Petr Eben, Andrzej Kurylewicz – pieśni

19 marca 2017, niedziela, godz. 1700

19 March 2017, Sunday, 5 p.m.

ZAGRANICZNI GOŚCIE

ARMONAS USS DUO
Muzyka litewska
Lithuanian music

Rimantas Armonas wiolonczela
Irena Uss fortepian
Pedagodzy Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru w Wilnie

W programie:
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – 3 Preludia na wiolonczelę i fortepian
Anatolijus Šenderovas – 4 Miniatury op. 18 na wiolonczelę i fortepian
Vytautas Germanavičius – 13 haiku, 12 haiku na wiolonczelę i fortepian
Vytautas Barkauskas – Suite de concert op. 98 na wiolonczelę i fortepian
Jurgis Juozapaitis – Nostalgia na wiolonczelę i fortepian
Bronius Kutavičius – Perpetuum mobile na wiolonczelę i fortepian
Anatolijus Šenderovas – Two Songs of Shulamith na wiolonczelę i fortepian
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20 marca 2017, poniedziałek, godz. 1900

20 March 2017, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

JOHANN SEBASTIAN BACH
Musikalisches Opfer BWV 1079
The Musical Offering BWV 1079

Koncert w wykonaniu studentów klas organów i klawesynu

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Andrzej Chorosiński

22 marca 2017, środa, godz. 1900

22 March 2017, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

ORKIESTRA DĘTA UMFC
THE FCUM BRASS ORCHESTRA

Agata Igras flet, Sebastian Aleksandrowicz obój, Adrian Janda klarnet,
Artur Kasperek fagot, Arkadiusz Górecki puzon
Orkiestra Dęta UMFC
ROBERT W. RUMBELOW dyrygent

W programie:
Alfred Cohen – Gabrieli Infusion na orkiestrę dętą
Robert Rumbelow – Chain Reaction na kwartet instrumentów dętych i orkiestrę dętą
Arnold Schönberg – Theme and Variations op. 43a na orkiestrę dętą
Joaquin Rodrigo – Adagio para Orquestra de Instrumentos de Viento
J. M. David – Bright Window na puzon i orkiestrę dętą
John Williams – Star Wars Trilogy w opracowaniu na orkiestrę dętą (arr. Donald Hunsberger)
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26 marca 2017, niedziela, godz. 1700

26 March 2017, Sunday, 5 p.m.

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji
PERKUSJA, PERKUSJA…

DROGA…
THE PATH…

Koncert w wykonaniu studentów i wykładowców UMFC

W programie: 
Stanisław Moryto – Via crucis na perkusję solo
Marius Constant – 14 stations na perkusję i 6 instrumentów

27 marca 2017, poniedziałek, godz. 1900

27 March 2017, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Wokalistyki

3 x MANON
MANON three times

Soliści – studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Monika Kolasińska fortepian
JANUSZ PRZYBYLSKI kierownictwo muzyczne, dyrygent

W programie:
wybrane arie i sceny z oper Daniela Aubera, Jules’a Masseneta i Giacomo Pucciniego

Opieka artystyczna: ad. dr hab. Jolanta Janucik
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29 marca 2017, środa, godz. 1900

29 March 2017, Wednesday, 7 p.m.

ZAGRANICZNI GOŚCIE w cyklu Środa na Okólniku

KONCERT SYMFONICZNY
SYMPHONY CONCERT

Jozsef Örmeny fortepian
Nazar Pylatiuk skrzypce
Artur Mykitka koncertmistrz
Lwowska Orkiestra Kameralna „Akademia”
z Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki
Myrosław Skoryk kierownik artystyczny
IGOR PYLATIUK dyrygent

W programie:
Myrosław Skoryk – Dyptyk w autorskiej wersji na orkiestrę kameralną
Igor Szczerbakow – I Koncert na fortepian i orkiestrę smyczkową
Richard Strauss – Sekstet TrV 279a z opery Capriccio op. 85 w wersji na orkiestrę smyczkową
Henryk Wieniawski – Fantazja na tematy z opery „Faust” Charles’a Gounoda op. 20
                                            w wersji na skrzypce i orkiestrę smyczkową (opr. Jarosław Oleksiw)
Nathan Milstein – Paganiniana w wersji na skrzypce i orkiestrę smyczkową 
                                            (opr. Igor Szczerbakow)
Jurij Łaniuk – Szczedryk na orkiestrę smyczkową

2 kwietnia 2017, niedziela, godz. 1700

2 April 2017, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

FLET +
FLUTE plus

Koncert w wykonaniu studentów i pedagogów klas fletu
z udziałem zaproszonych gości:

Paweł Gusnar saksofon

W programie:
utwory na flet w rozmaitych zestawach instrumentalnych

Opieka artystyczna: ad. dr Agata Igras
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3 kwietnia 2017, poniedziałek, godz. 1900

3 April 2017, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Fortepianu

KAROLOWI SZYMANOWSKIEMU w 135. rocznicę urodzin
Poezja w muzyce – muzyka w poezji
TO KAROL SZYMANOWSKI on his 135th birthday anniversary
Poetry in music – music in poetry

Koncert w wykonaniu studentów klas fortepianu UMFC 
oraz studentów Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie

W programie:
Karol Szymanowski – utwory fortepianowe
Jarosław Iwaszkiewicz – poezje

Opieka artystyczna:  dr hab. Edward Wolanin, prof. UMFC
 Elżbieta Szczęsna-Dmochowska (AT)

5 kwietnia 2017, środa, godz. 1900

5 April 2017, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

WIECZÓR PIEŚNI
SONGS EVENING

Kacper Szelążek kontratenor
Paweł Sommer fortepian
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9 kwietnia 2017, niedziela, godz. 1700

9 April 2017, Sunday, 5 p.m.

Koncert Zakładu Muzyki Dawnej

KONCERT MUZYKI DAWNEJ
EARLY MUSIC CONCERT

10 kwietnia 2017, poniedziałek, godz. 1900

10 April 2017, Monday, 7 p.m.

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI
CONCERT GIVEN BY CHAIR OF COMPOSITION
Wojciech Błażejczyk, Zuzanna Falkowska, Alicja Gronau,
Rafał Janiak, Aldona Nawrocka, Jakub Neske,
Teoniki Rożynek, Rafał Ryterski, Edward Sielicki, Jakub Szafrański

Opieka artystyczna: ad. dr Bartosz Kowalski
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12 kwietnia 2017, środa, godz. 1900

12 April 2017, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

UROCZYSTY KONCERT DYPLOMANTÓW
FESTIVE CONCERT OF GRADUATES

Soliści – tegoroczni dyplomanci UMFC
Orkiestra Symfoniczna UMFC
JAN MIŁOSZ ZARZYCKI dyrygent

23 kwietnia 2017, niedziela, godz. 1700

23 April 2017, Sunday, 5 p.m.

Koncert Kierunku Taniec

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA
INTERNATIONAL DANCE DAY

Koncert w wykonaniu studentów kierunku Taniec
oraz zaproszonych gości

Kierownik projektu: ad. dr Klaudia Carlos-Machej
Opieka artystyczna: ad. dr hab. Zofia Rudnicka
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24 kwietnia 2017, poniedziałek, godz. 1900

24 April 2017, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

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

Koncert w wykonaniu studentów klas altówek oraz zaproszonych gości

Opieka artystyczna: dr hab. Dorota Sroczyńska, prof. UMFC

26 kwietnia 2017, środa, godz. 1900

26 April 2017, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

W HOŁDZIE FELIKSOWI NOWOWIEJSKIEMU
w 70. rocznicę śmierci
A TRIBUTE TO FELIKS NOWOWIEJSKI
on his 70th death anniversary

Chór Kameralny UMFC
Chór Mieszany UMFC
Krzysztof Kusiel-Moroz dyrygent
Dariusz Zimnicki dyrygent

W programie:
Feliks Nowowiejski, Roman Maciejewski, Karol Szymanowski
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7 maja 2017, niedziela, godz. 1700

7 May 2017, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej
z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

CHÓRY ABSOLWENTÓW
DYRYGENTURY CHÓRALNEJ
CHOIR CONDUCTING GRADUATES’ CHOIRS

Opieka artystyczna cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

8 maja 2017, poniedziałek, godz. 1900

8 May 2017, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

GEORG PHILIPP TELEMANN
12 Fantazji na skrzypce solo
12 Fantasias for solo violin

Koncert w wykonaniu studentów klas skrzypiec

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Andrzej Gębski
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10 maja 2017, środa, godz. 1900

10 May 2017, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

CHOPIN CHAMBER ORCHESTRA
Debiut!
Debute!

Soliści – studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Chopin Chamber Orchestra
RAFAŁ JANIAK dyrygent

W programie:
Aleksander Tansman – Wariacje na temat Frescobaldiego w autorskiej wersji na orkiestrę smyczkową
Benjamin Britten – Les illuminations op. 18 na głos wysoki i orkiestrę smyczkową
Krzysztof Penderecki – Sinfonietta na orkiestrę smyczkową
Dmitrij Szostakowicz – Symfonia kameralna op. 110a na orkiestrę smyczkową

14 maja 2017, niedziela, godz. 1700

14 May 2017, Sunday, 5 p.m.

Koncert Międzywydziałowej Katedry Kameralistyki

MUZYKA WSPÓŁCZESNA
W LITERATURZE KAMERALNEJ
CONTEMPORARY MUSIC IN CHAMBER LITERATURE

Koncert w wykonaniu studenckich zespołów kameralnych

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Paweł Łosakiewicz
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15 maja 2017, poniedziałek, godz. 1900

15 May 2017, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

SZYMANOWSKI & RAVEL
w 80. rocznicę śmierci
SZYMANOWSKI & RAVEL
on their 80th death anniversary

Koncert w wykonaniu studentów UMFC

W programie:
Karol Szymanowski
Nokturn i Tarantela op. 28, Mity. Trzy poematy op. 30,
Cztery pieśni op. 11, Rymy dziecięce. 20 piosenek dla dzieci op. 49
Maurice Ravel
Chansons madécasses, Trio fortepianowe in A

Opieka artystyczna: as. Łukasz Chrzęszczyk

17 maja 2017, środa, godz. 1900

17 May 2017, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

GOŚCIE BIG BANDU UMFC
BIG BAND’S GUESTS

GRUPA MoCarta:
Filip Jaślar, Michał Sikorski skrzypce,
Paweł Kowaluk altówka, Bolesław Błaszczyk wiolonczela
BIG BAND UMFC
Piotr Kostrzewa prowadzenie, kierownictwo artystyczne

W programie:
dla każdego coś miłego
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21 maja 2017, niedziela, godz. 1700

21 May 2017, Sunday, 5 p.m.

Koncert Międzywydziałowej Specjalności Multimedialnej

MULTIMEDIALNA MAJÓWKA
MULTIMEDIA MAY BREAK

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

Opieka artystyczna: dr hab. Barbara Okoń-Makowska, prof. UMFC
Współpraca: as. Andrzej Kopeć

22 maja 2017, poniedziałek, godz. 1900

22 May 2017, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

ROMANTYCZNIE, LECZ Z WIEDEŃSKIM WDZIĘKIEM
Franz Schubert (220. rocznica urodzin)
Johannes Brahms (120. rocznica śmierci)
ROMANTICALLY BUT WITH VIENNESE CHARM
Franz Schubert (220th birthday anniversary)
Johannes Brahms (120th death anniversary)

Jakub Jakowicz skrzypce, Bartosz Bednarczyk fortepian
Anna Mikołajczyk-Niewiedział sopran, Robert Morawski fortepian
Łukasz Chrzęszczyk, Grzegorz Skrobiński fortepian

W programie:
Franz Schubert – Fantazja C-dur D. 934 na skrzypce i fortepian
   Pieśni na głos i fortepian
Johannes Brahms – Liebeslieder Waltzer op. 52 na fortepian na 4 ręce i głosy ad libitum
 Neue Liebeslieder Waltzer op. 65 na fortepian na 4 ręce i głosy ad libitum
 Sonata f-moll op. 34 bis na 2 fortepiany
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24 maja 2017, środa, godz. 1900

24 May 2017, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku
Zakończenie sezonu artystycznego 2016/2017

KONCERT SYMFONICZNY
SYMPHONY CONCERT

Katarzyna Budnik-Gałązka altówka
Orkiestra SINFONIA VARSOVIA
JERZY MAKSYMIUK dyrygent

W programie:
Piotr Moss – Concerto élégiaque na altówkę i orkiestrę (premiera światowa)
Siergiej Rachmaninow – II Symfonia e-moll op. 27

Partner:
Orkiestra Sinfonia Varsovia

Prawykonanie kompozycji dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut 
Muzyki i Tańca

INNE WYDARZENIA
OTHER EVENTS
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SPEKTAKLE DYPLOMOWE
D I P L O M A  P E R F O R M A N C E S

29 maja 2017, poniedziałek, godz. 1900

29 May 2017, Monday, 7 p.m.

Scena Kameralna Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Plac Teatralny 1
The Teatr Wielki - Polish National Opera Chamber Hall, Plac Teatralny 1

SPEKTAKL DYPLOMOWY STUDENTÓW KIERUNKU TANIEC
Specjalności: Pedagogika Baletowa oraz Choreografia i Teoria Tańca
DIPLOMA PERFORMANCE OF DANCE STUDENTS
Specialties: Ballet Pedagogy and Choreography and Theory of Dance

Spektakl w wykonaniu uczniów ogólnokształcących szkół baletowych, 
studentów specjalności Choreografia i Teoria Tańca oraz zaproszonych gości

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Ewa Wycichowska, dr hab. Zofia Rudnicka

Organizator – Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Współorganizator: Teatr Wielki - Opera Narodowa

Bilety na spektakl (15 zł) zostaną udostępnione do sprzedaży w dniu 23 maja 2017 
w  Chopin University Press
Tickets for the performance (15 PLN) will be available for purchase on 23 May 2017 
at the Chopin University Press

KO N C E R T Y  DYP LO M O W E
D I P L O M A  C O N C E R T S

6 czerwca 2017, wtorek, godz. 1900

6 June 2017, 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

Soliści – tegoroczni dyplomanci

9 czerwca 2017, piątek, godz. 1930

9 June 2017, Friday, 7.30 p.m.

Sala Koncertowa Filharmonii Narodowej, ul. Sienkiewicza 10
National Philharmonic Concert Hall, 10 Sienkiewicza St.

KONCERT SYMFONICZNY DYPLOMANTÓW UMFC
THE FCUM GRADUATES’ SYMPHONY CONCERT

Soliści, dyrygent – tegoroczni dyplomanci UMFC
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej

Współorganizator koncertów: Filharmonia Narodowa

Bilety do nabycia w kasach Filharmonii Narodowej
Tickets can be purchased at the National Philharmonic
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ZESPOŁY
ENSEMBLES
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Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Muzycz-
nego Fryderyka Chopina składa się ze znako-
mitych młodych muzyków – studentów Wy-
działu Instrumentalnego uczelni. Od szeregu 
lat zespół współpracuje z najwybitniejszymi 
polskimi i zagranicznymi mistrzami batuty, 
w tym profesorami naszej uczelni oraz dy-
rektorami artystycznymi większości polskich 
filharmonii. Pod ich dyrekcją i z udziałem wy-
bitnych solistów (pedagogów uczelni i zapro-
szonych gości) orkiestra odnosiła liczne suk-

cesy, zarówno na estradzie rodzimej uczelni, 
jak i podczas tournée koncertowych na wielu 
estradach świata. Zespół dokonał również re-
jestracji radiowych i fonograficznych. Program 
artystyczny orkiestry planowany jest z kilku-
letnim wyprzedzeniem, aby absolwenci Wy-
działu Instrumentalnego już podczas studiów 
mogli zgłębiać tajniki wykonawstwa dzieł 
różnych epok, w tym także indywidualnych 
stylów kompozytorskich w obrębie muzyki 
współczesnej.

ORKIESTRA SYMFONICZNA UMFC
Dyrektor mgr Tomasz Bińkowski

The Fryderyk Chopin University of Music Sym-
phony Orchestra is a group of excellent young 
musicians, students of the Department of In-
strumental Studies. For many years now the 
orchestra has co-operated with the most out-
standing masters of the baton from Poland and 
abroad, including professors of our university 
and the artistic directors of most of the Polish 
philharmonics. Under their direction and with 
outstanding soloists (pedagogues and guest 
artists) the orchestra 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, 
graduates of the Department of Instrumental 
Studies can learn the secrets of performance 
of music representing different periods and 
styles, including individual composers’ styles in 
the area of contemporary music.

