
  Zapraszamy na następne koncerty 
 

 
 

KWIECIEŃ 
 

12 

 

Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

UROCZYSTY KONCERT DYPLOMANTÓW 
 

Anna Farysej sopran, Chanmi Hwang sopran, 

Anna Dubicka mezzosopran, Łukasz Skrobek baryton, 

Wojciech Motyl fagot, Anna Przybysz organy, 

Karolina Mikołajczyk skrzypce, Magdalena Lech skrzypce, 

Alicja Kozak wiolonczela, Aleksandra Chmielewska kompozytorka, 

Orkiestra Symfoniczna UMFC, JAN MIŁOSZ ZARZYCKI dyrygent 
 

23 
Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA 
 

Koncert w wykonaniu artystów baletu, 
studentów kierunku Taniec i uczniów szkół baletowych 
 

24 

 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

ALTÓWKA – MAGIA DŹWIĘKU I WIRTUOZERIA 
 

Koncert w wykonaniu studentów klas altówek oraz zaproszonych gości 
 

26 

Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

W HOŁDZIE FELIKSOWI NOWOWIEJSKIEMU 
w 70. rocznicę śmierci 
 

Chór Kameralny UMFC, Chór Mieszany UMFC, 
KRZYSZTOF KUSIEL-MOROZ, DARIUSZ ZIMNICKI dyrygenci 
 

 
 

MAJ 
 

7 

 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

CHÓRY ABSOLWENTÓW DYRYGENTURY CHÓRALNEJ 
 

Chór Akademicki SGH, Tomasz Hynek, Jakub Szafrański, Beata Żukowska- 
-Szaruga dyrygenci, Chór Kameralny „Tibi Domine”, Justyna Pakulak dyrygent, 

Chór Kameralny „Ab Imo Pectore”, Mariusz Latek dyrygent 
 

 

Środa na Okólniku → bilety po 15 zł (także przez Internet: www.umfc.bilety24.pl) 
Koncerty niedzielne i poniedziałkowe → bezpłatne karty wstępu 
Dystrybucja: najwcześniej z wyprzedzeniem tygodniowym w Chopin University Press w holu uczelni, 
od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00-19.00 i na godzinę przed koncertem niedzielnym 
Biuro Koncertowe: (22) 827 72 49, bk@chopin.edu.pl, www.facebook.com/koncertyUMFC 

 

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

JM Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sala Koncertowa UMFC, Warszawa, ul. Okólnik 2 
10 kwietnia 2017, poniedziałek, godz. 1900 
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Pianista, 
urodzony 
się w 
1990 roku 
w Kiel-
cach. 
Tam w 
wieku 6 
lat rozpo-
czął 

ff 
 

KONCERT 
KATEDRY 

KOMPOZYCJI 
 

Wojciech Błażejczyk, Zuzanna Falkowska, 
Alicja Gronau, Rafał Janiak, Aldona Nawrocka, 

Jakub Neske, Teoniki Rożynek, 
Edward Sielicki, Jakub Szafrański 

 
Opieka artystyczna: 

 

ad. dr Bartosz Kowalski- 
-Banasewicz  

 
 

 

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


Program 
 

 ALICJA GRONAU (ur. 1957) 

 Winter is icumen in II na saksofon i fortepian (2012) 
 

Utwór powstał w wyniku zafascynowania pastiszowym tekstem Ezry Pounda Winter is icumen in, 
parodiującym staroangielski kanon Summer is icumen in. Jak pierwowzór sławi piękno lata, tak 
pastisz podkreśla udręki zimy. Myślę, że fascynację tę słychać w muzyce. Duet został prawyko-
nany przez ArtSax Duo (Dariusz Samól, Ewa Ruszała) w St. Andrews (Wielka Brytania), ponow-
nie wykonywany podczas ich trasy koncertowej w USA, a także zamieszczony na płycie ArtSax 
Duo. Drugą parą instrumentalistów, która wykonywała utwór, są dzisiejsi: Alicja Wołyńczyk i Adam 
Sychowski. 

 ALICJA WOŁYŃCZYK saksofon altowy 

 ADAM SYCHOWSKI fortepian 

 

 ALDONA NAWROCKA (ur. 1977) 

 omega or... na trąbkę i live-electronics (2003/2013) 
 

Tak, to jest koniec, ale także początek historii, która jest moim życiem, o którym z przyjemnością 
z tobą porozmawiam, abyśmy sprawdzili razem, czy summa summarum był w nim jakiś sens. 
 

[Tiziano Terzani – Koniec jest moim początkiem] 
 

 TOMASZ WOŹNIAK trąbka 

 ANDRZEJ KOPEĆ realizacja partii interaktywnej 

 EDWARD SIELICKI (ur. 1956) 

 Der Ring et Mélisande 
 na fortepian, skrzypce i wiolonczelę (2003) 

 

Der Ring et Mélisande został napisany w 2003 roku z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin profe-
sora Witolda Rudzińskiego. Zawiera kilkadziesiąt sprytnie przekształconych i nakładających się 
cytatów z muzyki kompozytorów od Wagnera, Pucciniego, Szymanowskiego, Ravela, Bartóka, 
Strawińskiego po Berga, Weberna i Messiaena. Oczywiście Debussy znajduje się w punkcie 
centralnym. Jest to hołd złożony Profesorowi, który nas z tymi dziełami zapoznawał. 
 

