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2. Ludwik Osiński (1814–1816)
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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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… tylko jego muzyka 
mogła oddać tę falistość naszych uczuć,
tę ich rozlewność, aż w nieskończoności 
i to ich aż do bohaterstwa skupienie, 
te szału porywy, co zda się, skały skruszą 
i tę niemoc zwątpienia, 
w której i myśl się mroczy 
i chęć do czynu zamiera [...]

Tylko w tej muzyce tkliwej a burzliwej, 
cichej a namiętnej, rzewnej a mocnej i groźnej, 
w tej muzyce, co się rada wymyka 
od dyscypliny metrycznej, 
co się uchyla od karności rytmu, 
co nie znosi metronomu 
jak znienawidzonego rządu, 
w tej muzyce słyszy się, czuje, 
poznaje, że naród nasz, ziemia nasza, 
że cała Polska żyje, czuje, 
działa „in tempo rubato”.

Ignacy Jan Paderewski:
Mowa o Szopenie (fragment)
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Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w mu-
rach naszego Uniwersytetu, w kolejnym sezonie 
artystycznym – 2017/2018. Jest to już piąty, przygo-
towywany przeze mnie i Biuro Koncertowe naszej 
uczelni cykl prawie stu koncertów, które będą od-
bywały się zwyczajowo w niedziele i poniedziałki 
oraz – jak te najbardziej elitarne – w tak zwane „Śro-
dy na Okólniku“. Będziemy kontynuować znane już 
publiczności serie koncertowe, takie jak Mistrzowie 
Instrumentalistyki, Nasi Absolwenci i Nasi Laureaci, 
gdzie usłyszeć będzie można najzdolniejszych stu-
dentów, absolwentów i pedagogów uczelni, a także 
zaproszonych gości.

W repertuarze prezentowanym Warszawskim Me-
lomanom i Wszystkim Słuchaczom znajdą się utwo-
ry solowe, kameralne, wokalne, wokalno-instru-
mentalne i baletowe, zróżnicowane pod względem 
formy, stylu i epoki, ukazujące pełne spektrum dy-
daktyczne uczelni, a przygotowane we współpracy 
merytorycznej z Kierownikami Katedr, Zakładów 
i Studiów oraz Dziekanami Wydziałów. W związku 
z uruchomieniem nowych kierunków i specjalności, 
takich jak chociażby długo oczekiwany Jazz i World 
Music, spektrum stylistyczne naszych koncertów 
znacząco się poszerzy.

Okazję do zaprezentowania swoich możliwości 
będą miały nowo powołane zespoły artystyczne 
naszego Uniwersytetu, złożone z najwybitniejszych 
studentów i absolwentów, a będące wizytówką po-
ziomu kształcenia i artystycznego potencjału uczel-
ni. A będą to Chopin University Chamber Orchestra, 
która spektakularnie zadebiutowała pod koniec 
zeszłego sezonu w naszej Sali Koncertowej, uty-
tułowany i dobrze już znany melomanom Chopin 
University Big Band, zespół tańca współczesnego 
Chopin University Dance Company oraz tworzony 
obecnie Chopin University Chamber Choir.

I am extremely pleased to have you as guests at our 
University in the new artistic season of 2017/2018. It 
has already been the fifth cycle of concerts prepared 
by me and the Concert Bureau, the cycle of almost 
one hundred concerts which will take place – as 
usual – on Sundays and Mondays and – the most 
exclusive ones – on “Wednesdays on Okólnik Street”. 
We shall continue the already well-known concert 
series, such as Instrument Masters, Our Graduates 
and Our Laureates, so audiences will have an 
opportunity to listen to our University’s most 
talented students, graduates and teachers, as well 
as the invited guests.

The repertoire presented to Warsaw’s music lovers 
and to all listeners will include solo, chamber, 
vocal, vocal-and-instrumental and ballet works, 
differing in terms of form, style and time they were 
written, reflecting the full teaching spectrum of the 
University and prepared in professional cooperation 
with Heads of Chairs, Units and Courses, and Deans 
of Departments. Due to opening new majors and 
specialties, such as the long-awaited Jazz and World 
Music, the style range of our concerts shall widen 
substantially.

Newly-founded artistic ensembles of our University, 
comprised of the most outstanding students and 
graduates and showcasing its level of education 
and artistic capacities, will have an opportunity 
to present their skills. The ensembles mentioned 
above are: Chopin University Chamber Orchestra, 
which had its spectacular debut at the end of the 
last season in our Concert Hall, the well-honoured 
and well-known Chopin University Big Band, 
contemporary dance ensemble named Chopin 
University Dance Company, and Chopin University 
Chamber Choir, which is currently being founded.

Na estradzie uczelni będą mogli Państwo usłyszeć 
tej miary mistrzów, co Michał Bryła, Jurek Dybał, 
Szabolcs Esztényi, Philippe Giusiano, Paweł Gusnar, 
Mario Hossen, Jakub Jakowicz, Urszula Janik, Ka-
tarzyna Jankowska-Borzykowska, Urszula Kryger, 
Henryk Miśkiewicz, Piotr Paleczny, Anna Radziejew-
ska, Lilianna Stawarz, Tomasz Strahl, Agata Szym-
czewska, Janusz Wawrowski i Pablo Ziegler.

Spośród absolwentów uczelni zaprezentują się 
Państwu w nadchodzącym sezonie między inny-
mi: Aleksander Dębicz, Zuzanna Elster, Joanna Fre-
szel, Maria Ludwika Gabryś, Romuald Gołębiowski, 
Marta Grzywacz, Piotr Hausenplas, Agata Igras, 
Adrian Janda, Rafał Janiak, Adam Kowalski, Woj-
ciech Koprowski, członkowie zespołu Kwadrofonik, 
Grzegorz Lalek, Leszek Lorent, Marcin Tadeusz Łu-
kaszewski, Agnieszka Marucha, Anna Mikołajczyk-
-Niewiedział, Andrzej Olewiński, Włodek Pawlik, 
Leszek Potasiński, sekstet wokalny muzyki współ-
czesnej proMODERN, Michał Sławecki, Grzegorz 
Skrobiński, Jolanta Sosnowska, Aleksander Wilgos, 
Tytus Wojnowicz, Grzegorz Wołczański, Ignacy Za-
lewski, Marcin Zdunik, Przemysław Zych czy człon-
kowie # Ensemble.

W nadchodzącym sezonie zwyczajowo zaplano-
waliśmy koncerty zespołów orkiestrowych Uniwer-
sytetu: orkiestry symfonicznej, kameralnej, dętej, 
przygotowanych pod dyrekcją tej miary artystów, 
co Piotr Borkowski, Michał Dworzyński, Rafał Janiak, 
Vladimir Kiradjiev, Nicolas Krauze, Janusz Przybyl-
ski, Robert Rumbelow czy Monika Wolińska.

Wzorem lat ubiegłych znajdziecie Państwo w folde-
rze wykaz laurów konkursowych, które zdobyli nasi 
studenci w konkursach krajowych i międzynarodo-
wych w ubiegłym roku akademickim, wraz z infor-
macjami o ich pedagogach, z podzialem na dyscy-
pliny, katedry i wydziały. Najbardziej utytułowanych 
usłyszeć będzie można w cyklu Nasi Laureaci.