THE FCUM SYMPHONY ORCHESTRA
Director Tomasz Bińkowski, MA
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Chór Mieszany Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina tworzą studenci Wydzia-
łu Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, 
Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów, 
Wydziału Instrumentalnego (sekcji gitary 
i akordeonu), Wydziału Dyrygentury Chóral-
nej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, 
Rytmiki i Tańca oraz Wydziału Reżyserii Dźwię-
ku. Kierownikami chóru byli m.in. profesoro-
wie: Józef Bok, Henryk Wojnarowski i Maciej 
Jaśkiewicz, a w latach 1982–2006 funkcję tę 
sprawował prof. zw. Ryszard Zimak. Zespół 
bierze czynny udział w życiu artystycznym 

uczelni, wykonując utwory a cappella, a tak-
że – we współpracy z orkiestrą symfonicz-
ną – wielkie dzieła wokalno-instrumentalne. 
Niezależnie od działalności koncertowej chór 
bierze aktywny udział w życiu akademic-
kim uczelni, występując podczas corocznych  
inauguracji nowego roku akademickiego, 
także z okazji Święta Uczelni przypadającego 
w dniu urodzin Fryderyka Chopina – patrona 
uczelni oraz podczas uroczystości nadania 
doktoratu honoris causa wybitnym przedsta-
wicielom świata artystycznego.

CHÓR MIESZANY UMFC

The Mixed Choir of the Fryderyk Chopin Uni-
versity of Music is made up of freshmen and 
sophomores of Department of Composition, 
Conducting and Theory of Music, Depart-
ment of Piano, Harpsichord and Organ, De-
partment of Instrumental Studies – Guitar 
and Accordion Units, Department of Choir 
Conducting, Music Education, Church Mu-
sic, Rhythmics 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 coop-
eration 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 aca-
demic year, on the University Day celebrated 
on its patron Fryderyk Chopin’s birthday, and 
at the presentations of the Honorary Doctoral 
Degree to outstanding representatives of the 
artistic community.

THE FCUM MIXED CHOIR
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Pomysł utworzenia światowej klasy zespołu 
dętego i perkusyjnego w Akademii Muzycz-
nej im. Fryderyka Chopina wyszedł od prof. 
zw. Mirosława Pokrzywińskiego (ówczesnego 
kierownika Katedry Instrumentów Dętych) 
i wiązał się z pragnieniem uświetnienia ob-
chodów jubileuszu 40-lecia istnienia tej kate-
dry. Pierwszy koncert orkiestry, poprowadzo-
ny przez Pawła Przytockiego, odbył się w 1998 
roku. Z chwilą powołania prof. zw. Jana Jeżew-
skiego na dyrektora zespołu orkiestra dęta 
rozpoczęła regularny udział w życiu koncer-
towym uczelni, podejmując współpracę ze 

specjalizującym się w tej dziedzinie dyrygen-
tem Grzegorzem Mielimąką, a od 2013 roku  
– z Robertem Rumbelowem. Wśród niezwy-
kle różnorodnych utworów wykonywanych 
przez orkiestrę znajdziemy wielkie dzieła mi-
strzów z całego świata oraz znakomite kom-
pozycje współczesne. Dojrzałość niezbędna 
do występów w tej formacji daje studentom 
możliwość rozwoju jako profesjonalnych mu-
zyków, zaś rokrocznie wypełniona po brzegi 
Sala Koncertowa zaświadcza o wielkiej sym-
patii publiczności dla wspaniałych występów 
tego zespołu.

ORKIESTRA DĘTA UMFC
Pierwszy dyrygent
dr Robert W. Rumbelow

THE FCUM BRASS AND WOODWIND BAND
Principal conductor
Robert W. Rumbelow, DMA

The idea to create a world-class brass and 
woodwind band 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 desire to honour 
the 40th anniversary ceremony of this chair. 
The first concert of the orchestra took place 
on 15th December 1998 and was conducted by 
Paweł Przytocki. When Professor Jan Jeżewski 
was appointed director of ensembles, the 
orchestra started its regular participation 
in the concert life of the Academy, starting 

the cooperation with Grzegorz Mielimąka, 
a conductor specializing in this domain, and 
since 2013 with conductor Robert Rumbelow. 
The rich diversity of programmes performed by 
the orchestra include wind band masterworks 
by master composers throughout the world 
as well as contemporary compositions of high 
quality. The maturity required to perform in 
the wind ensemble setting creates another 
musical opportunity for students to develop 
as professional musicians, and the full Concert 
Hall every year proves that audiences enjoy 
these wonderful performances.



122 123

Zespół został powołany w 2006 roku z inicja-
tywy prof. Bogumiła Gadawskiego i prof. 
Błażeja Sroczyńskiego. W latach 2006–2012 
opiekę artystyczną nad zespołem sprawował 
dr Ryszard Borowski. Pod jego kie rownictwem 
Big Band zagrał wiele koncer tów na Uniwer-
sytecie oraz w innych salach koncertowych.
Od 2012 roku kierownikiem artys tycznym 
zespołu jest mgr Piotr Kostrzewa, muzyk Or-
kiestry Sinfonia Varsovia oraz współzałożyciel 
i opiekun artystyczny Szy manowski Big Band 
Warsaw. W styczniu 2014 roku, na zaproszenie 
dyrektora René Martina, zespół wystąpił na 

międzynarodo wym festiwalu La Folle Journée 
w Nantes oraz w polskiej edycji tego festiwa-
lu – Sza lone Dni Muzyki w Warszawie. W tym 
sa mym roku Big Band nagrał dwie płyty: za-
rejestrowaną w Nantes L’histoire du big band 
oraz nagraną w Studiu S1 UMFC Classic on Jazz 
z muzyką klasyczną w aran żacjach bigbando-
wych. W 2015 roku zespół otrzymał I nagrodę 
i Grand Prix Festiwalu Big Bandów w Nowym 
Tomyślu. Wielkim przeżyciem dla członków 
zespołu był ostatnio występ z udziałem Basi 
Trzetrzelewskiej (11.05.2016). Zespół tworzą 
studenci wszystkich wydziałów uniwersytetu.

BIG BAND UMFC
Kierownik artystyczny
mgr Piotr Kostrzewa

The ensemble was established in 2006 at 
the initiative of Professor Bogumił Gadawski, 
and Prof. Błażej Sroczyński. In the period of 
2006–2012 its artistic manager was Ryszard 
Borowski, PhD. Under his supervision the 
Band performed many concerts at the Uni-
versity and other concert halls. Since October 
2012 its artistic manager is Piotr Kostrzewa, 
MA, a musician from Sinfonia Varsovia and 
co-founder and artistic manager of the Szy-
manowski Big Band Warsaw. In January 2014, 
at the invitation of director René Martin, the 
Band performed at the international festival 

La Folle Journée in Nantes and at the Polish 
edition of this festival, La Folle Journée de Var-
sovie. In the same year the Big Band recorded 
two albums: L’histoire du big band (in Nantes) 
and Classic on Jazz (with classical music in big 
band arrangement, recorded at the S1 Studio 
at the FCUM). In 2015, the ensemble won the 
1st Prize and the Grand Prix at the Big Band 
Festival in Nowy Tomyśl. An enormous expe-
rience for the band members was the perfor-
mance with Basia Trzetrzelewska (11.05.2016). 
The Band consists of students of all Depart-
ments of the University.

THE FCUM BIG BAND
Artistic Manager
Piotr Kostrzewa, MA
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Próbę powołania kameralnego zespołu smycz-
kowego, kształcącego specyficzne umiejęt-
ności muzyczne wśród grupy instrumentów 
smyczkowych, podejmowano w warszawskiej 
uczelni muzycznej kilkakrotnie. W 1991 roku 
powstała Camerata Academia – orkiestra 
o stałym składzie, występująca pod dyrekcją 
Włodzimierza Szymańskiego, specjalizująca 
się w muzyce dawnej, głównie wykonaniach 
dzieł oratoryjnych. Cztery lata później debiu-
towała studencka orkiestra Concertino pod 
dyrekcją Michała Klauzy. Wreszcie w 1995 

roku, z inicjatywy prof. zw. Błażeja Sroczyń-
skiego, została założona Chopin Academia  
Orchestra pod kierunkiem wybitnego wioli-
nisty, Jana Staniendy, która zapisała się w hi-
storii uczelni wieloma koncertami z udziałem 
wybitnych artystów. Obecnie zespół wystę-
puje pod nazwą Orkiestra Kameralna UMFC, 
a młodzież w jego skład wchodząca co roku 
współpracuje z innym dyrygentem-smycz-
kowcem, specjalizującym się w pracy z tego 
rodzaju zespołami.

ORKIESTRA KAMERALNA UMFC

Attempts to create a chamber music ensem-
ble which would only train specific music 
skills within the group of string instruments 
have been made a few times at Warsaw’s 
university of music. In 1991 Camerata Aca-
demia was founded – it was an orchestra 
with a fixed line-up, performing under the 
baton of Włodzimierz Szymański and spe-
cializing in early music, mainly oratorio 
pieces. Four years later student orchestra 
Concertino under Michał Klauza had its 
debut. And finally, in 1995, at the initiative 

of Prof. Błażej Sroczyński, the Chopin Aca-
demia 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 artists. Cur-
rently 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 ensembles.

THE FCUM CHAMBER ORCHESTRA
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„Sztuka jest harmonijnym rozwojem – (jednak 
nie staniem na miejscu, chociażby najwznioślej-
szym). […] Dokładna znajomość i obiektywna 
ocena świetnej przeszłości naszej sztuki jest 
nieuniknionym punktem wyjścia, bez którego nie 
istnieje w ogóle rzetelna kultura muzyczna. Jed-
nak nie możemy kostnieć w bezruchu wspaniałej 
tej przeszłości. Od tego punktu wyjścia musimy 
dążyć ku istotnej twórczości, ku stwarzaniu no-
wych form w sztuce, odpowiadających nowym 
formom życia. I dlatego również – w myśl powyż-
szej zasady – takaż sama dokładna znajomość 
i sprawiedliwa ocena muzyki dzisiejszej jest 
nieuniknioną dla prawdziwej kultury muzycznej” 
– głosił Karol Szymanowski w programowym wy-
stąpieniu inaugurującym jego pięcioletni związek 
ze stołeczną uczelnią muzyczną.

“The art is a harmonious development – (not 
standing in one place, even the most sublime 
one). […] A detailed knowledge and objective 
assessment of the great past of our art is an 
inevitable starting point without which solid 
music culture cannot exist. We must not, how-
ever, grow stiff standing still in that great past. 
From that starting point, our aim should be 
creating meaningful works and new forms of 
art corresponding with new forms of life. And 
that is also why – according to the rule above 
– the very same detailed knowledge and fair 
assessment of today’s music is inevitable for 
the real music culture” – stated Karol Szy-
manowski in his programme speech inaugu-
rating his five-year connection with Warsaw’s 
music conservatory.

Mieczysława Demska-Trębacz 

Kartki z dziejów naszej uczelni
Mieczysława Demska-Trębacz 

Walking down memory lane:
our university’s history

Portret Karola Szymanowskiego, Dyrektora Państwo-
wego Konserwatorium Muzycznego i Rektora Wyższej 
Szkoły Muzycznej przy Państwowym Konserwatorium 
Muzycznym, kredka Stanisława Witkiewicza, 1930

Portrait of Karol Szymanowski, Head of the State 
Conservatory of Music and Rector of the Higher School 
of Music attached to the State Conservatory of Music, 
drawn by Stanisław Witkiewicz, 1930

Upływa 90 lat od momentu objęcia przez Szy-
manowskiego funkcji dyrektora Konserwa-
torium Muzycznego w Warszawie – z dniem  
1 marca 1927 roku. Z postacią tego wybitnego 
kompozytora wiąże się kolejny etap dziejów 
warszawskiej uczelni muzycznej; faza, która 
w historii uczelni została określona jako okres 
„walki postępu z rutyną”…
Kiedy śledzimy bogatą przeszłość stołecznej 
uczelni, okazuje się, że kolejne etapy skompli-
kowanych jej losów, sukcesów i niepowodzeń 
wplątane są w życie narodu i polskiej kultury. 
Nie sposób zatem nie wpisać ich w paradygmat 
polityczności i polską dziejowość. Z racji rocznic 
przypadających w roku akademickim 2016/2017 
wspomnieć wypada co najmniej o niektórych 
wydarzeniach, zanotowanych w ponad dwuwie-
kowym kalendarzu Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina.

Ninety years have passed since 1st March 
1927 when Szymanowski became Head the 
Conservatory of Music in Warsaw. It was this 
great composer with whom the following stage 
of Warsaw’s music institution was connected; 
the stage has been described in our univer-
sity’s history as “progress vs. routine”.
When we look at its eventful past, it turns out 
that the subsequent stages of the complex 
fate of our university, its achievements and 
failures, are tangled in the life of the nation 
and the Polish music culture. Hence, they 
cannot be considered without looking at the 
politics and the history of Poland. Due to an-
niversaries falling in the academic year of 
2016/2017, 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.

Gmach Teatru Narodowego przy pl. Krasińskich, siedziba 
Szkoły Muzyki i Sztuki Dramatycznej w latach 1817– 
–1819, fot. Konrad Brandel, ok. 1865

The edifice of the National Theatre at Krasiński Square, 
seat of the School of Music and Drama in the period of 
1817–1819, photo by Konrad Brandel, ca 1865
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Jako pierwsza rodzi się kwestia początków pu-
blicznej szkoły muzycznej w Warszawie. U jej 
genezy należy postawić inicjatywy generacji wy-
chowanej na ideologii wieku świateł czyli grona 
patriotów skupionych w Warszawskim Towa-
rzystwie Przyjaciół Nauk. W tym kręgu został 
ukuty nie tylko program kształtowania kultury 
narodowej, powszechnego wychowania, „ćwi-
czenia nauk, sztuk, wiadomości, obyczajów”, 
ale powstał także projekt trzystopniowej struk-
tury profesjonalnej edukacji muzyków. Oficjalnie 
przyjętą datą powstania jednej z pierwszych 
w nowożytnej Europie uczelni muzycznych jest 
moment założenia Szkoły Dramatycznej przy Te-
atrze Narodowym w Warszawie. W dobie Księ-
stwa Warszawskiego zainicjował ją Wojciech 
Bogusławski. Działo się to etapowo: 14 kwietnia 
1810 roku Fryderyk August, król saski i książę 
warszawski, wydał w Dreźnie akt założycielski, 
a 4 czerwca 1811 roku, w Sali Redutowej sta-
romiejskiego ratusza warszawskiego nastąpiło 
uroczyste otwarcie Szkoły Dramatycznej.

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 pa-
triots’ circle gathered within the Warsaw Society 
of Friends of Sciences. The group created not 
only the programme of developing the national 
culture, general education, ‘mastering sciences, 
arts, knowledge, customs’, but also the project of 
a three-stage structure of professional education 
of musicians. The official date of establishing 
one of the first music universities in modern Eu-
rope 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 period. It had stages: on 14th 
April 1810, during the reign of Frederic Augus-
tus II, king of Saxony and duke of Warsaw, the 
founding act was signed in 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.

Portret Wojciecha Bogusławskiego, założyciela i Dyrek-
tora Teatru Narodowego oraz działającej przy nim Szkoły 
Dramatycznej

Portrait of Wojciech Bogusławski, founder and Head 
of the National Theatre and the School of Drama 
attached to it.

14 grudnia 1818 roku, za sprawą Józefa Elsne-
ra powstała Szkoła Publiczna Muzyki Elemen-
tarnej, a trzy lata potem rozpoczął działalność 
Instytut Muzyki i Deklamacji (25 kwietnia 1821 
roku), włączony w strukturę Królewskiego Uni-
wersytetu Warszawskiego jako część Wydziału 
Nauk i Sztuk Pięknych. Proces konstruowania 
siatki kształcenia muzycznego został sfinalizo-
wany 22 lipca 1826 roku, kiedy Oddział Muzyki 
Uniwersytetu przekształcił się w Szkołę Główną 
Muzyki. Elsnerowski etap dziejów uczelni za-
mknęły dramatyczne wydarzenia listopadowe-
go zrywu roku 1830. Szkoła Główna Muzyki 
podzieliła los Uniwersytetu Warszawskiego, 
czyli po pięciu latach funkcjonowania została 
zamknięta w roku 1831.

On 14th December 1818 the Public School of 
Elementary Music was founded thanks to Józef 
Elsner’s initiative, and three years later the Insti-
tute of Music and Recitation was opened (25th 
April 1821), and joined into the structure of the 
Royal University of Warsaw, as part of the De-
partment 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 University was transformed into 
the Main School of Music. The Elsner stage of 
the university’s history was closed by the dra-
matic 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 in 1831.

Pałac Kazimierzowski, siedziba Szkoły Głównej Muzyki 
w latach 1827–1831

Kazimierz Palace, seat of the Main School of Music in the 
period of 1827–1831
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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 zagospodarował 
obywatelską aktywność Polaków różnych sta-
nów i warstw społecznych. „Na dochód na kon-
serwatorium” organizowane były w całej Kongre-
sówce koncerty amatorów i zawodowców, bale 
ziemiańskie i przedstawienia teatralne. Zbierały 
pieniądze parafie, gminy i zbory, bractwa i ce-
chy rzemieślnicze. Niezbędne datki ofiarowywali 
arystokraci i ziemianie, fabrykanci i mieszczanie.  
9 września 1859 roku zostało wydane Posta-
nowienie rządowe o Instytucie Muzycznym 
Warszawskim. Dwa lata później, 26 stycznia 
1861 roku rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne. 
Przez blisko sześćdziesiąt lat Instytut był ważkim 
ośrodkiem kultury narodowej.