  ANETTA BACULEWSKA-OWCZYNNIKOW skrzypce 

  GRAŻYNA MAZYS-JANKOWSKA wiolonczela 

  DAGNY BACZYŃSKA-KISSAS fortepian  
 

realizacja nagrania 

Paweł Dudziak 
Piotr Wierciński 
Remigiusz Czechowicz 
Maciej Wiejaczka 
Jakub Niedźwiedź 

opieka dydaktyczna 

dr hab. Jarosław Regulski, prof. UMFC 
as. Michał Szostakowski 

 



 JAKUB NESKE 
Etude No. 3 na gitarę solo (2017, prawykonanie) 

 

…natomiast Etude No. 3 z otwierającego ją agresywnego rytmu, przechodzi w powtarzaną, 
spokojną mantrę... 

JAKUB NESKE gitara 

 
 
 

 TEONIKI ROŻYNEK (ur. 1991) 

Deep-frozen_2/17 

na akordeon, altówkę i warstwę elektroniczną (2017) 
 

Głębokie mrożenie jest metodą przechowywania, pozwalającą zminimalizować skutki upływają-
cego czasu. Zminimalizować skutki upływającego czasu. Skutki upływającego czasu. Upływają-
cego czasu. Czasu. 

Jarocki&Rydz Duo: 
RADOSŁAW JAROCKI altówka 

DAWID RYDZ akordeon 

 

 JAKUB NESKE (ur. 1987) 

Etude No. 2 na gitarę solo (2016) 
 

Etiudy gitarowe, to jedyne z moich utworów, o których ciężko mi cokolwiek powiedzieć... Nie 
kryje się za nimi żadna historia. Powstają ze zwykłej chęci napisania utworów na gitarę. Niektóre 
są bardziej typowe, a niektóre zupełnie nie wpisują się w to, co można określić standardową 
techniką gitarową. Jeśli chodzi o etiudy nr 2 i 3, to obydwie należą do tej drugiej kategorii. Etude 
No. 2 opiera się głównie na aspekcie rytmicznym, można powiedzieć, że jest „perkusyjna”… 

   JAKUB NESKE gitara 

 

 RAFAŁ JANIAK (ur. 1986) 

 Sonata Awakening  na akordeon (2012) 
 

I. Awakening 
II. Movement 
III. Cogitation 

 

Sonata Rafała Janiaka obrazuje stan przebudzenia (awekening), ruchu (movement) i zamyślenia 
(cogitation). Każda część ukazuje inne oblicza akordeonu. Część pierwsza utrzymana jest 
w aurze niepokoju. Druga w swojej w ruchliwości, mieni się kolorami tanecznego scherza, 
w którym nie brakuje częstych zmiany akcentacji metrycznej pełnych energii i wigoru. 
Ostatnia część to swoiste potraktowanie techniki fugowanej, w której początkowo trzy głosy 
przeplatają się w środkowym rejestrze instrumentu tak, by z czasem rozwoju narracji rozejść się 
w skrajne rejestry akordeonu, w refleksyjny sposób uspokajając narrację całego utworu. 
  

 ŁUKASZ BRZEZINA akordeon 

  



 JAKUB SZARFAŃSKI (ur. 1988) 

 10 Emotions na obój, trąbkę, perkusję i kontrabas (2016) 
 

10 Emotions jest niezobowiązującą podróżą po emocjonalnej mapie człowieka. Inspiracją były 
nie tylko wyraziste przeżycia jak strach czy radość, ale także te pomniejsze, jakie nam towarzy-
szą w dniu codziennym (roztargnienie, niezdecydowanie etc.). Jedne emocje gwałtownie wpa-
dają w drugie, a inne powoli przechodzą w następne, bez wyraźnych granic. Zabiegi te realizuje 
aparat wykonawczy pochodzący z różnych rodzin instrumentów. Raz korzysta z przeciwieństw 
wynikających z odległych charakterystyk brzmieniowych, a innym razem podejmowana jest pró-
ba osiągnięcia barwowego konsensusu podczas eksponowania stałych emocjonalnie fragmen-
tów utworu. 
 

  MARTA TRZCIONKOWSKA obój 

  DANIEL KALAMON trąbka 

  KRZYSZTOF NIEZGODA perkusja 

  JAKUB LANGIEWICZ kontrabas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przerwa 

 WOJCIECH BŁAŻEJCZYK (ur. 1981) 

  Data Selfie na trzech wykonawców (2017) 
 

DATA Selfie to kompozycja – performance napisana dla tria improwizujących kompozytorów 
Sonofrenia, na trzy głosy, małe instrumenty i elektronikę. Kompozytor analizuje artystyczne im-
plikacje psychometrycznego mikrotargetingu, czyli wykorzystywania analizy aktywności na por-
talu Facebook do budowania profilu psychologicznego użytkownika, używanego w marketingu 
internetowym. 

  Zespół „Sonofrenia”: 
  BARTOSZ KOWALSKI 
  KRZYSZTOF KOZŁOWSKI 
  WOJCIECH BŁAŻEJCZYK 

 
 

 ZUZANNA FALKOWSKA (ur. 1988) 

 September in Lisboa na klarnet i akordeon (2015) 
 

September in Lisboa to utwór napisany na zamówienie zespołu Dziołak Stankiewicz Duo. Po-
wstawał w Warszawie i Lizbonie w 2015 roku i momentami nawiązuje do błogiego życia, jakiego 
udało mi się zaczerpnąć właśnie w tytułowej stolicy. 
 

  Dziołak Stankiewicz Duo: 
  JACEK DZIOŁAK klarnet, klarnet basowy 

  MATEUSZ STANKIEWICZ akordeon 

performerzy, 
drobne instrumenty, 
elektronika 