Wśród wielu wydarzeń chcę zwrócić Państwa uwa-
gę na uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris 
causa Profesorowi Szabolcsowi Esztényi’emu, mo-

On our stage will be such renowned masters as 
Michał Bryła, Jurek Dybał, Szabolcs Esztényi, Philippe 
Giusiano, Paweł Gusnar, Mario Hossen, Jakub Jako-
wicz, Urszula Janik, Katarzyna Jankowska-Borzy-
kowska, Urszula Kryger, Henryk Miśkiewicz, Piotr 
Paleczny, Anna Radziejewska, Lilianna Stawarz, 
Tomasz Strahl, Agata Szymczewska, Janusz Waw-
rowski or Pablo Ziegler.

Among the graduates presenting themselves in 
the upcoming concert season will be: Aleksander 
Dębicz, Zuzanna Elster, Joanna Freszel, Maria 
Ludwika Gabryś, Romuald Gołębiowski, Marta 
Grzywacz, Piotr Hausenplas, Agata Igras, Adrian 
Janda, Rafał Janiak, Adam Kowalski, Wojciech 
Koprowski, members of the Kwadrofonik ensemble, 
Grzegorz Lalek, Leszek Lorent, Marcin Tadeusz 
Łukaszewski, Agnieszka Marucha, Anna Mikołajczyk-
Niewiedział, Andrzej Olewiński, Włodek Pawlik, 
Leszek Potasiński, contemporary vocal sextet 
proMODERN, Michał Sławecki, Grzegorz Skrobiński, 
Jolanta Sosnowska, Aleksander Wilgos, Tytus 
Wojnowicz, Grzegorz Wołczański, Ignacy Zalewski, 
Marcin Zdunik, Przemysław Zych, or members of # 
Ensemble.

According to custom, in the upcoming season we 
have planned concerts of orchestra ensembles 
of the University: symphony orchestra, chamber 
orchestra, wind orchestra, all of them conducted by 
outstanding artists, such as: Piotr Borkowski, Michał 
Dworzyński, Rafał Janiak, Vladimir Kiradjiev, Nicolas 
Krauze, Janusz Przybylski, Robert Rumbelow or 
Monika Wolińska.

Like in previous years, the brochure includes 
a list of national and international-level competition 
achievements of our students from the last academic 
year plus the information about their teachers, with 
a division into disciplines, Chairs, and Departments. 
The most honoured prize-winners will be presented 
in the cycle known as Our Laureates.

Among the numerous events we offer, I would like to 
draw your attention to the ceremony of presenting 

SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo!

FOREWORD

Ladies and Gentlemen!
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nograficzne koncerty jubileuszowe kompozytorów 
związanych z naszą uczelnią – mojego znakomite-
go poprzednika Profesora Stanisława Moryto oraz 
Profesora Andrzeja Dutkiewicza, ponadto na kon-
cert w ramach  IV Festiwalu Ignacego Paderewskie-
go, prezentację studencką opery Eugeniusz Oniegin 
Piotra Czajkowskiego w gościnnych murach Teatru 
Wielkiego - Opery Narodowej, prawykonanie Sym-
fonii Mariana Borkowskiego czy – tak jak w latach 
ubiegłych – koncert znakomitych muzyków Orkie-
stry Sinfonia Varsovia.

Po raz kolejny pragnę złożyć gorące podziękowania 
dyrekcji warszawskich instytucji kultury: Filharmo-
nii Narodowej i Opery Narodowej za możliwość 
kontynuowania współpracy, tworzenie nowych ar-
tystycznych projektów promujących umiejętności 
i talenty naszych studentów w ramach dorocznych 
koncertów dyplomantów oraz innych form arty-
stycznych.

Przedstawiając kalendarz koncertów w roku aka-
demickim 2017/2018, chcę wyrazić wdzięczność 
Dziekanom Wydziałów, Kierownikom Katedr, Zakła-
dów i Studiów, Dyrektorom Orkiestry i Chóru UMFC, 
a w szczególności pracownikom Biura Koncertowe-
go za pomoc w jego przygotowaniu.

Pozostaję z nadzieją, że nadchodzący sezon dostar-
czy Państwu kolejnych artystycznych wzruszeń.

prof. dr hab. Klaudiusz Baran

the title of an Honorary Doctor to Professor Szabolcs 
Esztényi, monographic jubilee concerts of the 
composers connected with our University – my 
great predecessor Professor Stanisław Moryto and 
Professor Andrzej Dutkiewicz, concert as part of the 
4th Ignacy Paderewski Festival, student presentation 
of Pyotr Tchaikovsky’s Eugene Onegin at the 
hospitable venue of the Great Theatre - National 
Opera, premiere performance of Marian Borkowski’s 
Symphony, or – like in previous years – concert of 
the outstanding musicians of Sinfonia Varsovia.

Once again, I would like to cordially thank heads of 
Warsaw’s cultural institutions – National Philhar-
monic and National Opera – for the opportunity to 
continue cooperation and for creating new artistic 
projects promoting our students’ skills and talents 
as part of annual concerts of our graduates and 
other artistic forms.

Presenting the concert calendar for the academic 
year of 2017/2018, I would like to thank Deans of 
Departments, Heads of Chairs, Units and Courses, 
Directors of Orchestras and the FCUM Choir, and 
especially the employees of the Concert Bureau, for 
their help in its preparation.

I hope that the upcoming season will again give you 
many intense music thrills.

Klaudiusz Baran, Full Professor

WŁADZE UCZELNI
UNIVERSITY AUTHORITIES

fot. Rafał Chojnacki
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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. STUDENCKICH I DYDAKTYKI
VICE-RECTOR FOR STUDENTS’ AND TEACHING 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

fot. Sławek Maliszewski fot. Sławek Maliszewski
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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

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

prof. dr hab. SŁAWEK A. WRÓBLEWSKI, Full Professor

Dziekani Wydziałów
Deans of Departments

Dziekani Wydziałów
Deans of Departments

fot. Sławek Maliszewski fot. Sławek Maliszewski
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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

fot. Janusz Różański

fot. Sławek Maliszewski
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CYKLE KONCERTOWE
l ŚRODA NA OKÓLNIKU, g. 1900

l KONCERTY NIEDZIELNE, g. 1700 

l KONCERTY PONIEDZIAŁKOWE, g. 1900

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 I KART WSTĘPU
l Chopin University Press w holu głównym uczelni, tel. (22) 827 72 41 wew. 275
l czynne poniedziałek-piątek –  g. 1200–1900 oraz w niedziele – pół godziny przed koncertem
l bilety i karty wstępu dostępne są najwcześniej z wyprzedzeniem dwutygodniowym
l przed koncertem niedzielnym wydaje się karty wstępu wyłącznie na ten dzień
l sprzedaż internetowa biletów prowadzona jest do godziny 1400 w dniu koncertu
l bilety zakupione drogą elektroniczną nie podlegają zwrotowi

ORGANIZATORZY INFORMUJĄ
l podczas koncertów mile widziany strój wizytowy
l wierzchnie okrycia pozostawia się w szatniach
l zajmuje się wyłącznie miejsca wyznaczone na bilecie / karcie wstępu
l podczas koncertów wszelkie urządzenia emitujące sygnały dźwiękowe muszą być wyciszone
l nie wnosi się jedzenia i napojów na Salę Koncertową
l zabrania się fotografowania i rejestracji audio i video bez pisemnej zgody organizatora
l osoby spóźnione będą wpuszczane na Salę przez jej obsługę dopiero w przerwie koncertu

INFORMACJE DODATKOWE
l stan aktualizacji kalendarium – 30.06.2017
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 SUNDAY CONCERTS, 17:00 hrs
l MONDAY CONCERTS, 19:00 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: 15 PLN – Wednesday on Okólnik Street 
 (also to be purchased online: www.umfc.bilety24.pl)
l FREE ADMISSION CARDS – Sunday & Monday concerts