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 conservatory’s 
fund”; money was collected by parishes, dis-
tricts, Protestant churches; craftsmen’s guilds; 
individual aristocrats and earthlings, factory 
owners and burghers. On 9th September 1859 
there was a government decision taken on the 
Warsaw Institute of Music. Two years later, on 
26th January 1861 classes started. For almost 
60 years the Institute was an important centre of 
national culture.

Dom Zdrowia, dawny Zamek Ostrogskich, siedziba In-
stytutu Muzycznego Warszawskiego od 1861 (fot. 1863)

The Health House, former Ostrogski Palace, seat of the 
Warsaw Institute of Music from 1861 (photo 1863)

Apolinary Kątski, Dyrektor Instytutu Muzycznego War-
szawskiego 1861–1879, rycina Adolphe’a Lafosse’a, 1857

Apolinary Kątski, Head of the Warsaw Institute of Music 
(1861–1879), drawing by Adolphe Lafosse, 1857

A 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 roku w „przed-
miocie zmiany Ustawy Instytutu Muzycznego 
Warszawskiego” (z roku 1889) podpisali najwyż-
si urzędnicy Drugiej Rzeczypospolitej: Naczelnik 
Państwa, Józef Piłsudski, Prezydent Ministrów, 
Ignacy Jan Paderewski oraz Minister Sztuki 
i Kultury, Zenon Przesmycki-Miriam. Dwudzie-
stoletnie dzieje tej uczelni pełne są meandrów, 
osiągnięć i zahamowań.
Znaczącą datą w muzycznej historii polskiego 
międzywojnia jest rok 1930, gdy rektorem WSM 
został Karol Szymanowski. 

When the long-awaited moment of regained in-
dependence came, in the atmosphere of general 
enthusiasm of the reborn Poland, the State Con-
servatory of Music (PKM) 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 Polish Republic: Józef Piłsudski, 
Chief of State, Ignacy Jan Paderewski, Prime 
Minister and Zenon Przesmycki-Miriam, Minis-
ter of Art and Culture. The 20-year history of the 
conservatory is full of intricacies, achievements 
and inhibitions.
An important date in Poland’s interwar period was 
the year 1930 when Karol Szymanowski became 
Rector of the Higher School of Music. (WSM) 

Członkowie Rady Głównej Konserwatorium. Od lewej: 
ks. Hieronim Feicht, prof. Grzegorz Fitelberg, prof. Józef 
Turczyński, prorektor WSM Zbigniew Drzewiecki, rektor 
WSM Karol Szymanowski, Janusz Miketta, prof. Ludomir 
Różycki, prof. Kazimierz Sikorski

Members of the Main Conservatory Council. From the left: 
Rev. Hieronim Feicht, Prof. Grzegorz Fitelberg, Prof. Józef 
Turczyński, Zbigniew Drzewiecki, Vice-Rector of the WSM, 
Karol Szymanowski, Rector of the WSM, Janusz Miketta, 
Prof. Ludomir Różycki and Prof. Kazimierz Sikorski
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Uroczyste otwarcie tej nowej jednostki (wyło-
nionej ze struktury PKM) odbyło się 7 listopada 
w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, profesora Ignacego Mościckiego.
Okres wielkiego kataklizmu światowego przekre-
ślił międzywojenne dokonania stołecznej uczelni. 
Konserwatorium zeszło „do podziemia”, a oficjal-
nie działała Staatliche Musikschule in Warschau 
(od 1941 do 1944 roku). Trudne były początki 
etapu powojennego, gdy z popiołów i zgliszcz 
trzeba było wydobywać resztki warszawskiego 
Konserwatorium. Szybko doprowadzono jednak 
do sytuacji, że na jesieni 1945 roku rektor Stani-
sław Kazuro mógł otworzyć rok akademicki i im-
matrykulować pierwszych studentów.
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 
Akademią Muzyczną i przybrała imię Fryderyka 
Chopina. Z kolei za kadencji rektora Stanisława 
Moryto, w roku 2008 otrzymała nową nazwę, po-
twierdzoną ustawą z dnia 25 czerwca: Uniwer-
sytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Tak na linii 
czasu można zarysować dzieje warszawskiej 
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 Szczy-
glą) uczelnia znajduje się od 156 lat. W roku 
1860 Apolinary Kątski otrzymał od magistratu 
Dom Zdrowia przy ul. Ordynackiej na potrzeby 
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 przed stu laty 
dodatkowy obiekt (1916).

The ceremonial opening of this new unit (as part of 
PKM’s structure) took place on 7th November in the 
presence of President of the Republic of Poland, 
Professor Ignacy Mościcki.
The great military cataclysm destroyed the interwar 
achievements of the conservatory: it was forced to 
go underground, and it officially worked as Staatli-
che 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 
conservatory was formed under the name of the 
State Higher School of Music (PWSM).
In the post-war period the PWSM was reorga-
nized at least a few times. In 1979, with Bogusław 
Madey as Rector, dreams of a few genera-
tions of the conservatory’s teachers came true 
– it became an academy and was named after  
F. Chopin – the Fryderyk Chopin Academy of Music 
(AMFC, the FCAM). In 2008, with Stanisław Moryto 
as Rector, it obtained a new name – the Fryderyk 
Chopin University of Music (UMFC, the FCUM), 
confirmed by the order of 25th June. That is how 
a timeline of Warsaw’s school of music (leading to 
the day when it became a university) looks. 
What about space?
The notion of identity is connected with the place 
no less than with tradition and history. The uni-
versity has been located on the bank of the Vis-
tula River, between Tamka and Szczygla Streets 
for 156 years. In 1860 Apolinary Kątski received 
from the municipal council the Health House on 
Ordynacka Street for the Institute that was being 
founded. It soon turned out that the cubic capa-
city of the former Ostrogski Palace was too small 
for the developing music school and it needed to 
be enlarged. Therefore, on its southern side on 
the adjacent plot an additional building was con-
structed a hundred years ago (1916).

Nowy gmach, w stylu klasycyzmu akademickie-
go z czasów rektoratu Stanisława Barcewicza, 
dobrze służył Konserwatorium, a dzięki sali 
koncertowej – także warszawskim melomanom. 
W okresie okupacji, od roku 1943 do sierpnia 
1944, w jedynej ocalałej, „niezbyt długiej, za to 
szerokiej sali z balkonem” odbywały się koncer-
ty „wyłącznie dla Polaków” organizowane pod 
szyldem Rady Głównej Opiekuńczej. A pod wy-
soką estradą z organami była ukryta… armata. 
Magiczne dla muzyków miejsce w czasie sierp-
niowego zrywu powstańczego roku 1944 gościło 
w swoich suterenach i salach wykładowych nie 
tylko cywilów, ale również dowództwo ze zgru-
powania „Powiśle”. Paradoksem historii jest 
fakt, że obiekt zbudowany w trudnych czasach 

The new academic classicism-style edifice 
from the time when the school was headed by 
Stanisław Barcewicz well served the conserva-
tory and Warsaw’s music lovers (thanks to the 
concert hall). During the occupation, from 1943 
to August 1944, concerts took place in this “not 
very long but wide hall with a balcony” (which 
at the same time was the only Warsaw stage 
that had survived); the concerts were organ-
ised “for Poles only” under the aegis of the 
Central Welfare Council (RGO). And under the 
high stage... a cannon was hidden. During the 
Warsaw Uprising of 1944 the musicians’ magi-
cal place hosted in its basements and lecture 
halls not only civilians but also the leadership 
of the “Powiśle” concentration. Paradoxical is 

Budynek Konserwatorium przy ul. Okólnik 1 dobudowa-
ny w latach 1913–1916 do Pałacu Ostrogskich według 
projektu Stefana Szyllera

The edifice of the Conservatory at 1 Okólnik Street 
added to the Ostrogski Palace in the period of 1913–
1916 according to the design by Stefan Szyller
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I wojny światowej został spalony w końcowej fa-
zie kolejnego, przetaczającego się przez ziemie 
polskie kataklizmu wojennego (6 września 1944, 
w powstaniu warszawskim).
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 Tamki 
sprzyja muzyce, udzielając się muzykom, którzy 
tu się kształcą, pracują, tu spędzają znaczną 
część swego artystycznego życia. Chęć powrotu 
na „swoje miejsce” zaowocowała budową nowe-
go, modernistycznego gmachu przy ulicy Okól-
nik, usytuowanego w bezpośredniej bliskości 
przedwojennych zabudowań Konserwatorium. 
Uczelnia zasiedliła go częściowo już na jesieni 
roku 1963, a proces jego budowy został zakoń-
czony w roku 1966.

the fact that the building constructed in the dif-
ficult times of World War I was burnt during the 
final stage of another war cataclysm sweeping 
through Poland (6th September 1944, during the 
Warsaw Uprising).
The post-war creators of Warsaw’s music school 
treated its location in villas on Górnośląska and 
Profesorska Streets and in palaces on Aleje 
Ujazdowskie Street as temporary. It seemed 
that people could sense that the spirit of the 
place above Tamka Street was in favour of mu-
sic, 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 modern-
istic 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, and its construction pro-
cess ended in 1966.

Obecny gmach UMFC 
(widok od wschoduj). 
Zdjęcie z czasu oddania 
budynku do użytku.

The present edifice of 
the FCUM (view from 
the eastern side). Photo 
from the time when the 
building was completed.

Ojciec naszej uczelni i nauczyciel Chopina 
w swoim Sumariuszu zapisał ważkie słowa: „Aby-
ście potrafili uzyskać uznanie zasług waszych 
przez kraj, którego jesteście synami”. To przesła-
nie Józef Elsner adresował do swoich uczniów, 
których nie tylko kształcił w zakresie podstaw 
warsztatu muzycznego, ale zarazem kształtował 
ich postawy moralne jako obywateli kraju. Pozo-
stawał w zgodzie z poglądami założyciela Szkoły 
Dramatycznej, Kazimierza Brodzińskiego, który 
wyjaśniał, że „Celem nauki [literatury jest] nie 
tylko zachęcać do prac piśmiennych, ale poma-
gać do kształcenia dobrych, światłych i czynnych 
obywatelów”. Wielu muzyków podejmowało trud 
tworzenia tradycji warszawskiej szkoły, z pełną 
świadomością misji i obowiązków, jakie narzucał 
artystom talent i wzgląd na dobro wspólne. Te-
stamentowy przekaz powinności rzetelnego do-
skonalenia rzemiosła artystycznego wraz z po-
czuciem posłannictwa wobec wspólnoty narodu 
przechodził z pokolenia na pokolenie studentów 
i pedagogów stołecznej uczelni, co poświadcza-
ją fakty i wydarzenia zapisane w pamięci naszej 
wspólnoty akademickiej. 

Our university’s father and Chopin’s teacher 
wrote important words in his Book of Summa-
ries: “So that you are able to gain recognition 
for your merits from the country whose sons 
you are”. Józef Elsner addressed this mes-
sage to his students whom he taught not just 
basic music skills but also shaped their moral 
attitudes as Polish citizens. He agreed with 
the views of Kazimierz Brodziński, the founder 
of the School of Drama in Warsaw, who ex-
plained that “the aim of [literature] teaching is 
not only to encourage writing but also to help 
form good, entightened and active citizens”. 
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, which 
is proven by facts and events written in the 
memory of our academic community.

Józef Elsner, rysunek Maksymiliana Fajansa, ok. 1851

Józef Elsner, drawing by Maksymilian Fajans, ca 1851

Fryderyk Chopin, rysunek Elizy Radziwiłłówny, 1829

Fryderyk Chopin, drawing by Eliza Radziwiłłówna, 1829
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O przejmowaniu tej ideowej schedy świadczy 
postawa patrona naszej uczelni. W liście pisa-
nym z Wiednia, gdzie zastała Chopina wiado-
mość o wybuchu powstania listopadowego 1830 
roku, zawarł on znaczące słowa: „Od dnia jed-
nak, w którym się dowiedziałem o wypadkach 29 
listopada, aż do tej chwili nie doczekałem się ni-
czego, prócz niepokojącej obawy i tęsknoty […] 
jako artysta jestem jeszcze w kolebce, a jako 
Polak trzeci krzyżyk zacząłem”. Chopin miał 
świadomość, że jego warszawscy koledzy z li-
ceum i Szkoły Głównej Muzyki zaciągnęli się do 
powstania, a on – pozostał sam na obcej ziemi…
Tradycją warszawskiej uczelni muzycznej sta-
ło się zatem to, że żadne zrywy narodowe nie 
mogły obyć się bez udziału muzyków tej szkoły. 
Wśród belwederczyków – uczestników listopado-
wej nocy – byli uczniowie Elsnera, którzy „ogól-
nemu prądowi ulegli”. Wstępowali najczęściej 
do Gwardii Akademickiej – oddziału militarnego 
dowodzonego przez profesora Uniwersytetu 
Warszawskiego, Krystyna Lacha Szyrmę. Czyn-
nym uczestnikiem powstania był Józef Brzowski, 
kompozytor i wiolonczelista, w okresie między 
powstaniami aktywny publicysta, a jeszcze póź-
niej – pedagog Instytutu Muzycznego Warszaw-
skiego. Zaciągnął się do powstania śpiewak 
i pedagog Instytutu – Julian Dobrski. O udziale 
pierwszego wykonawcy partii Jontka w listopa-
dowym zrywie, a potem także w rewolucyjnym 
ruchu Wiosny Ludów 1848 wspominał w jego 
nekrologu Jan Kleczyński: „Gdy zaszły wypadki, 
wskutek których i Konserwatorium istnieć prze-
stało, młodzieniec również ogólnemu uległ prą-
dowi”. Jako porucznik artylerii walczył na Litwie, 
pod dowództwem gen. Henryka Dembińskiego, 
Julian Fontana. Po upadku powstania przyjaciel 
Chopina zasilił grono uchodźców z kraju – Wiel-
kiej Emigracji. W poszukiwaniu lepszych warun-
ków egzystencji Fontana udał się do Nowego 
Jorku. Jednakże na wieść o Wiośnie Ludów za-
mierzał i tym razem wziąć udział w akcji zbrojnej. 