TICKETS / ADMISSION CARDS DISTRIBUTION
l Chopin University Press in the main hall of the university, 
 phone number: (+ 48 22) 827 72 41 ext. 275
l open from Monday till Friday – 12:00–19:00 hrs and on Sundays – half an hour before the concert
l tickets and admission cards are available no earlier than two weeks in advance
l admission cards distributed before Sunday concert are for that day only
l	online sale of tickets is available until 14:00 hrs on the day of concert
l tickets purchased online are non-returnable

AUDIENCES ARE KINDLY ASKED
l to wear formal dress to concerts
l to leave their coats in the cloakroom
l to occupy only assigned seats as indicated on ticket / admission card
l to mute all electronic devices before concerts
l not to bring drinks / food to the Concert Hall
l not to take photos or make audio/video recordings without the organisers’ written consent
l not to be late because latecomers will be let in by our employees only during intermission

ADDITIONAL INFORMATION
l last update of the calendar – 30.06.2017
l the FCUM Concert Bureau reserves the right to change concert programmes and dates
l for more details visit www.chopin.edu.pl

Informacja Information
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BALKON / BALCONY

tel./fax: (22) 827 72 49
tel.: (22) 827 72 41 w. 235
e-mail: bk@chopin.edu.pl
fb: www.facebook.com/koncertyUMFC

Uniwersytet Muzyczny 
Fryderyka Chopina
00-368 Warszawa, ul. Okólnik 2 
www.chopin.edu.pl

BIURO KONCERTOWE / CONCERT BUREAU

fot. Krystyna Sopyło-Załoga fot. Robert Żełaniec

fot. Rafał Chojnackifot. Tomasz Jóźwiak

Zofia Malcolm
Beata Fiugajska
Magdalena Kowalczyk
Jan Głębowski
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KONCERTOWY

2017/2018
CONCERT 

CALENDAR
2017/2018

fot. Sławomir Wiciak
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1 października 2017, niedziela, godz. 1700

1 October 2017, Sunday, 5 p.m.

ZAGRANICZNI GOŚCIE

RECITAL FORTEPIANOWY
PIANO RECITAL

Adam Wodnicki fortepian (University of North Texas, USA) 

W programie:
Joseph Haydn – Sonata C-dur Hob XVI: 50
Fryderyk Chopin – Bolero a-moll op. 19, Fantazja f-moll op. 49
Robert Muczynski – Desperate measures (Wariacje na temat Paganiniego) op. 48
Siergiej Prokofiew – VI Sonata A-dur op. 82

Uroczysta Msza Święta inaugurująca rok akademicki 2017/2018 odbędzie się 1 października 2017 roku 
w Bazylice Świętego Krzyża o godzinie 900 (transmisja w Programie I Polskiego Radia)

2 października 2017, poniedziałek, godz. 1900

2 October 2017, Monday, 7 p.m.

DAMY PRZY FORTEPIANIE
LADIES AT THE PIANO

Jolanta Ewa Sosnowska skrzypce historyczne
Maria Ludwika Gabryś fortepian historyczny

W programie:
J. (?) Andrychowicz, Tekla Bądarzewska, Adolpha Le Beau, Francesca Lebrun, 
Marianna Martines, Fanny Hensel Mendelssohn, Maria Theresia von Paradis, 
Emilia Potocka, Clara Josephine Schumann, Maria Szymanowska, Józefina Wejnert

Recital zostanie wykonany na fortepianach historycznych z kolekcji Andrzeja Włodarczyka:
- kopii wiedeńskiego fortepianu Antona Waltera z 1795 roku, wykonanej przez pracownię 
   Andrzeja Włodarczyka według fortepianu z Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze;
- fortepianie Broadwooda zbudowanym w Londynie w 1846 roku (instrument identyczny 
   z fortepianem, na którym koncertował Chopin w czasie pobytu w Anglii), 
   odrestaurowanym przez pracownię Andrzeja Włodarczyka
oraz na skrzypcach historycznych:
- Johann Christian Ficker, Markneukirchen 1770
- Samuel Nemessányi (kopia Guarneriego), Budapeszt 1870, 
   użyczonych przez Geigenbau Cai von Stietencron (Wiedeń)

fot. Miłosz Wozaczyński

fot. Beata Jędruch

fot. Tomdis
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4 października 2017, środa, godz. 1900

4 October 2017, Wednesday, 7 p.m.

Inauguracja cyklu koncertowego ŚRODA NA OKÓLNIKU

RECITAL WIOLONCZELOWY
CELLO RECITAL

Marcel Markowski wiolonczela
Wojciech Kubica fortepian
Michał Sobuś kontrabas (basso continuo)

W programie:
Luigi Boccherini – Sonata wiolonczelowa C-dur G 17 z towarzyszeniem basso continuo
György Ligeti – Sonata na wiolonczelę solo
Zoltán Kodály – Sonata op. 8 na wiolonczelę solo (cz. III)
Igor Strawiński – Suita włoska z baletu Pulcinella na wiolonczelę i fortepian
  (partia wiolonczeli opracowana we współpracy z Grigorijem Piatigorskim)
Dmitrij Szostakowicz – Sonata d-moll op. 40 na basso continuo i fortepian

5 października 2017, czwartek, godz. 1030

5 October 2017, Thursday, 10:30 a.m.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
INAUGURATION OF THE ACADEMIC YEAR 2017/2018 

Tytuł Doktora Honoris Causa otrzyma
Profesor Szabolcs Esztényi

W programie części artystycznej:
Szabolcs Esztényi – Ad hoc (improwizacja fortepianowa)

Wstęp wolny

fot. Sławek Maliszewski

fot. Mirosław Pietruszyński fot. Bogusław Fiks



8 października 2017, niedziela, godz. 1700

8 October 2017, Sunday, 5 p.m.

NASI LAUREACI
OUR LAUREATES

Rafał Żurek tenor  
Alicja Kozak wiolonczela 
Adam Maksymienko akordeon
Maciej Wota organy

W programie:
Piotr Czajkowski, Michaił Glinka, Maurice Ravel – wybór pieśni
Siergiej Prokofiew – Sonata C-dur op. 119 na wiolonczelę i fortepian
Krzysztof Penderecki – Divertimento na wiolonczelę solo
Władysław Zołotariow – Sonata nr 3 na akordeon
Alexandre Guilmant – IV Sonata  organowa d-moll op. 61

30 31

9 października 2017, poniedziałek, godz. 1900

9 October 2017, Monday, 7 p.m.

Koncert Zakładu Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

SPOTKANIE Z IMPROWIZACJĄ
Szabolcs Esztényi zaprasza
IMPROVISATION ENCOUNTER
Szabolcs Esztényi invites

Szabolcs Esztényi, Mária Apagyi, Tomasz Januchta, Wojciech Kaleta,
Iwona Mironiuk, Kuba Sokołowski, Julia Tołwińska, Agnieszka Widlarz fortepian
Marta Bogusławska wokal, fortepian
Hanna Śleszyńska wokal
Hubert Zemler perkusja

W programie:
Szabolcs Esztényi

Koordynacja: dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC

fot. Magdalena  Pluta

fot. Monika Kościółek

fot. Natalia Szułdrzyńska

fot. Ewa Wierzbicka
fot. Marek Wota
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11 października 2017, środa, godz. 1900

11 October 2017, Wednesday, 7 p.m.

ŚRODA NA OKÓLNIKU

PROFESOR ANDRZEJ DUTKIEWICZ
Koncert jubileuszowy
PROFESSOR ANDRZEJ DUTKIEWICZ
Jubilee concert

Aleksandra Resztik sopran, Krzysztof Szmyt tenor
Elżbieta Gajewska, Magdalena Irmińska flet, Oliwier Andruszczenko klarnet
Pablo Sanchez-Escariche Gasch saksofon altowy
Miłosz Wieliński, Andrzej Gębski, Krzysztof Bąkowski skrzypce
Małgorzata Duź, Andrzej Wróbel, Tomasz Strahl wiolonczela
Elżbieta Karaś-Krasztel, Iwona Mironiuk, Roma Orłowska fortepian
Andrzej Dutkiewicz, Janusz Grobelny fortepian, Jarosław Wróblewski organy
Leszek Lorent perkusja, Barbara Okoń-Makowska partia taśmy
Chór Kameralny UMFC, Krzysztof Kusiel-Moroz dyrygent
Michał Śmigielski dyrygent

W programie:
Andrzej Dutkiewicz
Romance na skrzypce i fortepian
Trzy szkice w retrospekcji na fortepian
Trzy pieśni do poezji Wacława Oszajcy na baryton, flet i fortepian
Sekstet na flet, klarnet, skrzypce, wiolonczelę, fortepian i instrumenty perkusyjne
Hymnus in honorem Sancti Andre Bobola na chór a cappella
Sophie’s Music for Four na taśmę i trio fortepianowe
Tango mon Amour na wiolonczelę i fortepian
Danse Triste na saksofon altowy i fortepian
Music For Two na dwa fortepiany
Dwie pieśni na sopran i organy

fot. Marcin Hadler

…Kiedyś zapytano mnie, kim chciałbym zostać – 
kompozytorem czy pianistą?... 
Nie mogłem i w dalszym ciągu nie mogę zdecydować się na 
radykalny wybór, stąd próbuję łączyć obie te dyscypliny 
artystyczne – twórczą i odtwórczą. 
Czy podjąłem właściwą decyzję?...
 Andrzej Dutkiewicz
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14 i 15 października 2017, sobota i niedziela  
14 & 15 October 2017, Saturday & Sunday

WARSAW DANCE DAYS
VI Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego
6th International Festival of Contemporary Dance 

14.10.2017, sobota, godz. 1900, Sala Koncertowa 
15.10.2017, niedziela, godz. 1700, Sala Koncertowa
PREZENTACJE TANECZNE / DANCE PRESENTATIONS
Pokaz etiud choreograficznych twórców młodego pokolenia

W programie: wykonawcy z Austrii, Czech, Gibraltaru, Kolumbii, Niemiec, Polski i Włoch

14.10.2017, sobota, godz. 1700, Sala Operowa 
MIĘDZYNARODOWY PANEL DYSKUSYJNY / INTERNATIONAL DISCUSSION PANEL
Rola edukacji tańca współczesnego w procesie kształtowania profesjonalnego tancerza

15.10.2017, niedziela, Sala Rytmiki i Tańca 
WARSZTATY TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO / CONTEMPORARY DANCE WORKSHOP
Masterclasses na bazie techniki Marthy Graham, Merce’a Cunninghama i José Limóna

14.10.2017 i 15.10.2017, Foyer Sali Koncertowej
WYSTAWA MULTIMEDIALNA „RUCHbezRUCH” / MULTIMEDIA EXHIBITION
Projekt grupy artystów-plastyków działających na Wydziale Sztuki Mediów 
(ASP w Warszawie) i studentek specjalności Rytmika (UMFC)

Dyrektor Festiwalu: dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
Zastępca Dyrektora Festiwalu: dr Bartosz Martyna
Koordynator: Alicja Berejowska

Festiwal jest częścią obchodów 90-lecia działalności Wydziału Dyrygentury Chóralnej,
Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Organizatorzy: Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, Stowarzyszenie Strefa Otwarta, 
Warszawski Teatr Tańca, UMFC 
Partner: Austriackie Forum Kultury

abstrACTION, chor. Zuzanna Kupidura, Chopin Univeristy Dance Company, fot. Jarosław Cieślikowski
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16 października 2017, poniedziałek, godz. 1900

16 October 2017, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Fortepianu

WIECZÓR CHOPINOWSKI 
CHOPIN EVENING

Aleksandra Czerniecka, Patrycja Gajek, Aleksandra Janusz, Miho Nishimura, 
Zuzanna Pietrzak, Jan Wachowski fortepian

W programie:
Fryderyk Chopin
2 Nokturny op. 27, Ballada g-moll op. 23, 4 Mazurki op. 17, Barkarola Fis-dur op. 60, 
Nokturn c-moll op. 48 nr 1, Nokturn Es-dur op. 55 nr 2, Ballada f-moll op. 52,
Walc As-dur op. 42, Polonez As-dur op. 53, Etiuda E-dur op. 10 nr 3, Scherzo b-moll op. 31

Opieka artystyczna: ad. dr Tomasz Lupa

18 października 2017, środa, godz. 1900

18 October 2017, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

KONCERT SYMFONICZNY
SYMPHONY CONCERT

Wojciech Koprowski skrzypce
Michał Bryła altówka
Orkiestra Symfoniczna UMFC
MONIKA WOLIŃSKA dyrygent

W programie:
Zygmunt Noskowski – Uwertura koncertowa „Morskie Oko” op. 19
Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia koncertująca Es-dur KV 364/320d
 na skrzypce, altówkę i orkiestrę
Anton Bruckner – VI Symfonia A-dur WAB 106 (wersja pierwotna w edycji Leopolda Nowaka)

Fryderyk Chopin, 
fot. Louis-Auguste Bisson (1849),
w zbiorach Musée de la Musique 
w Paryżu, za Wikipedia 
(domena publiczna)

fot. Arkadiusz Berbecki The FACEfot. Arkadiusz Berbecki The FACE

fot. Barbara Piotrowska
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22 października 2017, niedziela, godz. 1700

22 October 2017, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Wokalistyki

COSÌ FAN TUTTE
Prezentacja inscenizowana
Staged presentation

Soliści – studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Ryszard Cieśla reżyseria, Bartosz Martyna asystent reżysera
Karolina Fandrejewska scenografia, Aleksandra Dziurosz ruch sceniczny
Zofia Lubińska kostiumy, Monika Kolasińska korepetytor solistów

W programie:
koncertowe wykonanie fragmentów opery Wolfganga Amadeusa Mozarta

Opieka wokalna: prof. Ryszard Karczykowski

Tak czynią wszystkie…
Wolfgang Amadeus Mozart , portret Barbary Kraft, 1819, za Wikipedia (domena publiczna)

Afisz premiery Così fan tutte w Burgtheater w Wiedniu (26.01.1790), za Wikipedia (domena publiczna)
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23 października 2017, poniedziałek, godz. 1900

23 October 2017, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

OBRAZY DŹWIĘKAMI MALOWANE
Przed wielkim konkursem
PICTURES PAINTED WITH SOUNDS
Before the great competition

Koncert kandydatów do 10. edycji konkursów:
- Wiolonczelowego im. Dezyderiusza Danczowskiego
- Kontrabasowego im. Adama Bronisława Ciechańskiego
  (Poznań, 12–19.11.2017)

Daria Grzegorz wiolonczela
Adam Mazurek wiolonczela
Aneta Stefańska wiolonczela
Maciej Dobrzański kontrabas