This idea heritage could also be noticed in the at-
titude of our university’s patron. In a letter from Vi-
enna, where Chopin received the message about 
the outbreak of the November Uprising of 1830, 
he wrote the meaningful words: “Since that day 
when I learned of the events of 29th November, 
until the present time, I have received nothing [...] 
same disquieting fear and longing [...] as an artist 
I am still in the cradle, and as a Pole I have started 
my third decade”. Chopin was aware that his War-
saw friends from the Lyceum and the Main School 
of Music had joined the uprising, and he – was left 
alone in a foreign land...
The tradition of Warsaw’s school became the fact 
that no national uprisings took place without its 
musicians participating in them. Among the insur-
gents on the night when the November Uprising 
started, were Elsner’s students who “swam with 
the general tide”. They most frequently joined the 
Academic Militia – a military division under the 
leadership of Krystyn Lach Szyrma, a University 
of Warsaw professor. An active participant of the 
uprising was Józef Brzowski, a composer, cellist 
and practising columnist of the interwar period, 
and (later on) teacher at the Warsaw Institute of 
Music. The uprising was also joined by Julian Do-
brski, a singer (first performer of the part of Jontek 
in S. Moniuszko’s Halka) and teacher at the Insti-
tute. His participation in the November Uprising, 
and later on in the European Revolutions of 1848, 
was mentioned in his obituary by Jan Kleczyński: 
“When the events due to which also the conserva-
tory ceased to exist took place, the young man 
swam the general tide as well”. Julian Fontana 
was in turn a lieutenant in Lithuania under the 
leadership of General Henryk Dembiński. After 
the downfall of the uprising Chopin’s friend joined 
the group of Poland’s refugees – the Great Emi-
gration. In search of better life conditions he went 
to New York, however, having learnt about the Eu-
ropean Revolutions, he decided to take part in the 
military action again. In order to stop him from this 

Trzeba było rozsądnej oceny sytuacji, a może też 
intuicji Chopina, aby powstrzymać przyjaciela od 
nieprzemyślanej decyzji. Chopin pisał wówczas 
do niego z Paryża: „Jeśli chcesz dobrze zrobić, 
to siedź cicho i wracaj dopiero, kiedy się coś na 
pewno u nas zacznie […] nie obejdzie się to bez 
strasznych rzeczy, ale na końcu tego wszystkie-
go jest Polska świetna, duża, słowem: Polska. 
Więc mimo niecierpliwości naszej czekajmy, aż 
się dobrze karty przemieszają, żeby na próżno 
nie tracić siły, tak potrzebnej we właściwej chwili. 
Ta chwila bliska, ale nie dziś, może za miesiąc, 
może za rok […]”.
Nie zabrakło muzyków z bronią w ręku w od-
działach powstańców styczniowych roku 1863, 
gdy śnili o potędze państwowej Polski. Czynnym 
uczestnikiem powstania był późniejszy profe-
sor Instytutu – Gabriel Rożniecki (syn generała 
Aleksandra Rożnieckiego). Ten śpiewak i kom-
pozytor, wcześniej był uczestnikiem Wiosny 
Ludów. Jako członek Legionów Mickiewicza 
walczył w Algierze, a jako oficer wojsk włoskich 
brał udział w kampanii Garibaldiego w Lombar-
dii, Piemoncie, Toskanii i Lacjum. Do powstania 
zaciągnął się także ówczesny uczeń Instytutu, 
Zygmunt Noskowski. W okresie popowstaniowej 
traumy, wierny pracy „u podstaw” i „od podstaw”, 
działał na rzecz edukacji młodego pokolenia. 
Odtąd bowiem idea walki o polskość przybrała 
kształt dwóch wizji: powstań narodowych i pracy 
organicznej.
Kolejny bunt Polaków – w okresie Rewolucji 
1905 roku – był również czasem wzmożonej ak-
tywności obywatelskiej studentów i profesury In-
stytutu Muzycznego Warszawskiego. „Przypad-
kową” ofiarą strajków stał się kompozytor z krę-
gu Młodej Polski, Apolinary Szeluto. Schwytany 
przez żandarmów, znalazł się w areszcie. Nic 
obciążającego nie znaleziono jednak przy nim, 
prócz partytuty Tannhäusera, bo – jak wspomi-
nał – „wszystko co tam było, już wyfrunęło”. Inny 
uczestnik zajść roku 1905, Antoni Sygietyński 

ill-considered decision a reasonable assessment 
of the situation, or maybe Chopin’s intuition, was 
necessary. Chopin wrote to his friend from Paris 
at that time: “If you want to do good, then sit quiet 
and do not return until something has definitely 
started [...] terrible things will happen but at the 
end of all this there is magnificent, great Poland, 
in a word: Poland. Therefore, in spite of our impa-
tience let us wait until the cards are well shuffled, 
so as not to vainly lose the strength. That moment 
is nigh, but not today. Perhaps in a month, per-
haps in a year [...]”.
There were armed musicians in the divisions of 
the January Uprising, when they dreamt about 
the power of Poland as a state. An active partici-
pant of the uprising was Gabriel Rożniecki (son of 
General Aleksander Rożniecki) who later became 
the Institute’s professor. A singer and composer, 
earlier on he took part in the European Revolu-
tions. As a member of the Mickiewicz Legions he 
fought in Algiers, and as an officer of the Italian 
troops he took part in the campaign of Garibaldi 
in Lombardy, Piedmont, Tuscany and Lazio. Also 
Zygmunt Noskowski, a student of the Institute 
at that time, joined the uprising. In the period of 
the post-uprising trauma, loyal to the work “at the 
core” and “from scratch”, he worked together with 
Maria Konopnicka for the education of the young 
generation as since that time the idea of fighting 
for “polishness” took the form of two visions: na-
tional uprisings and organic work.
Another Poles’ rebellion – during the Revolution 
of 1905 – was also a time of intensified citizen 
activity of students and professors of the Warsaw 
Institute of Music. An “accidental” victim of the 
strikes was Apolinary Szeluto, a composer of the 
Young Poland period. Captured by the military po-
lice, he was arrested. No incriminating evidence 
was found with him though, except the score of 
Tannhäuser because – as he mentioned – “all that 
was there had flown away”. Antoni Sygietyński, 
another participant of the events of 1905, could 
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nie mógł rozpocząć powierzonych mu w Insty-
tucie wykładów z estetyki, bo musiał w Galicji 
ukrywać się przed policją (za prowadzenie dzia-
łań nielegalnych). Zaangażowanie społeczne 
Eugeniusza Morawskiego, późniejszego rektora 
naszej uczelni, a w roku 1905 członka PPS, za-
kończyło się znacznie surowszą karą – zsyłką na 
Sybir, zamienioną po trzech latach na przymuso-
wą emigrację na Zachód.

Wychowani w kulcie powstań, spełniając testa-
ment duchowy wielkich poprzedników, muzycy 
stawili się w Legionach Komendanta Piłsudskie-
go. We wspomnieniach Stefana Śledzińskie-
go mowa jest o wyprawie do Krakowa w 1914 
roku, wymarszu z Oleandrów i udziale w bitwie 
pod Konarami tego młodego skauta – wówczas 
absolwenta siódmej klasy gimnazjum. Studenci 
i pedagodzy warszawskiej uczelni brali również 
udział w kampaniach wojennych 1919–1920. 
Jak wspomina Kazimierz Wiłkomirski: „Pewnego 
dnia studenci Konserwatorium za przykładem 
studentów innych wyższych uczelni i uczniów 
wyższych klas gimnazjalnych uchwalili zgłosze-
nie się do służby wojskowej roczników od 1902. 
Nie było rady: musiałem zostać ochotnikiem”.

not begin the lectures in aesthetics he was sup-
posed to conduct because he had to hide from 
the police in Galicia (for illegal actions). The social 
involvement of Eugeniusz Morawski, who later 
became Rector of our university and who in 1905 
was a member of the Polish Socialist Party, re-
sulted in a much more severe punishment – exile 
to Siberia, changed after three years to forced 
emigration to the West.

Raised in the spirit of the cult of uprisings, in or-
der to fulfil the spiritual testament of their great 
ancestors, they joined Piłsudski’s Legions. In 
the memoirs of Stefan Śledziński we read about 
a trip to Cracow in 1914, the march of Olean-
ders and the participation in the Battle of Kon-
ary of a young scout – who had just finished the 
seventh grade at that time. Students and teach-
ers of Warsaw’s conservatory also participated 
in military campaigns of 1919–1920. As was 
mentioned by Kazimierz Wiłkomirski: “One day 
the students of the conservatory, following the 
example of students of other universities and 
students of higher classes of secondary schools 
jointly agreed that students born in 1902 or ear-
lier had to join the military service. There was no 
other way: I had to be a volunteer”.

Kazimierz Sikorski, fot. Benedykt Dorys, 1948 Stefan Śledziński

Część uczniów Konserwatorium objął dekret 
Akademickiego Komitetu Wykonawczego re-
krutujący studentów do wojska. Wcielano ich do 
różnych formacji, w tym do słynnego 36. Pułku 
Piechoty Legii Akademickiej. Oficerem tego puł-
ku był późniejszy rektor, Teodor Zalewski, który 
brał udział w walkach w Małopolsce Wschodniej. 
Do tej generacji dzieci „orlich idei” należeli także 
inni zasłużeni dla uczelni profesorowie, m.in.: 
Zbigniew Drzewiecki, Stanisław Kazuro, Kazi-
mierz Kleczyński, Bronisław Rutkowski. „Pobra-
ny z poboru w 1920 roku” Kazimierz Sikorski był 
kapelmistrzem 1. Pułku Szwoleżerów, a Wincen-
ty Laski służył w latach 1918–1920 jako ochotnik 
w 3. Pułku Artylerii Ciężkich Haubic. Wspomnieć 
też należy uczestnika obu wielkich wojen dwu-
dziestego stulecia – profesora Benedykta Górec-
kiego. Ten założyciel klasy fagotu, kawalerzysta, 
członek orkiestry 2. Pułku Ułanów Legionów Pol-
skich brał potem udział we wrześniowej obronie 
Warszawy w batalionie Stefana Starzyńskiego, 
a następnie jako oficer AK (ps. „Jur”) – w po-
wstaniu warszawskim. Inny obrońca stolicy z ba-
talionu Starzyńskiego, student Konserwatorium, 
a później dyrygent – Olgierd Straszyński (ps. 

Some of the conservatory students were subject 
to the decree of the Academic Executive Com-
mittee, recruiting students to the army. They 
were conscripted into different formations, in-
cluding the famous 36th Infantry Regiment of Ac-
ademic Legion. Its officer was Teodor Zalewski, 
a participant of fights in Eastern Lesser Poland. 
Part of the generation of “the Eagle ideas” were 
the professors who rendered great service to the 
school: Zbigniew Drzewiecki, Stanisław Kazuro, 
Kazimierz Kleczyński, and Bronisław Rutkowski. 
Conscripted in 1920, Kazimierz Sikorski was 
a bandmaster of the 1st Regiment of Chevau-
Légers, and Wincenty Laski served in the period 
of 1918–1920 as a volunteer in the 3rd Regiment 
of Heavy Howitzer Artillery. We should also men-
tion a participant of the two great Wars of the 20th 
century – Professor Benedykt Górecki. This bas-
soon class founder, cavalryman of the 2nd Uh-
lans’ 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 
participated in the Warsaw Uprising. Another 
defender of Warsaw from Starzyński’s battalion, 

Zbigniew Drzewiecki, fot. Benedykt Dorys, 1946 Stanisław Kazuro, fot. Benedykt Dorys, 1948
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„Wesołowski”), obsługiwał radiostację „Błyska-
wica” czynną w czasie powstania warszawskie-
go. Wybuch II wojny światowej nakazał bowiem 
młodzieży muzycznej, jak wcześniej legionowe-
mu pokoleniu z Oleandrów, odejść od narzędzi 
artystycznego warsztatu i wziąć karabin do ręki.
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 zbiorowego, 
jak mówi poeta, „brylantami strzelamy do wroga”. 
Tak muzyka polska utraciła w kampanii wrze-
śniowej 1939 roku utalentowanego kompozyto-
ra, wychowanka Konserwatorium, Franciszka 
Maklakiewicza. Wspomnieć wypada kompozyto-
ra i dyrygenta, studenta w klasie Waleriana Bier-
diajewa – Onufrego Bronisława Kopczyńskiego. 
Na początku wojny prowadził on zespół instru-
mentalny w lokalu na rogu Alej Jerozolimskich 
i Nowego Światu. Redagował też pismo „Sztuka 
i Naród”, na łamach którego między innymi pisał: 
„Droga do muzyki narodowej jest bodaj najbar-
dziej osobistą sprawą każdego twórcy. Muzyka 
Szymanowskiego nie jest też receptą na muzykę 
narodową, nie jest wzorem do naśladowania, 
lecz genialnie prostym wskazaniem kierunku, 
w którym wszyscy muzycy powinni podążać, ale 
wszyscy w zgodzie ze swymi indywidualnymi 
tendencjami, według swoich osobistych wartości 
i pragnień”. Aresztowany jako działacz podziem-
nego ruchu oporu, Kopczyński został stracony 
w maju 1943 roku. Listę zamienionych w popiół 
„diamentów” sztuki muzycznej można by znacz-
nie wydłużyć…
W poczuciu daremności zmagań z wyzwaniami 
losu, zgodę na przyjęcie moralnego testamentu 
muzycy poświadczali czynami. I nie żałował „nie 
napisanych utworów” Piotr Perkowski ps. „dr 
Puławski”, który w heroicznym okresie okupacji 
zajęty był akcjami samopomocowymi w środo-
wisku artystów, m.in. zorganizował stołówkę 
w suterenie Zachęty, a po kapitulacji powstania 

Olgierd Straszyński (pseudonym “Wesołowski”) 
was a former student of the conservatory who 
later became a conductor, controlled the radio 
station (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.
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. We should also 
mention Onufry Bronisław Kopczyński, a com-
poser, conductor, student in class of Walerian 
Bierdiajew. At the beginning of the war he also 
conducted an instrumental ensemble in premises 
situated on the corner of Aleje Jerozolimskie and 
Nowy Świat Streets. He also edited a magazine 
entitled “The Art and the People”, where he wrote, 
among others: “The path towards national music 
is probably the most personal matter of every 
creator. Szymanowski’s music is neither a re-
cipe for national music nor a pattern to copy, it 
is a genially simple marker of the direction all 
musicians should follow, but all of them should 
be in harmony with their individual tendencies, 
personal values and desires”. Arrested as an 
activist of the underground resistance move-
ment, Kopczyński was executed in May of 
1943. The list of musical diamonds turned into 
dust is much longer…
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 artists. He organ-

utworzył Polnische Rotes Kreuz Transportgrup-
pe 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 – „dyktował swoje kom-
pozycje czterem maszynistkom na przemian”. 
Działający w konspiracji Faustyn Kulczycki, 
kompozytor i dyrygent (w międzywojniu kapel-
mistrz w 8. Pułku Piechoty Legionów), pracował 
oficjalnie we własnej owocarni na Żoliborzu, 
a w czasie powstania pełnił funkcję komendan-
ta obrony przeciwlotniczej w Śródmieściu. Nie 
brakowało kobiet wśród muzyków działających 
w konspiracji. Dość wspomnieć Jadwigę Winter-
-Śledzińską, oficera AK, czy legionistkę Anto-
ninę Wozaczyńską, od 1942 roku komendanta 
Wojskowej Służby Kobiet AK. Jak widać życie 
osobiste i artystyczne polskiego muzyka to dwie 
strony tej samej karty…
W czasach burzy i zawieruchy dziejowej muzy-
ka i muzycy odgrywali szczególną rolę, „przy-
krywając kwiatami armaty, rozpylacze, rany 
i najboleśniejsze straty”, jak to ujął Jarosław 
Iwaszkiewicz. Wykonywali przede wszystkim 
swoją powinność artystyczną, a zarazem po-
magali warszawiakom w „opanowaniu nerwów 
i złych myśli”. W okresie okupacji koncertowali 
w domach prywatnych, kawiarniach i restaura-
cjach, ale też na ulicach i podwórkach, w pełni 
świadomi, że nawet w czasie szalejącej na po-
wierzchni „gwałtownej nawałnicy morskiej – jak 
metaforycznie określił czas okupacji Jerzy Wal-
dorff – głębiny zostają nadal ciche […] A sztuką 
tych głębin ludzkości jest właśnie muzyka”.
Gdy mijał czas trudny dla narodu, podejmowa-
na była w uczelni rzetelna praca nad doskona-
leniem warsztatu artystycznego, tak aby każdy 
dyplom móc opatrzyć jedynie najwyższym zna-
kiem jakości, aby wykształcić muzyka, który 
łączy w sobie perfekcyjne opanowanie umiejęt-
ności ściśle warsztatowych z głęboką wiedzą 
ogólną. Jak przekonywał Tadeusz Baird: „Twór-

ized 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 jokingly recalled – “dictated his 
compositions to four typists in turns”. A conspir-
acy activist Faustyn Kulczycki, a conductor and 
composer (drum major at the 8th Legions Infantry 
Regiment during the interwar period), officially 
worked 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. Among the musicians who 
were active in the resistance movement there 
were also women. It is enough to mention Jad-
wiga Winter-Śledzińska, Officer of the Home 
Army, or legionist Antonina Wozaczyńska, Com-
mander Officer of the Women’s Military Service 
of the Home Army in 1942. As we can see, the 
personal and artistic life of a Polish musician are 
two sides of the same page...
In times of turmoil music and musicians played 
a unique role, “covering cannons, machine 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”. They gave concerts which took 
place in private houses, cafés and restaurants, 
but also on the streets and backyards, fully 
aware that even during the “torrential sea storm” 
on the surface – as Jerzy Waldorff metaphorical-
ly described the time of occupation – “the deep 
waters remain silent [...] And the art of these 
deep waters is music”.
When these difficult for the national community 
times were gone the school worked diligently on 
perfecting its students’ artistic skills so that there 
could only be the highest grades on every diplo-
ma issued, all that in order to educate a musician 
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czy artysta powinien być w naszych czasach 
czymś w rodzaju dawnego, wszechstronnego 
humanisty, może jego ostatnim w historii wcie-
leniem. Ogólna orientacja w sprawach kultury 
i sztuki, tak dawnej, jak i nowoczesnej, głębokie 
i wszechstronne wykształcenie, także pozaar-
tystyczne, znajomość współczesnych tendencji 
filozoficznych i ich historii, zainteresowanie dla 
zachodzących w świecie przemianh […] to nie-
zbędne intelektualne wyposażenie współcze-
snego, prawdziwie ambitnego artysty każdej 
specjalności”. Ten pogląd podzielało wielu arty-
stów związanych z warszawską uczelnią.
Nurt refleksji skupionej nie tylko na zagadnie-
niach warsztatu muzycznego był obecny w war-
szawskiej szkole od początku jej istnienia. O po-
ziom wiedzy ogólnej wokalistów i instrumenta-
listów zadbał już Wojciech Bogusławski, który 
w trosce o to, co „oświecić i uprzyjemnić może”, 
wprowadził w Szkole Dramatycznej naukę ję-
zyka polskiego i obcego, historii powszechnej 
i historii Polski, a ponadto tańca i rysunku. Ro-
zumiał konieczność drążenia tajemnic warsztatu 
artystycznego i zdobywania prawd naukowych 
o sztuce dźwięku także „ojciec” naszej uczelni. 
O rozległych zainteresowaniach i aspiracjach 
Józefa Elsnera świadczą jego wykłady uniwer-
syteckie „teorii muzyki, jenerałbasu i kompo-
zycji, uważanej we względzie gramatycznym, 
retorycznym i estetycznym”, a także rozprawy 
„o melodii”, „o metryczności i rytmiczności języka 
polskiego” czy też osobne artykuły poświęcone 
sprawom estetyczno-muzycznym. W obszarze 
zainteresowań teoretycznych Elsnera znalazły 
się zatem zarówno zagadnienia związane z es-
tetyką i teorią muzyki, jak i praca nad podręczni-
kami oraz popularyzacją muzyki. Można sądzić, 
że poglądy te nauczyciel Chopina utrwalił gene-
racji pierwszych absolwentów Szkoły Głównej 
Muzyki (powołanej w roku 1826).
Kiedy w roku 1860 Apolinary Kątski wydawał 
odezwę w sprawie Instytutu Muzycznego War-