W programie:
Dmitrij Szostakowicz – Sonata d-moll op. 40 na wiolonczelę i fortepian
Richard Strauss – Sonata F-dur op. 6 na wiolonczelę i fortepian
Fryderyk Chopin – Sonata g-moll op. 65 na wiolonczelę i fortepian
Adolf Mišek – II Sonata e-moll op. 6 na kontrabas i fortepian

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Tomasz Strahl

25 października 2017, środa, godz. 1900

25 October 2017, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

RECITAL WOKALNY
VOCAL RECITAL

Michał Sławecki kontratenor
Joanna Wicherek fortepian

W programie:
Sebastian Krajewski – Trzy pieśni do słów Bolesława Leśmiana na głos i fortepian
Mieczysław Wajnberg – Aptekarz majowy, Ślepcy z cyklu Biblia cygańska op. 57 
                                                     na głos i fortepian
Leoš Janáček – Sonata „1 X 1905” na fortepian
Paweł Mykietyn – Sonety Szekspira na sopran męski i fortepian

fot. Serwis Orkiestry 
Sinfonia Varsovia

fot. Dawid Sowa

fot. Anita Wąsik-Płocińska fot. Caitlin Schulze

fot. Serwis Orkiestry 
Sinfonia Varsovia

Foto Studio Andrzej Kawka
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29 października 2017, niedziela, godz. 1700

29 October 2017, Sunday, 5 p.m.

NASI LAUREACI
OUR LAUREATES

Roksana Kwaśnikowska skrzypce
Łukasz Dyczko saksofon 
Szymon Michalik fagot
KOTZ-BRZEZINA DUO:
Celina Kotz skrzypce
Łukasz Brzezina akordeon

W programie:
Ernest Chausson – Poème op. 25 w wersji na skrzypce i fortepian
Ferenc Liszt – Grand duo concertant sur le ”Le marin” S. 128 na skrzypce i fortepian
Philip Glass – Sonata skrzypcowa w transkrypcji na saksofon i fortepian (opr. Łukasz Dyczko) 
Antonio Vivaldi – V Sonata e-moll RV 40 (cz. I i II) w wersji na fagot i fortepian
Franz Berwald – Konzertstück op. 2 w wersji na fagot i fortepian
Graziane Finzi – Impression tango na skrzypce i akordeon
Astor Piazzolla – Invierno Porteño, Primavera Porteña w wersji na skrzypce i akordeon
  (opracowanie zespołu według wersji na skrzypce 
  i orkiestrę Leonida Desyatnikova)

30 października 2017, poniedziałek, godz. 1900

30 October 2017, Monday, 7 p.m.

ZAGRANICZNI GOŚCIE

BERNO–WARSZAWA
Koncert studentów Hochschule der Künste Bern (HKB) 
BERN–WARSAW
Concert given by students of Bern University of the Arts (BUA)

Sergey Chesnokov skrzypce
Antonin Musset wiolonczela
Valentin Cotton fortepian

W programie:
Maurice Ravel – Miroirs M. 43 na fortepian (fragmenty)
Maurice Ravel – Sonata M. 73 na skrzypce i wiolonczelę
Piotr Czajkowski – Trio fortepianowe a-moll op. 50 na fortepian, skrzypce i wiolonczelę

fot. Adam Paczkowski fot. Studio MTJ (Agnieszka Jędrzejewska)fot. Maria Jarzyna

fot. Michał Grocholski
fot. Franziska Rothenbühler
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5 listopada 2017, niedziela, godz. 1700

5 November 2017, Sunday, 5 p.m.

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI
Dominik Lasota, Andrzej Karałow, Jakub Krukowski, Michał 
Malec, Robert Prokopowicz, Żaneta Rydzewska, Ignacy Zalewski
CONCERT GIVEN BY CHAIR OF COMPOSITION

W programie:
Dominik Lasota – 4 Miniatury na 16 instrumentów (2017)
Andrzej Karałow – through na skrzypce, klarnet basowy z perkusją oraz fortepian (2016)
Jakub Krukowski – four of them na skrzypce, wiolonczelę, perkusję i Fender Rhodes (2017)
Michał Malec – Notturno na harfę i perkusję (2017)
Robert Prokopowicz – Wariacje na temat następstwa siedmiu dźwięków na fortepian
Żaneta Rydzewska – A complaint na sopran, klarnet, waltornię, perkusję i fortepian (2016)
Ignacy Zalewski – Mazurki nr 1 i 2 na fortepian (2012/2013)

Opieka artystyczna: as. Andrzej Karałow

6 listopada 2017, poniedziałek, godz. 1900

6 November 2017, Monday, 7 p.m.

WIECZÓR MUZYKI GITAROWEJ
GUITAR MUSIC EVENING

Leszek Potasiński gitara solo

WARSZAWSKIE TRIO GITAROWE:
Andrzej Olewiński gitara
Leszek Potasiński gitara
Aleksander Wilgos gitara

W programie:
Sergio Assad, Paulo Bellinati, Roland Dyens, Manuel de Falla, Eduardo Falú,
Egberto Gismonti, José Luis Merlin, Santiago de Murcia, Mariano Mores,
Andrzej Olewiński, Remo Pignoni, Marco Pereira, Joaquín Turina

fot. Serwis Festiwalu „Przemyska 
Jesień Muzyczna”

fot. Jakub Zawadzki  fot. Janusz Malec

fot. Ala Kostiuczenko fot. Piotr Czyż

fot. Maciej Puczyński

fot. Mateusz Żaboklicki

fot. Grzegorz Korzeniowski fot. Beata Potasińska fot. Beata Michalczyk
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8 listopada 2017, środa, godz. 1900

8 November 2017, Wednesday, 7 p.m.

ŚRODA NA OKÓLNIKU

WIECZÓR FRANCUSKI w ramach IV Międzynarodowego 
Festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego
FRENCH EVENING as part of the 4th Ignacy Jan Paderewski 
International Festival

Philippe Giusiano fortepian
Maciej Kułakowski wiolonczela
Chopin University Chamber Orchestra
NICOLAS KRAUZE dyrygent

W programie:
Ignacy Jan Paderewski – Suita G-dur na orkiestrę smyczkową
Fryderyk Chopin – II Koncert fortepianowy f-moll op. 21 w wersji z towarzyszeniem 
                                           orkiestry smyczkowej (opr. David Walter)
Karol Beffa – Nuit mystique no. 4 na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową (prawykonanie)
Camille Saint-Saëns – I Koncert wiolonczelowy a-moll op. 33 w wersji z towarzyszeniem
                                                   orkiestry smyczkowej (opr. Monika Cybulska)

Koncertowi towarzyszy kurs Philippe’a Giusiano p.t.:
Francuska muzyka fortepianowa – styl, interpretacje

Organizator Festiwalu: Fundacja „Ave Arte”

fot. Marek Bebłot
fot. Bartosz Kołaczkowski
fot. Rafał Chojnacki 
fot. Jean-Baptiste Millot
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12 listopada 2017, niedziela, godz. 1700

12 November 2017, Sunday, 5 p.m.

Koncert Studium Muzyki Nowej

MITY – Meksyk, Peru, Indie, Chiny
MYTHS – Mexico, Peru, India, China

Marta Grzywacz głos, Agata Kander-Marchewka flet
Leszek Lorent perkusja, Zuzanna Elster harfa   
Chór VRC, Joanna Maluga dyrygent
Chopin University Dance Company, Aleksandra Dziurosz choreografia 
Bartosz Martyna reżyseria, Paula Jaszczyk projekcje multimedialne
Andrzej Brzoska reżyseria dźwięku

W programie:
Marcin Błażewicz – AS na harfę i perkusję
George Crumb – An Idyll for the Misbegotten na flet i 3 perkusje
Alejandro Iglesias Rossi – Manchay Puitu na sopran, flet i 2 perkusje
Piotr Tabakiernik – Xopancuicatl na chór, 3 perkusje, saksofon, harfę, 2 fortepiany, czelestę

Opieka artystyczna: ad. dr hab. Leszek Lorent

12.11.2017, Nowa Sala Senatu UMFC
Ogólnopolska konferencja Mit i symbol w muzyce XX i XXI wieku

13 listopada 2017, poniedziałek, godz. 1900

13 November 2017, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Wokalistyki

PIEŚŃ POLSKA
POLISH SONG

Koncert w wykonaniu studentów i pianistów Wydziału Wokalno-Aktorskiego

W programie m.in.:
Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Feliks Nowowiejski, Karol Szymanowski,
Mieczysław Karłowicz, Ignacy Jan Paderewski, Władysław Żeleński,
Jan Gall, Piotr Perkowski, Stefan Kisielewski, Witold Lutosławski

Opieka artystyczna: dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz, prof. UMFC

Ilustracja z Kodeksu Borgia, za Wikipedia (domena publiczna)

fot. Janusz Różański
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15 listopada 2017, środa, godz. 1900

15 November 2017, Wednesday, 7 p.m.

ŚRODA NA OKÓLNIKU

ORKIESTRA DĘTA UMFC
THE FCUM BRASS ORCHESTRA

Risto Gjorevski klarnet
Łukasz Dyczko saksofon
Orkiestra Dęta UMFC
ROBERT W. RUMBELOW dyrygent

W programie:
John Williams – The Cowboys. Wiązanka tematów z westernu w reż. Marka Rydella (arr. James Curnow)
Kurt Weill – Kleine Dreigroschenmusik. Suita z Opery za trzy grosze na orkiestrę dętą
Nathan Daughtrey – Twitch na klarnet i orkiestrę dętą
Claude T. Smith – Fantasia na saksofon altowy i orkiestrę dętą
H. Owen Reed – La Fiesta Mexicana na orkiestrę dętą

fot. Rafał Chojnacki

fot. Rafał Chojnacki

fot. Maria Jarzynafot. Goran Jakimovski
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19 listopada 2017, niedziela, godz. 1700

19 November 2017, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej 
z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

ARCYDZIEŁA MUZYKI LITURGICZNEJ
LITURGICAL MUSIC MASTERPIECES

Małgorzata Romańska sopran
Warszawski Chór Chłopięcy przy UMFC
Zespół Instrumentalny Wydziału Dyrygentury Chóralnej,
Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Aleksander Słojewski dyrygent

Chór „Pośrodku Żywota”
Justyna Stępień sopran, Aneta Łukaszewicz mezzosopran,
Rafał Grozdew tenor, Łukasz Rynkowski bas-baryton
Zespół Instrumentalny pod kierunkiem Mirosława Feldgebla pozytyw
Jadwiga Terlecka-Małecka dyrygent

W programie:
John Rutter – Requiem na sopran, chór mieszany i orkiestrę
Grzegorz Gerwazy Gorczycki – Completorium na chór i zespół instrumentalny
Szymon Ferdynand Lechleitner – Missa S. Laurenti (rekonstrukcja: Jan Węcowski)
 na chór i zespół instrumentalny

Opieka artystyczna cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

20 listopada 2017, poniedziałek, godz. 1900

20 November 2017, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Fortepianu

MŁODZI WIRTUOZI 
YOUNG VIRTUOSI

Koncert w wykonaniu studentów pierwszego roku Katedry Fortepianu

W programie:
arcydzieła muzyki fortepianowej

Opieka artystyczna: dr hab. Elżbieta Karaś-Krasztel, prof. UMFC

Foto Knyt fot. Ewa Tkaczyk

fot. Janusz Różański
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22 listopada 2017, środa, godz. 1900

22 November 2017, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

FANTAZJA, MELANCHOLIA I KWIATY…
Recital fletowy
FANTASY, MELANCHOLY AND FLOWERS…
Flute recital

Urszula Janik flet
Marianna Waszkiewicz fortepian

W programie: 
Max Meyer-Olbersleben – Fantaisie-Sonate op. 17 na flet i fortepian
Paul Hindemith – Sonate na flet i fortepian
Sigfrid Karg-Elert – Sinfonische Kanzone op. 114 w autorskiej wersji na flet i fortepian
Franz Schubert – Variationen über „Trockne Blumen” aus „Die schöne Müllerin” D. 802
 na flet i fortepian

26 listopada 2017, niedziela, godz. 1700

26 November 2017, Sunday, 5 p.m.

ZAGRANICZNI GOŚCIE

ARMONAS-USS DUO
Muzyka litewska
Lithuanian music

Rimantas Armonas wiolonczela
Irena Uss fortepian
(Litewska Akademia Muzyki i Teatru, Wilno)

W programie:
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – 3 Preludia w wersji na wiolonczelę i fortepian 
                                                                                    (opr. Juozas Čelkauskas)
Anatolijus Šenderovas – 4 miniatury op.18 na wiolonczelę i fortepian
Vytautas Germanavičius – 13 haiku na wiolonczelę i fortepian
  12 haiku na wiolonczelę i fortepian
Vytautas Barkauskas – Suita koncertowa op. 98 na wiolonczelę i fortepian
Jurgis Juozapaitis – Nostalgia na wiolonczelę i fortepian
Bronius Kutavičius – Perpetuum mobile na wiolonczelę i fortepian
Anatolijus Šenderovas – 2 pieśni Szulamitki na wiolonczelę i fortepian

fot. Dorota Ostrowska-Fabisiak (FOTO-KOBUS)fot. Barbara Piotrowska

fot. Algirdas Rakauskas fot. Dmitrijus Matvejevas
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27 listopada 2017, poniedziałek, godz. 1900

27 November 2017, Monday, 7 p.m.

Koncert Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej

KIERUNKI IMPROWIZACJI
Koncert na zakończenie sympozjum
„Od źródła do muzycznej interpretacji”
IMPROVISATION TRENDS
Concert concluding the „From the sources to music interpretation” symposium

Włodek Pawlik fortepian
Marcin Zdunik wiolonczela
Aleksander Dębicz fortepian
Stanisław Łopuszyński klawesyn
Zespół kameralny studentów UMFC

W programie m.in.:
Joseph Horovitz – Jazz Concerto na klawesyn, perkusję i orkiestrę smyczkową

Opieka artystyczna: dr hab. Lilianna Stawarz, prof. UMFC

Otwarcie sympozjum: 27.11.2017, godz. 1100

Organizator sympozjum: Międzywydziałowy Zakład Muzyki Dawnej

29 listopada 2017, środa, godz. 1900

29 November 2017, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

KONCERT SYMFONICZNY
SYMPHONY CONCERT

Agata Szymczewska skrzypce
Orkiestra Symfoniczna UMFC
VLADIMIR KIRADJIEV dyrygent

W programie:
Roman Palester – Piccolo concerto na orkiestrę
Karol Szymanowski – I Koncert op. 35 na skrzypce i orkiestrę
Francis Poulenc – Sinfonietta FP 141 na orkiestrę 

29.11-2.12, wstęp wolny
Ogólnopolska Konferencja „SŁUCH ABSOLUTNY ROMANA PALESTRA”

autor Stanisław Łopuszyński
fot. Bartek Barczyk fot. Włodzimierz Piątek
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3 grudnia 2017, niedziela, godz. 1700