who joins perfectly developed skills with broad 
general knowledge. As Tadeusz Baird claimed: 
“A creative artist nowadays should be some-
thing like an old-fashioned versatile humanist, 
perhaps his last embodiment in the history. Gen-
eral orientation in the matters of culture and art, 
both old and contemporary, broad and versatile 
education reaching beyond arts, knowledge of 
contemporary philosophical tendencies and their 
history, interest in the changes taking place in the 
world [...] are the necessary pieces of intellectual  
equipment of a modern, truly ambitious artist of 
each speciality”. This view was shared by many 
artists connected with Warsaw’s school.
The current of reflection focused not only on  
issues of musical skills was present at the War-
saw’s school from the beginning of its existence. 
The level of general knowledge of vocalists and 
instrumentalists was taken care of by Wojciech 
Bogusławski, who introduced at the School of 
Drama the Polish and foreign language classes, 
classes in general history and the history of Po-
land, as well as dancing and drawing, all for the 
sake of what “could be enlightening and enjoy-
able”. The “father” of our school also understood 
the necessity to explore the mysteries of music 
skills and uncover scholarly truths about the art 
of sound. A proof of Józef Elsner’s wide interests 
and aspirations were his university lectures in 
“the theory of music, general-bass and compo-
sition” discussed in the “grammatical, rhetorical 
and aesthetical aspects”, and also a treatise “on 
melody”, “on metricity and rhythmicity of the Pol-
ish language”, or separate articles devoted to 
aesthetical and musical matters. Hence, in the 
area of Elsner’s theoretical interests were both 
matters connected with aesthetics and theory of 
music, and work on course materials and promo-
tion of music. It can be assumed that these views 
were instilled in the generation of the first alumni 
of the Main School of Music (founded in 1826).
When in 1860 Apolinary Kątski announced an ap-

szawskiego, określił misję owej „wszechnicy mu-
zycznej” w słowach: „Celem szkoły muzycznej 
ma być nie granie, śpiewanie i komponowanie, 
ale sztuka, istność duchowa w materię tonów 
i rytmów odziana”. Dlatego też w programie naj-
wyższego kursu kształcenia w IMW znalazła się 
historia i estetyka muzyki. Warto przypomnieć, 
że w XIX wieku nauczanie historii muzyki i este-
tyki było realizowane łącznie, co właśnie zostało 
uhonorowane w programie instytutowych zajęć: 
„wykładać będę rys pragmatyczno-filozoficzny 
całej historii muzyki, z estetyki: teorię smaku, 
estetykę ogólną podług Libelta, estetykę muzy-
ki, rozbiory krytyczno-estetyczne” – pisał w roku 
1860 miłośnik literatury polskiej i muzyki, Adam 
hr. Krasiński, sekretarz Zarządu Instytutu Mu-
zycznego Warszawskiego. Na przełomie XIX 
i XX wieku do natury nauczania muzyki należało 
lokalizowanie jej niejako w środku humanistyki.
Reforma uczelni, która za sprawą Szymanow-
skiego nastąpiła w roku 1930, zakładała wpro-
wadzenie do Wyższej Szkoły Muzycznej (jako 
części PKM) nowego przedmiotu – propedeutyki 
filozofii. Tym samym zostały zrealizowane idee, 
które nowy rektor wyłożył 7 listopada 1930 roku 
w inauguracyjnej mowie: „Kształcąc w muzyce 
należy ponadto dać uczniom obiektywną wiedzę 
o muzyce, o jej historii, o zasadniczych pojęciach 
z dziedziny jej filozofii i estetyki; ukazać właści-
we i przynależne jej miejsce w dziejach ducho-
wego rozwoju ludzkości […] Nie wystarczyłoby 
tu bowiem najgłębsze nawet ujęcie estetycznych 
jedynie zagadnień, skoro by się pominęło mil-
czeniem pierwiastek etyczny […] Na wsze stro-
ny otwierają się szerokie wrota wiodące bądź ku 
nowym obszarom wiedzy, poprzez uogólnienia 
estetyki ku wzniosłym wyżynom filozofii i me-
tafizyki, bądź ku tej naturalnej płodnej glebie, 
w której kiełkuje w prymitywnych swych for-
mach, następnie wzrasta i rozkwita w istotnych 
dziełach sztuki muzyka”. Nie było łatwo rektoro-
wi Szymanowskiemu wdrażać założenia ideowe 

peal concerning the Warsaw Institute of Music, 
he determined the mission of this “music univer-
sity” with the words: “The aim of a music school 
should be not playing, singing or music writing, 
but the art, the spiritual existence dressed in 
tones and rhythms”. Therefore, the curriculum of 
the highest education course at the Warsaw Insti-
tute of Music included the history and aesthetics 
of music. It is worth reminding that in the 19th cen-
tury, history of music and aesthetics were taught 
jointly, which was duly taken into consideration in 
the programme of the institute’s classes: “I shall 
give lectures on the pragmatic and philosophi-
cal outline of all history of music, on aesthetics: 
theory of taste, general aesthetics according to 
Libelt, aesthetics of music, critical and aesthetical 
analyses”, as was written in 1860 by count Adam 
Krasiński, a lover of Polish literature and music, 
secretary of the Board of the Warsaw Institute 
of Music. At the turn of the 20th century part of 
the nature of music teaching was placing it in the 
centre of humane studies, so to speak.
The school reform, which took place thanks to 
Szymanowski in 1930, planned introducing a new 
subject at the Higher School of Music (being part 
of the State Conservatory of Music) – the propae-
deutics of philosophy. This way the ideas listed 
in Rector’s inaugural speech delivered on 7th No-
vember 1930 were fulfilled: “While providing edu-
cation in music we should give students objec-
tive knowledge in music, its history, basic notions 
from the area of its philosophy and aesthetics; 
show the right place it belongs with in the history 
of the spiritual development of the mankind [...] If 
the music element was passed over in silence, 
even the broadest presentation of aesthetical  
issues alone would not be enough [...] The gates 
leading either towards new areas of knowledge, 
through generalizing aesthetics and placing it in 
the heights of philosophy and metaphysics, or 
towards this natural fertile soil in which music 
sprouts in its primitive forms, then grows and 
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wyłożone w czasie inauguracji, gdyż zwolennicy 
zawodowego profilu edukacji w Konserwatorium 
wyrażali ogromną niechęć wobec humanistyki, 
bo „po co są te filozofie, wystarczy mieć mocne 
palce i płuca, a po co mieszać w to wszystko gło-
wę?” – pytano.
W trosce o nadanie refleksji muzycznej profilu 
naukowego właśnie w Państwowym Konser-
watorium Muzycznym (a nie na Uniwersytecie 
Warszawskim) powstał Wydział Muzykologicz-
ny. Otwarcie tego fakultetu (w roku 1934) miało 
miejsce za czasów rektoratu Eugeniusza Moraw-
skiego, w sytuacji, gdy środowisko akademickie 
Warszawy protestowało przeciwko temu, aby 
w stołecznej wszechnicy „młode panienki uczyły 
się grać do tańca”. Jak to wyjaśniał współtwórca 
nowego kierunku kształcenia, Julian Pulikowski, 
nie miała to być muzykologia rozumiana jako 
l’art pour l’art. Autorom chodziło o wykształce-
nie naukowców-muzyków, będących w ścisłym 
kontakcie ze sztuką żyjącą. Warto przypomnieć, 
że współtwórcami Wydziału Muzykologicznego 
w Państwowym Konserwatorium Muzycznym 
byli między innymi: Stefan Śledziński, dyrygent 
i muzykolog, oraz Kazimierz Sikorski, kompozy-
tor i filozof. A to właśnie rektor Sikorski zawia-
dywał warszawską PWSM na początku lat 60. 
i to w tym okresie prof. dr Śledziński nadawał 
kształt programowy akademickiej edukacji mu-
zyków, wzbogacając ją o wiedzę humanistyczną. 
Uczelnia gościła wówczas jako wykładowców 
czołowych humanistów tego czasu: Romana In-
gardena, Tadeusza Kotarbińskiego, Władysława 
Tatarkiewicza, Jerzego Pelca.
Wspominając te piękne karty z dziejów stołecz-
nej uczelni muzycznej, pragnę uwypuklić fakt, iż 
myśl humanistyczna praktykowana w tej uczelni 
pozostawała od jej zarania na usługach dydakty-
ki akademickiej, będąc bezpośrednio związaną 
z uprawianym tu wykonawstwem i twórczością. 
I tak jest w zasadzie do dzisiaj. Wszak obecna 
w tej uczelni teoria muzyki wykazuje szcze-

blooms in important works of art, are opening in all 
directions”. It was not easy for Rector Szymano-
wski to implement these ideas presented during 
the inauguration as supporters of the profession-
al profile of education at the conservatory were 
very reluctant towards humane studies, because 
„what are those philosophies for if it’s enough  
to have strong fingers and lungs, why should the 
head be involved in all that?”– they asked.
In order to give the music reflection a scholarly 
profile the Department of Musicology was found-
ed at the State Conservatory of Music (and not 
at the University of Warsaw). The opening of 
this faculty (in 1934) took place when Eugeniusz 
Morawski was the school’s Rector, in a situation 
when Warsaw’s academic community protested 
against “young ladies learning to play for danc-
ing” at a higher education institution in the capital. 
As was explained by the co-creator of this new 
major of education, Julian Pulikowski, it was not 
supposed to be musicology understood as l’art 
pour l’art. Its authors wanted to educate scholars 
and musicians being in close contact with the liv-
ing art. It is worth reminding that co-founders of 
the Department of Musicology at the State Con-
servatory of Music were, among others, Stefan 
Śledziński, a conductor and musicologist, and 
Kazimierz Sikorski, a composer and philosopher. 
It was Rector Sikorski who headed Warsaw’s 
State Higher School of Music at the beginning of 
1960s, and in that period Prof. Śledziński shaped 
the curriculum of the academic education of mu-
sicians, enriching it with knowledge of humani-
ties. The school’s guest lecturers were leading 
humanists of that time: Roman Ingarden, Tade-
usz Kotarbiński, Władysław Tatarkiewicz, and 
Jerzy Pelc.
While looking back on these beautiful events 
of the history of Warsaw’s university of music 
I would like to emphasize the fact that the hu-
mane thought practised there has served the 
academic didactics from the beginning, being 
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gólną formę zażyłości z dziełem muzycznym. 
U podstaw teorii leży bowiem utożsamienie się 
z przedmiotem działań: z graniem, komponowa-
niem, dyrygowaniem, czyli z empirii rodzi się teo-
ria muzyki. W koncepcji kształcenia teoretyków 
zawarty jest zatem paradoks: „teoria jest prak-
tyką”, a o jej istnieniu decyduje twórczość, gdyż 
póki twórczości, póty teorii.
Długa jest lista wychowanków i pedagogów, wy-
bitnych artystów z różnych okresów, którzy za-
pisali się w sposób znaczący w dziejach muzyki 
polskiej i światowej. Skomplikowana jest sieć 
genealogiczna warszawskiej pedagogiki. Wszak 
w różnych sferach twórczości i wykonawstwa, 
połączonych w murach jednej uczelni, proces 
gromadzenia doświadczeń przebiegał odmien-
nie. Każda z dyscyplin muzycznych ma przecież 
własne dziedzictwo, wynikające z międzypokole-
niowej wymiany, wyrażonej w owym sprzężeniu 
zwrotnym, zespalającym profesorską dojrzałość, 
erudycję i rutynę z wyostrzonym krytycyzmem 
młodej kadry.
Tożsamość warszawskiej szkoły kształtowała się 
w konfrontacji z osiągnięciami sztuki muzycznej 
różnych środowisk, a swoją otwartość na wszyst-
kie „wichry świata” zawdzięcza uczelnia ponie-
kąd położeniu i stołecznym funkcjom miasta. Na 
małym wycinku przestrzeni geograficznej sku-
piały się wszak i rozpraszały rozmaite tenden-
cje pedagogiczne, warsztatowe, estetyczne. Za 
niewątpliwie szczęśliwy dla uczelni uznać trzeba 
także fakt nieustannego przenikania idei dociera-
jących do nas z zewnątrz, bo to właśnie, wbrew 
pozorom, dawało szansę na stworzenie odręb-
nych szkół i wpływało na doskonalenie pedago-
giki muzycznej. Niech zatem zagadką nierozwią-
zaną pozostanie to, co powoduje, że pomimo 
licznych migracji muzyków i rozległego dialogu 
z muzykami innych środowisk, mimo ogromnego 
bagażu europejskich i światowych powiązań ów 
bystry nurt przemian, jakim podlegała uczelnia, 
żłobił tylko jej warstwę powierzchniową. To zaś, 

closely connected with its performance practice. 
In principle, it has been like that to this day as 
the theory of music practised at the university 
nowadays undoubtedly shows signs of being on 
familiar terms with a music piece. It is because 
the basis of the theory is identifying with the sub-
ject of action: playing, composing, conducting, 
i.e., the theory of music is born from empiricism. 
Therefore, there is a paradox in the concept of 
education of theoreticians: “theory is practice”, 
and its existence is dependent on the creativity 
because theory exists for as long as there is crea-
tive output.
Long is the list of graduates and teachers, out-
standing artists from different periods, who be-
came a significant part of Polish and world mu-
sic. The genealogical network of our pedagogy is 
complex – as in different spheres of creative work 
and performance – being joined in one school. 
Every music discipline has its own heritage, re-
sulting from the intergenerational exchange – join-
ing maturity, erudition and the experience of pro-
fessors with the sharp criticism of the young staff.
The identity of Warsaw’s school developed in con-
frontation with the achievements of performance 
art within its different environments. This open-
ness 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 geo-
graphical space, various teaching, technical and 
aesthetical tendencies 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 appearan-
ces, allowed the creation of separate schools and 
influenced 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 and world connections and the rapid 
current of changes, they have only served to 
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co decyduje o tożsamości uczelni, pozostało nie-
zmienne. Nie jest łatwo określić, czym jest ów 
„duch miejsca” usytuowanego na nadwiślańskiej 
skarpie… Z pewnością jednak swą magnetycz-
ną moc czerpie ono z darowanej nam drogocen-
nej spuścizny, którą przeszłe generacje ocaliły 
i pomimo przeszkód nam przekazały.
Jako przesłanie dla studentów i pedagogów 
uczelni Fryderyka Chopina warta przywołania 
dzisiaj jest refleksja wybitnego pedagoga sto-
łecznej uczelni muzycznej, Zbigniewa Drzewiec-
kiego; myśl, która nie straciła na aktualności, 
chociaż wypowiedziana w latach 30. minionego 
stulecia przez młodego wówczas pianistę:
„Młodzież polska tu w kraju czerpać musi sztukę 
i wiedzę muzyczną. Tu musi być ognisko świa-
tła, które promieniować winno na cały kraj. Nie 
wolno nam pomniejszać naszego narodowego 
stanu posiadania. Jeśli ma się rozwijać polska 
twórczość i polska sztuka wykonawcza, to musi 
się ona kształtować na rodzimych wzorach […] 
Młodzież winna jechać za granicę już dokształ-
cona i uformowana duchowo, by wzbogacić się 
tam szerszym nurtem życia, lecz nie uronić nic 
ze skarbca rodzimej odrębności”.

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.
As a message for the FCUM’s students and 
teachers, it is worth mentioning the remark of 
Zbigniew Drzewiecki, the institution’s outstand-
ing teacher; his thought is still up-to-date even 
though it was expressed during the 1930s when 
he was a young pianist:
“The Polish youth has to draw the art and 
knowledge of music here in this country. This is 
where there has to be the source of light which 
should radiate to reach it all. We must not di-
minish our national possessions. If our Polish 
creativity and Polish art of performance are 
to develop, they must be shaped on national 
models. […] Young people should go abroad al-
ready educated and spiritually formed so as to 
be enriched with a wider stream of life but with-
out losing anything from the treasury of national  
distinctiveness”.
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WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY I TEORII MUZYKI

KATEDRA KOMPOZYCJI

Aleksandra Chmielewska, klasa prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego
- II nagroda w kategorii chóralnej na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim  

„Musica Sacra Nova” (Cambridge-Kolonia 2016) za utwór Veni Emmanuel
- wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Sinfonietta per Sinfonietta”  

(Kraków 2016) za utwór Sinfonietta – The Night of Fireworks
- wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Opus 966” (Poznań 11.2015)  

za utwór Salutatio Angelica
- wyróżnienie na Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Bairda (Warszawa 2016)  

za utwór Carmen Perpetuum

Andrzej Karałow, klasa prof. dra hab. Stanisława Moryto
- wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego  

(Katowice 12.2015) za utwór Multicolour Horizon

Wojciech Kostrzewa, klasa prof. dra hab. Marcina Błażewicza
- I nagroda na IV Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim (Gorzów Wielkopolski 2016)  

za utwór Universe

Michał Malec, klasa prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego
- III nagroda w kategorii organowej na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim  

„Musica Sacra Nova” (Cambridge-Kolonia 2016) za utwór Meditation sur la Croix
- wyróżnienie na 57. Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda (Warszawa 2016)  

za utwór ...w okropnościach widzenia nocnego

Marcin Marchewka, klasa prof. dra hab. Stanisława Moryto
- wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Leoša Janáčka (Ostrawa 2016)  

za utwór The thorny shrub for oboe solo

Jakub Neske, klasa prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego
- laureat Samuel Stokes’ Call for Humorous Piano Pieces (USA 2016)
- laureat Start Up for Young Conductors (Szwajcaria 2016)

Żaneta Rydzewska, klasa prof. dra hab. Stanisława Moryto
- II nagroda (pierwszej nie przyznano) na Konkursie Kompozytorskim „...kiedy myślę Berio...”  

(Wrocław 12.2015) za utwór Les mots se moquent de nous

Jakub Szafrański, klasa prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego
- I nagroda na 57. Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda (Warszawa 2016)  

za utwór na sekstet wokalny Trobey Pastora
- III nagroda i nagroda specjalna „Prawykonanie niemieckie 2016 - Kammerchor Hannover” na  

III Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Opus 966” (Poznań 11.2015) za utwór Tu es filius meus

WYDZIAŁ FORTEPIANU, KLAWESYNU I ORGANÓW

KATEDRA FORTEPIANU

Łukasz Krupiński, klasa prof. dr hab. Alicji Palety-Bugaj i ad. dra Konrada Skolarskiego
- półfinalista XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina  

w Warszawie (1-23.10.2015)
- I nagroda na NRW International Piano Festival „ClaviCologne” (11-19.03.2016)
- Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015)

Wojciech Kruczek, klasa dr hab. Joanny Ławrynowicz-Just, prof. UMFC
- II nagroda na Alion Baltic International Music Competition (Tallin 12-22.07.2016)
- wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Very Lotar-Szewczenko  

(Jekaterynburg 18.06-1.07.2016)

KATEDRA ORGANÓW I KLAWESYNU

Jarosław Kocik, klasa organów ad. dra hab. Jarosława Wróblewskiego i ad. dra hab. Bartosza Jakubczaka
- III nagroda w Ogólnopolskim Bachowskim Konkursie Organowym w Krakowie  

(AM Kraków 14-15.12.2015)

Krzysztof Ostrowski, klasa organów prof. Józefa Serafina i ad. dra hab. Jarosława Wróblewskiego
- II nagroda w Ogólnopolskim Bachowskim Konkursie Organowym w Krakowie  

(AM Kraków 14-15.12.2015)

Anna Przybysz, klasa organów prof. Józefa Serafina i ad. dra hab. Jarosława Wróblewskiego
- III nagroda i dwie nagrody specjalne (recital w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 

Organowej w Puławach, recital w ramach IV Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Pasłęku) na 
V Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu (23-28.08.2015)

Marek Smoczyński, klasa organów prof. Józefa Serafina i ad. dra hab. Jarosława Wróblewskiego
- I nagroda i cztery nagrody specjalne (recital w ramach 52. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 

Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, recital w ramach XXII Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie, recital w ramach cyklu Staromiejskie Koncerty 
Organowe w Poznaniu, nagroda dla najlepszego uczestnika z Polski – recital w Miejskiej Górce – 
nagroda burmistrza) na V Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego  
w Poznaniu (23-28.08.2015)

Weronika Janyst, klasa klawesynu ad. dr hab. Aliny Ratkowskiej i as. Krzysztofa Garstki
- I nagroda na IV Akademickim Konkursie Klawesynowym (Poznań 7-10.12.2015)
- I nagroda oraz cztery spośród pięciu nagród specjalnych na Ogólnopolskim Konkursie Klawesynowym 

zorganizowanym w rocznicę urodzin J. S. Bacha, G. F. Händla i D. Scarlattiego (Kraków 26-27.11.2015)

Justyna Kreft, stażystka w klasie klawesynu ad. dr hab. Aliny Ratkowskiej
- II nagroda na IV Akademickim Konkursie Klawesynowym (Poznań 7-10.12.2015)
- stypendium w kategorii Muzyka podczas XIII edycji Konkursu Stypendialnego MKiDN „Młoda Polska” 
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Stanisław Łopuszyński, klasa klawesynu dr hab. Lilianny Stawarz, prof. UMFC
- Golden Award (I miejsce w kategorii “Fabiani”) w duecie Harp&Chords na 8th International Music 

Competition and Festival for Soloists and Chamber Groups „SVIREL” (Nova Gorica 30.03.-17.04.2016)
- Golden Finalist (I miejsce w kategorii wiekowej H) na 8th International Music Competition and Festival 

for Soloists and Chamber Groups „SVIREL” (Nova Gorica 30.03.-17.04.2016)

KATEDRA KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ

Krystyna Raczyńska, doktorantka w klasie kameralistyki fortepianowej prof. dr hab. Katarzyny 
Jankowskiej-Borzykowskiej
- nagroda dla najlepszego pianisty-kameralisty na XI Konkursie Muzyki XX i XXI Wieku Dla Młodych 

Wykonawców (Radziejowice 15-20.05.2016)

d u e t y

Duet, klasa kameralistyki fortepianowej prof. dr hab. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej
Michał Janicki, klasa wokalna prof. dr hab. Ewy Iżykowskiej-Lipińskiej
Ryszard Alzin, klasa fortepianu prof. Ewy Pobłockiej i ad. dr hab. Marii Gabryś
- nagroda specjalna za utwór polski na XIX Międzynarodowym Konkursie Kameralnym  

im. Kiejstuta Bacewicza (AM Łódź 10-17.04.2016)

Duet, klasa kameralistyki prof. dr hab. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej  
i prof. dra hab. Klaudiusza Barana
Iwo Jedynecki, klasa akordeonu prof. dra hab. Klaudiusza Barana
Aleksander Krzyżanowski, klasa fortepianu prof. Piotra Palecznego i as. Karoliny Nadolskiej
- III nagroda na XIX Międzynarodowym Konkursie Kameralnym im. Kiejstuta Bacewicza  

(AM Łódź 10-17.04.2016)
- III nagroda na TURNIEJU KAMERALNYM w trzech odsłonach (AM Bydgoszcz 09-13.04.2016)

Duet, klasa kameralistyki prof. dr hab. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz
Elżbieta Sandel, klasa skrzypiec prof. dra hab. Romana Lasockiego
Łukasz Piasecki, klasa fortepianu dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prof. UMFC
- II nagroda na 14° Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale „Premio città di Padova” (06.2016)
- III nagroda na 8° Concorso Musicale città di Filadelfia, Premio Speciale „Paolo Serrao” (Włochy 05.2016)

Duet, klasa kameralistyki prof. Mai Nosowskiej
Michał Przygoński, klasa wokalna prof. dra hab. Roberta Cieśli
Joanna Kacperek, klasa fortepianu prof. Ewy Pobłockiej
- nagroda w postaci nagrania płyty w ramach stypendium przyznanego przez Bank Société Générale

t r i a

MERCURY PIANO TRIO, klasa kameralistyki prof. dr hab. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej
Igor Kret, klasa fortepianu prof. dra hab. Jerzego Sterczyńskiego i ad. dra Konrada Skolarskiego
Aleksandra Szlaga, klasa skrzypiec dr hab. Marii Orzechowskiej, prof. UMFC
Katarzyna Stasiewicz, klasa wiolonczeli prof. dra hab. Andrzeja Bauera
- nagroda w postaci nagrania płyty w ramach stypendium przyznanego przez Bank Société Générale

SZYMANOWSKI PIANO TRIO, klasa kameralistyki prof. dr hab. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej
Maurycy Stawujak, klasa fortepianu prof. dr hab. Elżbiety Tarnawskiej i dra Ramira Sanjinesa Unzuety
Katarzyna Denkiewicz, klasa skrzypiec prof. dra hab. Krzysztofa Bąkowskiego
Antonina Przybyszewska, klasa wiolonczeli dra hab. Piotra Hausenplasa, prof. UMFC
- I nagroda XVI Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Juliusza Zarębskiego  

(Łomianki 23-29.05.2016)

Trio fortepianowe, klasa prof. dr hab. Krystyny Borucińskiej i as. Bartosza Bednarczyka
Joanna Laszczkowska, klasa fortepianu prof. dra hab. Jerzego Sterczyńskiego 
i ad. dra Konrada Skolarskiego
Agnieszka Podłucka, klasa skrzypiec prof. dra hab. Piotra Reicherta i ad. dr Katarzyny Budnik-Gałązki
Adam Mazurek, klasa wiolonczeli prof. dra hab. Tomasza Strahla
- IV nagroda na TURNIEJU KAMERALNYM w trzech odsłonach (AM Bydgoszcz 09-13.04.2016)

Trio fortepianowe, klasa prof. dr hab. Krystyny Borucińskiej i as. Bartosza Bednarczyka
Paweł Popko, klasa fortepianu prof. Ewy Pobłockiej
Ada Dobrowolska, klasa skrzypiec prof. dra hab. Andrzeja Gębskiego
Krystyna Wiśniewska, klasa wiolonczeli prof. dra hab. Andrzeja Bauera
- II nagroda XVI Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Juliusza Zarębskiego  

(Łomianki 23-29.05.2016)

VISTI TRIO, klasa kameralistyki dra hab. Andrzeja Guza, prof. UMFC
Juliusz Goniarski, klasa fortepianu prof. dra hab. Jerzego Sterczyńskiego
Kamila Fediuk, klasa skrzypiec prof. Konstantego Andrzeja Kulki
Szymon Barczak, klasa wiolonczeli prof. dra hab. Tomasza Strahla
- wyróżnienie TURNIEJU KAMERALNEGO w trzech odsłonach (AM Bydgoszcz 09-13.04.2016)

k w a r t e t y

Kwartet, klasa kameralistyki fortepianowej prof. dr hab. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej
Piotr Kozłowski, klasa fortepianu prof. dr hab. Elżbiety Tarnawskiej i dra Ramira Sanjinesa Unzuety
Aleksandra Buczna, klasa skrzypiec prof. dr hab. Magdaleny Szczepanowskiej
Dominika Kotlicka, klasa altówki prof. dra hab. Marka Marczyka
Daria Grzegorz, klasa wiolonczeli prof. dra hab. Tomasza Strahla
- IV nagroda na TURNIEJU KAMERALNYM w trzech odsłonach (AM Bydgoszcz 09-13.04.2016)

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

KATEDRA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH

s k r z y p c e

Marta Kowalczyk, klasa dra hab. Jana Staniendy, prof. UMFC
- Craxton Trust Award za osiągnięcia artystyczne (9.06.2015)
- Emily Anderson Prize Royal Philharmonic Society za osiągnięcia artystyczne (10.06.2015)
- Grand Prix i dwie nagrody specjalne za najlepsze wykonanie sonaty L. van Beethovena i sonaty 
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Krzysztofa Pendereckiego (wraz z Łukaszem Chrzęszczykiem) na I Międzynarodowym Konkursie  
Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena (Lusławice 6-13.09.2015)

- Bow Prize ufundowana przez J&A Beare – nagroda za osiągnięcia artystyczne (19.01.2016)
- Medal Magna Cum Laude przyznany przez UMFC (10.02.2016)
- nominacja do Musicians’ Company Prince’s Prize – Nagrody Księcia Anglii za osiągnięcia artystyczne 

(29.04.2016)

Jan Pietkiewicz, klasa prof. dr hab. Magdaleny Szczepanowskiej
- III nagroda na International Jeunesses Musicales Competition (Belgrad 21-30.03.2016)

Elżbieta Sandel, klasa skrzypiec prof. dra hab. Romana Lasockiego
- I nagroda na 14° Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale „Premio città di Padova” (06.2016)
- II nagroda na 8° Concorso Musicale città di Filadelfia, Premio Speciale „Paolo Serrao” (05.2015)

w i o l o n c z e l a

Alicja Kozak, klasa prof. dra hab. Tomasza Strahla
- II nagroda (I nie przyznano) na I Concurso Agustín Aponte International de Música  

(Teneryfa 13-16.02.2016)

k o n t r a b a s

Maciej Dobrzański, klasa dra hab. Adama Bogackiego, prof. UMFC
- II nagroda VII Polskich Spotkań Kontrabasowych (Mielec 15-17.04.2016)

KATEDRA INSTRUMENTÓW DĘTYCH

o b ó j

Mateusz Żurawski, klasa ad. dra hab. Arkadiusza Krupy
-  II nagroda PRO BOHEMIA 2016 – 14. Międzynarodowego Konkursu Interpretacyjnego 

gry na instrumentach dętych (Ostrawa 08-10.04.2016)
- wyróżnienie XXXVII Konkursu Młodego Muzyka (Szczecinek 6-8.05.2016)

Michał Żurawski, klasa ad. dra hab. Arkadiusza Krupy
-  II nagroda oraz tytuł Best performance of Lithuanian Competiton podczas  

VI TARPTAUTINIS LITAURO VEBROS OBOJINIKU KONKURSAS 2016 (Kowno 28-30.04.2016)

f a g o t

Szymon Michalik, klasa dra hab. Zbigniewa Płużka, prof. UMFC i ad. dra Artura Kasperka
- Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015)

Konrad Mrozek, klasa dra hab. Zbigniewa Płużka, prof. UMFC i ad. dra Artura Kasperka
- Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015)

s a k s o f o n

Krzysztof Koszowski, klasa dra hab. Pawła Gusnara, prof. UMFC
-  I nagroda na Varaždin International Woodwinds & Brass Competition (Chorwacja 09.04.2016)
-  II nagroda na I Międzynarodowym Konkursie w ramach Europejskiego Forum Saksofonowego  

(AM Wrocław 16.03.2016)

Paulina Młynarska, klasa dra hab. Pawła Gusnara, prof. UMFC
-  wyróżnienie I Międzynarodowego Konkursu w ramach Europejskiego Forum Saksofonowego  

(AM Wrocław 16.03.2016)
- I nagroda XXXVII Konkursu Młodego Muzyka (Szczecinek 6-8.05.2016)

Jakub Muras, klasa dra hab. Pawła Gusnara, prof. UMFC
- Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015)

ULLA SAXOPHONE TRIO, klasa dra hab. Pawła Gusnara, prof. UMFC
Urszula Gosk, Konrad Gzik, Kamil Borkowski
-  wyróżnienie TURNIEJU KAMERALNEGO w trzech odsłonach (AM Bydgoszcz 09-13.04.2016)

Kwartet saksofonowy, klasa dra hab. Pawła Gusnara, prof. UMFC
Jakub Muras, Paulina Młynarska, Paweł Kozyra, Konrad Gzik
-  III nagroda TURNIEJU KAMERALNEGO w trzech odsłonach (AM Bydgoszcz 09-13.04.2016)

w a l t o r n i a

Petr Kozel, klasa prof. dra Kazimierza Machali i wykł. Tomasza Bińkowskiego
- III nagroda na IV Ogólnopolskim Konkursie Waltorniowym im. Edwina Golnika  

(Łódź 30.11- -04.12.2015)

Magdalena Wąs, klasa prof. dra Kazimierza Machali i wykł. Tomasza Bińkowskiego
- wyróżnienie II stopnia na IV Ogólnopolskim Konkursie Waltorniowym im. Edwina Golnika  

(Łódź 30.11-04.12.2016)

MIĘDZYUCZELNIANA KATEDRA AKORDEONISTYKI

s o l o

Krzysztof Bratasz, klasa prof. dra hab. Klaudiusza Barana i ad. dra Rafała Grząki
- III nagroda na 40° Premio Internazionale della Fisarmonica „Città di Castelfidardo”  