3 December 2017, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Edukacji Muzycznej
i Międzywydziałowego Zakładu Fortepianu Ogólnego
w ramach jubileuszu 90-lecia istnienia Wydziału Dyrygentury Chóralnej,
Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

MUZYKA FORTEPIANOWA TWÓRCÓW
Z WARSZAWSKIEJ UCZELNI MUZYCZNEJ
PIANO WORKS BY WARSAW’S UNIVERSITY OF MUSIC COMPOSERS

Marcin Tadeusz Łukaszewski fortepian

W programie:
Piotr Perkowski – Sonata (1927, rew. 1975)
Grażyna Bacewicz – 10 etiud (1956)
Andrzej Dutkiewicz – Suita (1970)
Marian Borkowski – Fragmenti (1962)
Bartosz Kowalski-Banasewicz – Etiuda koncertowa (2001)
Wojciech Szmidt – Poema espressionistica (2013)
Ignacy Zalewski – Lutostudy (2013, prawykonanie)
Anna Ignatowicz-Glińska – Kołysanka dla A (2002)
Andrzej Karałow – Preludium (polskie prawykonanie) i Hymn (2013)
Rafał Janiak – Con vigore (2007)
Dariusz Przybylski – Orpheus und Euridice (2005)
Paweł Łukaszewski – Sweet suite (1989–2016)

4 grudnia 2017, poniedziałek, godz. 1900

4 December 2017, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

DZIEŁA SKRZYPCOWE REKTORÓW
WARSZAWSKIEJ UCZELNI
Od Elsnera do Moryto
VIOLIN WORKS BY RECTORS OF WARSAW’S UNIVERSITY OF MUSIC
From Elsner to Moryto

Koncert w wykonaniu studentów klas skrzypiec UMFC

W programie m.in.:
Józef Elsner, Apolinary Kątski, Aleksander Zarzycki, Emil Młynarski,
Stanisław Barcewicz, Karol Szymanowski, Stanisław Moryto

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Andrzej Gębski

fot. Paweł Łukaszewski

fot. Tadeusz Fidecki



60 61

6 grudnia 2017, środa, godz. 1900

6 December 2017, Wednesday, 7 p.m.

ŚRODA NA OKÓLNIKU

STANISŁAW MORYTO
Koncert monograficzny
Monographic concert

Marzena Michałowska sopran
Konrad Skolarski fortepian
Tomasz Strahl wiolonczela
Chór Mieszany UMFC
Krzysztof Kusiel-Moroz przygotowanie chóru
Chopin University Chamber Orchestra
RAFAŁ JANIAK dyrygent

W programie:
Stanisław Moryto
Uwertura na orkiestrę „Rok 1410” (2010)
Koncert na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową (1992)
5 mazurków na fortepian (2017, prawykonanie)
Stabat Mater na sopran, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1999)

 

fot. Damian Gacek fot. Andrzej Świetlikfot. Anita Wąsik-Płocińska

 fot. Rafał Chojnacki

 fot. Rafał Chojnacki fot. Anita Wąsik-Płocińska

 fot. Łukasz Król

fot. Michał Niepiekło
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10 grudnia 2017, niedziela, godz. 1700

10 December 2017, Sunday, 5 p.m.

NOWA AWANGARDA
Koncert towarzyszący konferencji
200 LAT POLSKIEJ MUZYKI KAMERALNEJ
NEW AVANT-GARDE
Accompanying event for the conference entitled
200 YEARS OF POLISH CHAMBER MUSIC

Sekstet wokalny muzyki współczesnej proMODERN:
Łucja Szablewska sopran, Ewa Puchalska, Ewelina Rzezińska mezzosopran,
Andrzej Marusiak tenor, Krzysztof Chalimoniuk baryton, Piotr Pieron bas, kierownik art.
Aleksander Dębicz fortepian
Anna Mikołajczyk-Niewiedział sopran, Joanna Freszel sopran
Kamila Wąsik-Janiak skrzypce, Dominik Płociński wiolonczela 
Łukasz Piotrowski perkusja, Rafał Janiak dyrygent

W programie:
Anna Ignatowicz-Glińska, Rafał Janiak, Aleksander Kościów, Paweł Łukaszewski

Autor projektu: prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska

11 grudnia 2017, poniedziałek, godz. 1900

11 December 2017, Monday, 7 p.m.

BERLIN–WARSZAWA
Koncert w wykonaniu studentów i pedagogów
Universität der Künste Berlin (UdK)
i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (UMFC)
BERLIN–WARSAW
Concert performed by students and teachers of
Berlin University of the Arts and the Fryderyk Chopin University of Music

W programie:
Juliusz Zarębski – Kwintet fortepianowy g-moll op. 34
Zygmunt Noskowski – Kwartet fortepianowy d-moll op. 8
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Oktet smyczkowy Es-dur op. 20

Opieka artystyczna: 
prof. Frank-Immo Zichner, prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska

Projekt przy wsparciu Senatu Berlina w ramach Partnerstwa Miast Berlin–Warszawa

 fot. Matthias Heyde

fot. Janusz Różański
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13 grudnia 2017, środa, godz. 1900

13 December 2017, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

KONCERT SYMFONICZNY
Młodość… „Żar szlachetnych dążeń, najlepszy kwiat życia” (Lermontow)
SYMPHONY CONCERT
Youth… „The flame of noble aspirations, the best flower of life” (Lermontov)

Leszek Lorent perkusja
Orkiestra Symfoniczna UMFC
JANUSZ PRZYBYLSKI dyrygent

W programie:
Aram Chaczaturian – Suita z muzyki do dramatu „Maskarada” Michaiła Lermontowa
 na orkiestrę symfoniczną
Ignacy Zalewski – Symfonia koncertująca na perkusję i orkiestrę
Georges Bizet – Symfonia C-dur GB 115; WD 33 na orkiestrę symfoniczną

fot. Michał Dąbrowski fot. Mateusz Żaboklicki

fot. Rafał Chojnacki
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18 grudnia 2017, poniedziałek, godz. 1900

18 December 2017, Monday, 7 p.m.

Koncert Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej

KANTATY ADWENTOWE TELEMANNA
TELEMANN’S ADVENT CANTATAS

Koncert w wykonaniu pedagogów i studentów UMFC
oraz gości z innych uczelni muzycznych
Beata Kozyra-Paulska przygotowanie chóru
Lilianna Stawarz kierownictwo artystyczne

W programie: Georg Philipp Telemann
Uwertura D-dur TWV 55:D18 na 2 trąbki, kotły, orkiestrę smyczkową i basso continuo
kantata Gelobet seist du, Jesu Christ TWV 1:612 na 4 solistów, chór, 2 oboje, orkiestrę smyczkową i b.c
kantata Das ist je gewisslich wahr TWV 1:183 na 3 solistów, chór, 2 oboje, orkiestrę smyczkową i b.c.
Koncert TWV 54:D4 na 3 trąbki, kotły, 2 oboje, orkiestrę smyczkową i basso continuo
kantata Uns ist ein Kind geboren TWV 1:1451 na 4 solistów, chór, trąbkę, kotły, obój, orkiestrę  i b.c.