(Włochy 17-20.09.2015)
- wyróżnienie w Mławskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Od solisty do orkiestry” 

(Mława 18-20.02.2016)
- wyróżnienie III Spotkań Młodych Akordeonistów w Brzezinach (18.05.2015)

Bartosz Kołsut, klasa prof. dra hab. Klaudiusza Barana i ad. dra Rafała Grząki
- I nagroda w XIX Międzynarodowych Spotkaniach Akordeonowych w kategorii muzyki rozrywkowej 

(Sanok 24.04.2016)
- I nagroda w V Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Ostrawie (Czechy 24-25.04.2016)
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- II nagroda w Mławskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Od solisty do orkiestry”  
(Mława 18-20.02.2016)

- II nagroda podczas International Accordion Days in Prague (Czechy 30.10.-1.11.2015)
- nagroda dla najbardziej wyróżniającego się muzyka na 24th Annual International Music Competition 

„IBLA Grand Prize 2015” (Włochy 07.2015)

Adam Maksymienko, klasa prof. dra hab. Klaudiusza Barana i ad. dra Rafała Grząki
- III nagroda Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Moskwie (15-19.12.2015)
- V miejsce na 65th CMA Trophée Mondiale (Martigny, Szwajcaria 20-25.10.2015)
- IV miejsce podczas 40° Premio Internazionale della Fisarmonica „Città di Castelfidardo”  

(17-20.09.2015)
- III miejsce na XXII Mławskim Festiwalu Akordeonowym „Od Solisty do Orkiestry” (18-20.02.2016)

Dawid Rydz, klasa prof. dra hab. Klaudiusza Barana i ad. dra Rafała Grząki
- III nagroda na Mławskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Od Solisty do Orkiestry” (18-20.02.2016)
- IV nagroda i tytuł finalisty Internationaler Akkordeon-Wettbewerb Klingenthal  

(Niemcy, 2-8.05.2016)

Mateusz Stankiewicz, klasa prof. dra hab. Klaudiusza Barana i ad. dra Rafała Grząki
- I nagroda w Mławskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Od solisty do orkiestry”  

(Mława 18-20.02.2016)

d u e t y

Duet akordeonowy, klasa kameralistyki ad. dra Rafała Grząki i as. Grzegorza Palusa
Nadzieja Baida, klasa prof. dra hab. Klaudiusza Barana i ad. dra Rafała Grząki
Adam Maksymienko, klasa prof. dra hab. Klaudiusza Barana i ad. dra Rafała Grząki
- III miejsce na 40° Premio Internazionale della Fisarmonica „Città di Castelfidardo”  

(Włochy 17-20.09.2015)
- III miejsce na 65th CMA Trophée Mondiale w Martigny (Szwajcaria 20-25.10.2015)

Duet akordeonowy, klasa kameralistyki prof. dra hab. Klaudiusza Barana i ad. dra Rafała Grząki
Bartosz Kołsut, klasa prof. dra hab. Klaudiusza Barana i ad. dra Rafała Grząki
Łukasz Brzezina, klasa prof. dra hab. Klaudiusza Barana i ad. dra Rafała Grząki
- I nagroda w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „Grand Prize Virtuoso” (Londyn 28.03.2016)
- nagroda dla najbardziej wyróżniających się muzyków oraz nagroda publiczności (w postaci trasy 

koncertowej po USA z finałowym koncertem 11 maja 2016 roku w nowojorskiej Carnegie Hall) na 24th 
Annual International Music Competition „IBLA Grand Prize 2015” (Ragusa, Włochy 07.2015)

- III nagroda w Mławskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Od solisty do orkiestry”  
(Mława 18-20.02. 2016)

Duet, klasa kameralistyki ad. dra Rafała Grząki i stażysty Jędrzeja Jarockiego
Dawid Rydz, klasa akordeonu prof. dra hab. Klaudiusza Barana i ad. dra Rafała Grząki
Radosław Jarocki, klasa altówki prof. dra hab. Piotra Reicherta i ad. dr Katarzyny Budnik-Gałązki
- II nagroda na Internationaler Akkordeon-Wettbewerb Klingenthal (Niemcy, 2-8.05.2016)

MIĘDZYWYDZIAŁOWA KATEDRA KAMERALISTYKI

k w i n t e t

Kwintet, klasa kameralistyki ad. dr Agaty Igras
Klaudia Grad, klasa fletu dr hab. Urszuli Janik, prof. UMFC
Jakub Jackowski, klasa oboju ad. dra hab. Arkadiusza Krupy
Bartłomiej Słojewski, klasa klarnetu prof. dra hab. Mirosława Pokrzywińskiego
Marcin Orliński, klasa fagotu prof. dra hab. Zbigniewa Płużka
Paweł Piętka, klasa waltorni wykł. Tomasza Bińkowskiego
- wyróżnienie TURNIEJU KAMERALNEGO w trzech odsłonach (AM Bydgoszcz 09-13.04.2016)

MUSCOSI PIANO QUINTET, klasa kameralistyki prof. dra hab. Pawła Łosakiewicza
Julia Wrońska, klasa skrzypiec dr hab. Marii Orzechowskiej, prof. UMFC
Judyta Kluza, klasa skrzypiec prof. dra hab. Andrzeja Gębskiego
Mateusz Doniec, klasa altówki prof. dra hab. Piotra Reicherta
Filip Sporniak, klasa wiolonczeli prof. dra hab. Tomasza Strahla
Piotr Bajak, klasa fortepianu dr hab. Joanny Ławrynowicz-Just, prof. UMFC
- IV nagroda na TURNIEJU KAMERALNYM w trzech odsłonach (AM Bydgoszcz 09-13.04.2016)

ZAKŁAD HARFY, GITARY I PERKUSJI

g i t a r a

Mateusz Kowalski, klasa st. wykł. Ryszarda Bałauszko
- wyróżnienie na XVIII Międzynarodowym Konkursie Gitarowym im. Czesława Droździewicza  

(Krynica-Zdrój 13.02.2016)
- tytuł Best performer of the mandatory piece podczas Trois dimensions modales – Concours 

International de guitare d’Antony (Francja 02.04.2016)

Aleksandra Sapok, klasa st. wykł. Ryszarda Bałauszko
- The Alexander L. Johnson Song of Peace Guitar Educational Scholarship 2016

Adam Woch, klasa wykł. Leszka Potasińskiego
- Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015)

ZAKŁAD MUZYKI DAWNEJ

z e s p ó ł

Karolina Szewczykowska, klasa wiolonczeli barokowej wykł. Macieja Łukaszuka
wraz z zespołem Ensemble Nomen Nescio:
Michaela Koudelková flety proste (AM Kraków)
Joanna Aksnowicz skrzypce (AM Poznań)
Aleksander Mocek klawesyn (AM Kraków)
- II nagroda na II Forum Kameralnym Muzyki Dawnej w Poznaniu (03-05.04.2016)
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WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI
Agnieszka Grochala, klasa prof. dr hab. Jadwigi Rappé
- II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Muzyki Sakralnej (Katowice 2016)

Kacper Szelążek, klasa ad. dra hab. Artura Stefanowicza
- nagroda im. Carlo Marii Giuliniego na 9. Międzynarodowym Konkursie Wokalnym  

im. Stanisława Moniuszki (Warszawa 14.05.2016)

Paweł Trojak, klasa prof. dr hab. Ewy Iżykowskiej-Lipińskiej
- I nagroda na XVII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „Iuventus Canti” w Żylinie  

(Słowacja 27.04.2016)
- I nagroda V Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Rudolfa Petrarki we Vráble  

(Słowacja 22.04.2016)
- I nagroda i nagroda specjalna Dyrektora Opery Śląskiej na Międzynarodowym Konkursie  

„W kręgu słowiańskiej muzyki wokalnej” (Katowice 15.04.2016)

Hubert Zapiór, klasa prof. dra hab. Włodzimierza Zalewskiego
- Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015)

WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ,
MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA

DYRYGENTURA CHÓRALNA

Maja Sadłowska, klasa prof. dra hab. Bogdana Goli
- Nagroda indywidualna za najlepszą pracę metodyczną nad techniką wokalną zespołu chóralnego  

na XVI Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego  
(Poznań 7-9.04.2016)

KIERUNEK TANIEC

Aleksandra Lewy, studentka Choreografii i Teorii Tańca
- stypendium Prezydenta Miasta Łodzi dla osób zajmujących się twórczością artystyczną  

oraz upowszechnianiem i animacją kultury

WYDZIAŁ REŻYSERII DŹWIĘKU
Adam Szlenda, student specjalności Reżyseria dźwięku w filmie w klasie prof. dr hab. Małgorzaty  
Lewandowskiej
- Złoty Medal w kategorii Sound and Visual Media za reżyserię dźwięku filmu Silence w reż. Austina 

Siadaka na 140. Audio Engineering International Convention (Paryż 4-7.06.2016)

Piotr Wieczorek, student specjalności Reżyseria muzyczna w klasie prof. dra hab. Witolda Osińskiego
- wyróżnienie w kategorii Traditional Acoustic Recording za nagranie utworu Shall I Sue Johna 

Dowlanda (aranż. Hanna Raniszewska /Hania Rani/, w wykonaniu zespołu w składzie: Dagmara 
Barna sopran, Kornelia Grądzka I skrzypce, Michał Piotrowski II skrzypce, Maria Skarbek-Kiełłczewska 
altówka, Dobrawa Czocher wiolonczela) na 140. Audio Engineering International Convention  
(Paryż 4-7.06.2016)

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA

Krzysztof Kuk, klasa prof. dra hab. Leszka Sokołowskiego
- wyróżnienie II stopnia podczas VII Polskich Spotkań Kontrabasowych (Mielec 04.2016)

Kwartet, klasa kameralistyki dra hab. Romana Hoffmanna, prof. UMFC
Joanna Pomykała, klasa skrzypiec dra hab. Włodzimierza Promińskiego, prof. UMFC i mgr Magdaleny Grzyb
Katarzyna Kielska, klasa skrzypiec dra hab. Włodzimierza Promińskiego, prof. UMFC i as. Rafała Dudzika
Laura Szafrańska, klasa altówki prof. dra hab. Piotra Reicherta i mgra Jakuba Grabe-Zaremby
Jakub Jakubowski, klasa wiolonczeli dra hab. Romana Hoffmanna, prof. UMFC
- I nagroda na 26. Concorso Internazionale per Giovani Musicisti „Città di Barletta” (Włochy, 2-8.05.2016)



160

Wydawnictwo 
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Fryderyka Chopina
poleca książki, nuty, płyty

1Poradnik dla studentów i doktorantów  
kierunków muzycznych

Jak napisać

o muzyce?1

pracę
dyplomową

Marcin Tadeusz Łukaszewski

M
arcin Tadeusz Łukaszewski

 Marcin Tadeusz Łukaszewski Pianista, teoretyk muzyki  
 i kompozytor, ur. w 1972 w Częstochowie. Absolwent Akademii  
 Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1996) w klasie  
 fortepianu prof. Bronisławy Kawalli, prof. Jana Ekiera i prof. UMFC  
 Edwarda Wolanina oraz studiów podyplomowych w tej uczelni:  
 Wykonawstwa Muzyki Współczesnej w klasie fortepianu  
 prof. Szabolcsa Esztényiego, Teorii Muzyki oraz Kompozycji  
 u prof. Mariana Borkowskiego. W 2005 uzyskał w AMFC  

 stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce (promotor:  
 prof. dr hab. Marek Podhajski), a w 2014 w UMFC stopień doktora habilitowanego sztuki  
 muzycznej w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki. Prowadzi działalność dydaktyczną  
 w UMFC na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej,  
 Rytmiki i Tańca. 

Jest autorem książek: Przewodnik po muzyce fortepianowej (Kraków 2014), Fortepianowe  
 formy wariacyjne kompozytorów polskich 1900–2010. Dzieje gatunku i technika wariacyjna  
 (Warszawa 2013), Twórczość fortepianowa Mariana Sawy (Warszawa 2012), Muzyka chóralna 
o tematyce religijnej kompozytorów warszawskich 1945–2000 (Lublin 2007),  
 Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość (Częstochowa 1997).

 Jako pianista specjalizuje się w wykonawstwie muzyki fortepianowej twórców polskich  
 XX i XXI wieku. Nagrał płyty kompaktowe z muzyką m.in. Mariana Sawy, Piotra Perkowskiego,  
 Franciszka Lessla. Utwory M. T. Łukaszewskiego były wykonywane w kraju oraz m.in. w Belgii,  
 Francji, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Rosji, we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych,  
 zostały zarejestrowane przez Polskie Radio i na płytach CD.  

 Laureat II nagrody (I nie przyznano) w Konkursie Kompozytorskim im. F. Nowowiejskiego  
 w Warszawie, II nagrody w Konkursie Kompozytorskim im. W. Landowskiej w Warszawie,  
 III nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Pro Organo”, wyróżnienia I stopnia  
 w Otwartym Konkursie Kompozytorskim w Rydułtowach. Otrzymał ponadto m.in. Nagrodę   
 „Fryderyk” za płytę z utworami P. Perkowskiego, Nagrodę Rektora UMFC, Odznakę Honorową  
  „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Nagrodę „Mater Verbi”. 

 Członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia STOART, Stowarzyszenia Musica  
 Sacra, Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, Towarzystwa im. Mariana Sawy  
 (współzałożyciel, wiceprezes) oraz Akademii Fonograficznej. 
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W roku 2011 ukazała się nakładem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  
w Warszawie pierwsza część monografii Od Szkoły Dramatycznej  
do Uniwersytetu. Dzieje wyższej uczelni muzycznej w Warszawie 1810–2010. 
Jej druga część, obejmująca lata 1945–2010, została opracowana według 
analogicznych założeń. Punktem wyjścia była więc obszerna kwerenda źródłowa, 
przeprowadzona w Archiwum UMFC, uzupełniona lekturą rozmaitych źródeł 
pomocniczych, w tym prasowych oraz rozmowami ze świadkami. Autorka ponownie 
starała się powiązać sprawozdanie dotyczące poszczególnych aspektów dziejów 
placówki z rekonstrukcją tła historycznego, ukazując wpływ przemian politycznych 
i społecznych zachodzących w Polsce w XX i na początku XXI wieku na losy uczelni 
jako całości, jak również na indywidualne życiorysy związanych z nią osób.

Magdalena Dziadek, ur. w Bielsku-Białej, jest muzykologiem i krytykiem 
muzycznym. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach kultury 
muzycznej XIX i XX wieku. Zawodowo była związana z Uniwersytetem Muzycznym 
Fryderyka Chopina w Warszawie i Katedrą Muzykologii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, a od roku 2011 pracuje w Instytucie Muzykologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opublikowała m.in. dwutomową monografię  
Polska krytyka muzyczna w latach 1890–1914 (2002), pracę Opera Poznańska 
1919–2005. Dzieje sceny i myśli (2005) oraz obszerny korpus źródeł dotyczących 
polskiego piśmiennictwa chopinowskiego w XIX wieku (w ramach antologii  
Chopin and his Critics pod redakcją Ireny Poniatowskiej, 2011).
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Katarzyna Szymańska-Stułka – teoretyk muzyki,
absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Warszawie, doktor nauk humanistycznych
w dyscyplinie nauki o sztuce – swoje zainteresowania
badawcze skupia na teoretycznych zagadnieniach
dotyczących dzieła muzycznego w powiązaniu z tłem
filozoficznym i kulturowym oraz na twórczości kom-
pozytorów polskich. Jest autorką książek Harnasie
Karola Szymanowskiego. Poziomy istnienia dzieła
(1997) oraz Idiom polski w twórczości Andrzeja
Panufnika (2006), a także licznych artykułów pro-
blemowych, m.in. Dimensions of Time and Space

in Music (2009), Space with reference to the artistic tendencies of Art Nouveau
in Gustav Mahler’s Symphonies (2012), Das räumliche Wesen der Monodie
in Bezug auf den kulturellen Hintergrund (2012), Splendid isolation – kilka
spojrzeń na styl twórczy Karola Szymanowskiego ze zmiennej perspektywy
czasu i przestrzeni (2013), „Musica ecclesiastica nova” w analizie i inter-
pretacji – „Passio et Mors Domini Nostri Iesu Christi Secundum Ioannem”
Dariusza Przybylskiego (2013) i Theatre concept in music (2014).

Oddawana do rąk czytelników Idea przestrzeni w muzyce stanowi próbę
teoretycznego spojrzenia na kwestię przestrzeni muzycznej w świetle przemian,
jakim przez wieki podlegało jej rozumienie. W jaki sposób przestrzeń świata
i człowieka ujawnia swe działanie w kompozycji muzycznej i jak dynamiczne
pole działań artystycznych tworzy – oto pytania, które wyznaczyły główne nurty
tej książki.
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Monografia Tadeusza Paciorkiewicza – kompozytora wybitnego 
i uznanego, którego utwory wykonywano na wielu estradach w kraju 
i za granicą – składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono  
w ujęciu chronologicznym jego życie, nieprzeciętną działalność 
zawodową, społeczną i pedagogiczną. W drugiej podjęto próbę  
periodyzacji i analizy twórczości kompozytorskiej (formy i gatunki,  
melodyka, harmonika, metrum, rytm, faktura, agogika, dynami-
ka, artykulacja, technika brzmieniowa, ekspresja). Całość spinają 
Wstęp i Zakończenie zakreślające granice życia Paciorkiewicza  
oraz rzucające na nie dodatkowe światło przez wskazanie niektórych 
zjawisk społecznych i politycznych początku i końca XX wieku.  
Do pracy dołączono obszerne aneksy (m.in. katalogi twórczości,  
nagrań, wykonawców, nagród, udziału w festiwalach i jury  
konkursów muzycznych).

Małgorzata Rosochacka ukończyła naukę gry na organach 
w Państwowej Szkole Muzycznej im. Józefa Elsnera w Warszawie 
w klasie prof. Andrzeja Chorosińskiego, a następnie teorię muzyki  
na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie  
(dzisiaj Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Po wielu 
latach pracy jako nauczycielka muzyki obecnie zajmuje się informacją 
naukową w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Muzycznego  
Fryderyka Chopina.
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Augustyn Bloch należy do czołowych postaci powojennego życia 
muzycznego w Polsce. Wybitny kompozytor, organista, improwizator,  
dyrygent. Wiele lat przewodniczył obradom Komisji Repertua-
rowej „Warszawskiej Jesieni”, współtworząc ten muzyczny festiwal.  
Przez przyjaciół i współpracowników zapamiętany głównie jako 
niezwykle barwna osobowość o żartobliwym usposobieniu i ujmującym 
sposobie bycia. Prywatnie mąż Haliny Łukomskiej, oddany tej zna-
komitej śpiewaczce, autor utworów pisanych dla jej wyjątkowego głosu. 
W krąg jego muzycznych fascynacji i przemian wpisują się serdeczne  
relacje z wybitnymi twórcami i wykonawcami: Andrzejem Hiolskim,  
Henrykiem Tomaszewskim, Wandą Wiłkomirską, Witoldem Luto-
sławskim, Kazimierzem Serockim, Janem Łukaszewskim, Jerzym  
Maksymiukiem i innymi. Wiele przyjaźni połączyło kompozytora  
także z artystami niemieckimi, dla których pisał swe dzieła, szczególnie  
u schyłku życia. Harmonijnie łącząc w swej twórczości różne kategorie  
w jeden spójny stylistycznie obraz dźwiękowy, balansując między 
wątkami religijnymi a świeckimi, między kategorią serio a buffo,  
między sacrum a profanum, pozostaje Bloch wyjątkową postacią życia 
muzycznego.

Joanna Schiller-Rydzewska ‒ absolwentka Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (dyplom  
z wyróżnieniem w 1997 roku). Była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki 
oraz miasta Gdańska i Gdyni. W 1998 roku zdobyła III nagrodę na XI Konkur-
sie Prac Magisterskich za pracę: Sonaty fortepianowe Pierre’a Bouleza. W 2008 
roku obroniła w Akademii Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzy-
czny im. F. Chopina) pracę doktorską pt. Augustyn Bloch – życie i twórczość. 
Od 1997 roku związana z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Joanna Schiller-Rydzewska jest autorką licznych publikacji naukowych  
oraz artykułów i recenzji w prasie lokalnej. Jej zainteresowania badawcze 
koncentrują się na twórczości współczesnych kompozytorów polskich.
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Książka Prawo autorskie w muzyce 
to kompendium wiedzy o prawie 
autorskim, ściśle dopasowane do 
specy� ki twórczości muzycznej. 
Autorka, będąc prawnkiem i mu-
zykiem, w prosty sposób, w opar-
ciu o liczne przykłady, wyjaśnia 
podstawowe zagadnienia prawa 
autorskiego oraz daje praktyczne 
wskazówki dotyczące korzysta-
nia z utworów muzycznych, pisa-
nia i czytania umów oraz ochrony 
praw autorskich. W książce szcze-
gółowo omówione zostały także 
relacje muzyków z organizacjami 
zbiorowego zarządzania takimi 
jak ZAiKS, SAWP i STOART. Zebra-

no także najważniejsze materiały źródłowe dotyczące działalności 
tych organizacji. 

Aleksandra Sewerynik – prawnik specjalizujący się w prawie autor-
skim, dyrygent chóralny.
 Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego oraz Wydziału Dyrygentury Chóralnej Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Wykłada prawo 
autorskie na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Regularnie 
publikuje felietony w dziale opinii prawniczych dziennika „Rzecz-
pospolita”. Autorka bloga prawomuzyki.pl. 

„Książka Aleksandry Sewerynik stanowi popularne, napisane jas-
nym i żywym językiem, kompendium wiedzy o prawie autorskim. 
Autorka fortunnie łączy wiedzę prawniczą z wiedzą i doświadcze-
niem muzykologicznym oraz uwarunkowaniami praktycznymi. 
Zwraca szczególną uwagę na aspekty praktyczne związane z two-
rzeniem utworów muzycznych, ich wykonawstwem oraz umowami 
zawieranymi i przez autorów i artystów. Do publikacji A.Sewerynik 
sięgnąć powinien każdy młody twórca i artysta”.

Prof. Jan Beszyński
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 Marcin Tadeusz Łukaszewski Pianista, teoretyk muzyki  
 i kompozytor, ur. w 1972 w Częstochowie. Absolwent Akademii  
 Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1996) w klasie  
 fortepianu prof. Bronisławy Kawalli, prof. Jana Ekiera i prof. UMFC  
 Edwarda Wolanina oraz studiów podyplomowych w tej uczelni:  
 Wykonawstwa Muzyki Współczesnej w klasie fortepianu  
 prof. Szabolcsa Esztényiego, Teorii Muzyki oraz Kompozycji  
 u prof. Mariana Borkowskiego. W 2005 uzyskał w AMFC  

 stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce (promotor:  
 prof. dr hab. Marek Podhajski), a w 2014 w UMFC stopień doktora habilitowanego sztuki  
 muzycznej w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki. Prowadzi działalność dydaktyczną  
 w UMFC na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej,  
 Rytmiki i Tańca. 

Jest autorem książek: Przewodnik po muzyce fortepianowej (Kraków 2014), Fortepianowe  
 formy wariacyjne kompozytorów polskich 1900–2010. Dzieje gatunku i technika wariacyjna  
 (Warszawa 2013), Twórczość fortepianowa Mariana Sawy (Warszawa 2012), Muzyka chóralna 
o tematyce religijnej kompozytorów warszawskich 1945–2000 (Lublin 2007),  
 Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość (Częstochowa 1997).

 Jako pianista specjalizuje się w wykonawstwie muzyki fortepianowej twórców polskich  
 XX i XXI wieku. Nagrał płyty kompaktowe z muzyką m.in. Mariana Sawy, Piotra Perkowskiego,  
 Franciszka Lessla. Utwory M. T. Łukaszewskiego były wykonywane w kraju oraz m.in. w Belgii,  
 Francji, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Rosji, we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych,  
 zostały zarejestrowane przez Polskie Radio i na płytach CD.  

 Laureat II nagrody (I nie przyznano) w Konkursie Kompozytorskim im. F. Nowowiejskiego  
 w Warszawie, II nagrody w Konkursie Kompozytorskim im. W. Landowskiej w Warszawie,  
 III nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Pro Organo”, wyróżnienia I stopnia  
 w Otwartym Konkursie Kompozytorskim w Rydułtowach. Otrzymał ponadto m.in. Nagrodę   
 „Fryderyk” za płytę z utworami P. Perkowskiego, Nagrodę Rektora UMFC, Odznakę Honorową  
  „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Nagrodę „Mater Verbi”. 

 Członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia STOART, Stowarzyszenia Musica  
 Sacra, Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, Towarzystwa im. Mariana Sawy  
 (współzałożyciel, wiceprezes) oraz Akademii Fonograficznej. 
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W roku 2011 ukazała się nakładem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  
w Warszawie pierwsza część monografii Od Szkoły Dramatycznej  
do Uniwersytetu. Dzieje wyższej uczelni muzycznej w Warszawie 1810–2010. 
Jej druga część, obejmująca lata 1945–2010, została opracowana według 
analogicznych założeń. Punktem wyjścia była więc obszerna kwerenda źródłowa, 
przeprowadzona w Archiwum UMFC, uzupełniona lekturą rozmaitych źródeł 
pomocniczych, w tym prasowych oraz rozmowami ze świadkami. Autorka ponownie 
starała się powiązać sprawozdanie dotyczące poszczególnych aspektów dziejów 
placówki z rekonstrukcją tła historycznego, ukazując wpływ przemian politycznych 
i społecznych zachodzących w Polsce w XX i na początku XXI wieku na losy uczelni 
jako całości, jak również na indywidualne życiorysy związanych z nią osób.

Magdalena Dziadek, ur. w Bielsku-Białej, jest muzykologiem i krytykiem 
muzycznym. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach kultury 
muzycznej XIX i XX wieku. Zawodowo była związana z Uniwersytetem Muzycznym 
Fryderyka Chopina w Warszawie i Katedrą Muzykologii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, a od roku 2011 pracuje w Instytucie Muzykologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opublikowała m.in. dwutomową monografię  
Polska krytyka muzyczna w latach 1890–1914 (2002), pracę Opera Poznańska 
1919–2005. Dzieje sceny i myśli (2005) oraz obszerny korpus źródeł dotyczących 
polskiego piśmiennictwa chopinowskiego w XIX wieku (w ramach antologii  
Chopin and his Critics pod redakcją Ireny Poniatowskiej, 2011).
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Katarzyna Szymańska-Stułka – teoretyk muzyki,
absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Warszawie, doktor nauk humanistycznych
w dyscyplinie nauki o sztuce – swoje zainteresowania
badawcze skupia na teoretycznych zagadnieniach
dotyczących dzieła muzycznego w powiązaniu z tłem
filozoficznym i kulturowym oraz na twórczości kom-
pozytorów polskich. Jest autorką książek Harnasie
Karola Szymanowskiego. Poziomy istnienia dzieła
(1997) oraz Idiom polski w twórczości Andrzeja
Panufnika (2006), a także licznych artykułów pro-
blemowych, m.in. Dimensions of Time and Space

in Music (2009), Space with reference to the artistic tendencies of Art Nouveau
in Gustav Mahler’s Symphonies (2012), Das räumliche Wesen der Monodie
in Bezug auf den kulturellen Hintergrund (2012), Splendid isolation – kilka
spojrzeń na styl twórczy Karola Szymanowskiego ze zmiennej perspektywy
czasu i przestrzeni (2013), „Musica ecclesiastica nova” w analizie i inter-
pretacji – „Passio et Mors Domini Nostri Iesu Christi Secundum Ioannem”
Dariusza Przybylskiego (2013) i Theatre concept in music (2014).

Oddawana do rąk czytelników Idea przestrzeni w muzyce stanowi próbę
teoretycznego spojrzenia na kwestię przestrzeni muzycznej w świetle przemian,
jakim przez wieki podlegało jej rozumienie. W jaki sposób przestrzeń świata
i człowieka ujawnia swe działanie w kompozycji muzycznej i jak dynamiczne
pole działań artystycznych tworzy – oto pytania, które wyznaczyły główne nurty
tej książki.
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Monografia Tadeusza Paciorkiewicza – kompozytora wybitnego 
i uznanego, którego utwory wykonywano na wielu estradach w kraju 
i za granicą – składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono  
w ujęciu chronologicznym jego życie, nieprzeciętną działalność 
zawodową, społeczną i pedagogiczną. W drugiej podjęto próbę  
periodyzacji i analizy twórczości kompozytorskiej (formy i gatunki,  
melodyka, harmonika, metrum, rytm, faktura, agogika, dynami-
ka, artykulacja, technika brzmieniowa, ekspresja). Całość spinają 
Wstęp i Zakończenie zakreślające granice życia Paciorkiewicza  
oraz rzucające na nie dodatkowe światło przez wskazanie niektórych 
zjawisk społecznych i politycznych początku i końca XX wieku.  
Do pracy dołączono obszerne aneksy (m.in. katalogi twórczości,  
nagrań, wykonawców, nagród, udziału w festiwalach i jury  
konkursów muzycznych).

Małgorzata Rosochacka ukończyła naukę gry na organach 
w Państwowej Szkole Muzycznej im. Józefa Elsnera w Warszawie 
w klasie prof. Andrzeja Chorosińskiego, a następnie teorię muzyki  
na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie  
(dzisiaj Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Po wielu 
latach pracy jako nauczycielka muzyki obecnie zajmuje się informacją 
naukową w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Muzycznego  
Fryderyka Chopina.
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Augustyn Bloch należy do czołowych postaci powojennego życia 
muzycznego w Polsce. Wybitny kompozytor, organista, improwizator,  
dyrygent. Wiele lat przewodniczył obradom Komisji Repertua-
rowej „Warszawskiej Jesieni”, współtworząc ten muzyczny festiwal.  
Przez przyjaciół i współpracowników zapamiętany głównie jako 
niezwykle barwna osobowość o żartobliwym usposobieniu i ujmującym 
sposobie bycia. Prywatnie mąż Haliny Łukomskiej, oddany tej zna-
komitej śpiewaczce, autor utworów pisanych dla jej wyjątkowego głosu. 
W krąg jego muzycznych fascynacji i przemian wpisują się serdeczne  
relacje z wybitnymi twórcami i wykonawcami: Andrzejem Hiolskim,  
Henrykiem Tomaszewskim, Wandą Wiłkomirską, Witoldem Luto-
sławskim, Kazimierzem Serockim, Janem Łukaszewskim, Jerzym  
Maksymiukiem i innymi. Wiele przyjaźni połączyło kompozytora  
także z artystami niemieckimi, dla których pisał swe dzieła, szczególnie  
u schyłku życia. Harmonijnie łącząc w swej twórczości różne kategorie  
w jeden spójny stylistycznie obraz dźwiękowy, balansując między 
wątkami religijnymi a świeckimi, między kategorią serio a buffo,  
między sacrum a profanum, pozostaje Bloch wyjątkową postacią życia 
muzycznego.

Joanna Schiller-Rydzewska ‒ absolwentka Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (dyplom  
z wyróżnieniem w 1997 roku). Była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki 
oraz miasta Gdańska i Gdyni. W 1998 roku zdobyła III nagrodę na XI Konkur-
sie Prac Magisterskich za pracę: Sonaty fortepianowe Pierre’a Bouleza. W 2008 
roku obroniła w Akademii Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzy-
czny im. F. Chopina) pracę doktorską pt. Augustyn Bloch – życie i twórczość. 
Od 1997 roku związana z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Joanna Schiller-Rydzewska jest autorką licznych publikacji naukowych  
oraz artykułów i recenzji w prasie lokalnej. Jej zainteresowania badawcze 
koncentrują się na twórczości współczesnych kompozytorów polskich.
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Książka Prawo autorskie w muzyce 
to kompendium wiedzy o prawie 
autorskim, ściśle dopasowane do 
specy� ki twórczości muzycznej. 
Autorka, będąc prawnkiem i mu-
zykiem, w prosty sposób, w opar-
ciu o liczne przykłady, wyjaśnia 
podstawowe zagadnienia prawa 
autorskiego oraz daje praktyczne 
wskazówki dotyczące korzysta-
nia z utworów muzycznych, pisa-
nia i czytania umów oraz ochrony 
praw autorskich. W książce szcze-
gółowo omówione zostały także 
relacje muzyków z organizacjami 
zbiorowego zarządzania takimi 
jak ZAiKS, SAWP i STOART. Zebra-

no także najważniejsze materiały źródłowe dotyczące działalności 
tych organizacji. 

Aleksandra Sewerynik – prawnik specjalizujący się w prawie autor-
skim, dyrygent chóralny.
 Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego oraz Wydziału Dyrygentury Chóralnej Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Wykłada prawo 
autorskie na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Regularnie 
publikuje felietony w dziale opinii prawniczych dziennika „Rzecz-
pospolita”. Autorka bloga prawomuzyki.pl. 

„Książka Aleksandry Sewerynik stanowi popularne, napisane jas-
nym i żywym językiem, kompendium wiedzy o prawie autorskim. 
Autorka fortunnie łączy wiedzę prawniczą z wiedzą i doświadcze-
niem muzykologicznym oraz uwarunkowaniami praktycznymi. 
Zwraca szczególną uwagę na aspekty praktyczne związane z two-
rzeniem utworów muzycznych, ich wykonawstwem oraz umowami 
zawieranymi i przez autorów i artystów. Do publikacji A.Sewerynik 
sięgnąć powinien każdy młody twórca i artysta”.

Prof. Jan Beszyński
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Józef Elsner

Msza F-dur op. 41 / Mass in F mayor op. 41
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