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Bogdan Gola; dr hab. Lilianna Stawarz, prof. UMFC;
dr hab. Anna Radziejewska, prof. UMFC; ad. dr hab. Artur Stefanowicz;
ad. dr hab. Tytus Wojnowicz; dr Tomasz Ślusarczyk; mgr Tomasz Pokrzywiński

Georg Philipp Telemann, 
sztych Georga 
Lichtenstegera, za Wikipedia 
(domena publiczna)

17 grudnia 2017, niedziela, godz. 1700

17 December 2017, Sunday, 5 p.m.

Koncert gościnny

HOMMAGE À ROLAND DYENS

Koncert w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej w Krakowie

W programie:
Roland Dyens

Opieka artystyczna: dr hab. Michał Nagy

Gitarzysta Roland Dyens 
podczas koncertu 
w Monachium (8.04.2000), 
fot. Hans Bernhard 
(Schnobby), za Wikipedia 
(licencja CC BY-SA 3.0)
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7 stycznia 2018, niedziela, godz. 1700

7 January 2018, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej 
z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

KOLĘDOWE MELODIE… KARNAWAŁOWE RYTMY…
CHRISTMAS MELODIES… CARNIVAL RHYTHMS…

Chór Młodzieżowy i Zespół Instrumentalny
Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3
im. Grażyny Bacewicz w Warszawie
Rafał Szymański dyrygent

Chór KERYX przy Parafii św. Ducha w Warszawie
Łucja Dobrowolska dyrygent

W programie:
kolędy, pastorałki, pieśni i piosenki

Opieka artystyczna cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

fot. A. Kamiński fot. Pola Gadowska

20 grudnia 2017, środa, godz. 1900

20 December 2017, Wednesday, 7 p.m.

ŚRODA NA OKÓLNIKU

KONCERT WIGILIJNY
CHRISTMAS EVE CONCERT

Warszawski Chór Chłopięcy i Męski przy UMFC
Jakub Hutek dyrygent
Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych
im. Oskara Kolberga w Radomiu
Przemysław Zych dyrygent

W programie:
polskie kolędy i pastorałki w aranżacjach chóralnych, 
instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych

fot. Rafał Chojnacki
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8 stycznia 2018, poniedziałek, godz. 1900

8 January 2018, Monday, 7 p.m.

NASI LAUREACI
OUR LAUREATES

Hasmik Sahakyan sopran
Paweł Trojak baryton

THE WHOOP GROUP:
Jakub Muras saksofon sopranowy
Mateusz Dobosz saksofon altowy
Krzysztof Koszowski saksofon tenorowy
Szymon Zawodny saksofon barytonowy

NUOVO MONDO QUINTET:
Adam Goździewski fortepian,
Kornelia Figielska skrzypce, Aleksander Smakosz skrzypce,
Joanna Ławcewicz-Musialik altówka, Aneta Stefańska wiolonczela

10 stycznia 2018, środa, godz. 1900

10 January 2018, Wednesday, 7 p.m.

ŚRODA NA OKÓLNIKU

KONCERT JAZZOWY
JAZZ CONCERT

TRIO STRYJO:
Nikola Kołodziejczyk fortepian
Maciej Szczyciński kontrabas
Michał Bryndal perkusja

W programie:
improwizacje – echa najnowszej płyty zespołu zatytułowanej A VISTA SOCIAL CLUB

zdjęcie wykonane we wnętrzach Muzeum Historii Katowic przez www.barejkodesign.pl

fot. Jaromir Ludwin fot. Jakub Kowalski

fot. Maria Jarzyna

fot. Krystyna Makowska-Ławrynowicz
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14 stycznia 2018, niedziela, godz. 1700

14 January 2018, Sunday, 5 p.m.

Koncert Studia Muzyki Elektronicznej i Komputerowej im. Włodzimierza Kotońskiego

GŁOSY. POGŁOSY. GŁOŚNIKI
VOICES. NOISES. TWEETERS. WOOFERS

Program koncertu wypełnią utwory i projekty multimedialne, których 
głównym tematem będą głosy – wzmocnione, przetworzone, poszerzone, 
zwielokrotnione, zniekształcone, naśladowane, syntezowane. Autorami 
projektów będą studenci, absolwenci oraz wykładowcy uczelni.

Opieka artystyczna: as. Andrzej Kopeć

15 stycznia 2018, poniedziałek, godz. 1900

15 January 2018, Monday, 7 p.m.

Koncert dwóch Katedr Kameralistyki Fortepianowej – 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
i Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

KAMERALNE SPOTKANIA
CHAMBER MEETINGS

Koncert w wykonaniu studentów UMFC i AM Łódź

W programie:
Dmitrij Szostakowicz, Robert Schumann

Opieka artystyczna: as. Bartosz Bednarczyk

autor Andrzej Kopeć
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 fot. Marzena Rybak

17 stycznia 2018, środa, godz. 1900

17 January 2018, Wednesday, 7 p.m.

ŚRODA NA OKÓLNIKU

GERSHWIN FOREVER
Koncert w 120. rocznicę urodzin Kompozytora
Concert on the composer’s 120th birthday anniversary

Daniela Ozdarska wokal
Łukasz Lipski wokal
Chopin University Big Band
Piotr Kostrzewa band leader

W programie:
George Gershwin

George Gershwin (ok. 1935), za Wikipedia (domena publiczna)

fot. Rafał Chojnacki

fot. Serwis Orkiestry Sinfonia Varsoviafot. Beata Bieńkowska
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21 stycznia 2018, niedziela, godz. 1700

21 January 2018, Sunday, 5 p.m.

Koncert Międzywydziałowej Katedry Kameralistyki

IDIOM NARODOWY W MUZYCE POLSKIEJ
NATIONAL IDIOM IN POLISH MUSIC

Koncert w wykonaniu studenckich zespołów kameralnych

W programie m.in.:
Franciszek Lessel, Ignacy Feliks Dobrzyński, Stanisław Moniuszko,
Zygmunt Noskowski, Karol Szymanowski, Grażyna Bacewicz

Opieka artystyczna: dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

22 stycznia 2018, poniedziałek, godz. 1900

22 January 2018, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

W KRĘGU MUZYKI SŁOWIAŃSKIEJ
AROUND SLAVIC MUSIC

Koncert w wykonaniu studentów klas kameralistyki fortepianowej

W programie:
Antonín Dvořák, Michaił Glinka, Bohuslav Martinů

Opieka artystyczna: ad. dr Beata Szebesczyk

Antonín Dvořák (1868), 
za Wikipedia (domena 
publiczna)

Bohuslav Martinů (Darien 1943), 
w Centrum Bohuslava Martinů 
w Policzce, za Wikipedia 
(licencja CC BY-SA 3.0)

Michaił Glinka (1840), 
portret Jakowa Janenki, za 
Wikipedia 
(domena publiczna)

fot. Janusz Różański
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24 stycznia 2018, środa, godz. 1900

24 January 2018, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

BYŁEM TU, FRYDERYK
I WAS HERE, FRYDERYK

KWADROFONIK: 
Emilia Sitarz fortepian
Bartłomiej Wąsik fortepian
Magdalena Kordylasińska perkusja
Miłosz Pękala perkusja

W programie:
autorskie opracowania zespołu polskich melodii ludowych 
i wybranych dzieł Fryderyka Chopina

5 lutego 2018, poniedziałek, godz. 1900

5 February 2018, Monday, 7 p.m.

Koncert Specjalności Choreografia i Teoria Tańca

INTERAKTYWNIE 3
Wieczór ruchu i dźwięku
INTERACTIVE THEME 3
Sound and motion evening

Spektakl w wykonaniu studentów specjalności Choreografia i Teoria Tańca,
zespołu Chopin University Dance Company
oraz studentów kompozycji, reżyserii dźwięku i zaproszonych Gości

Opieka choreograficzna: prof. dr hab. Ewa Wycichowska, 
                                                  dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
Opieka muzyczna: prof. dr hab. Krzysztof Knittel, ad. dr Aldona Nawrocka
Opieka realizatorska: as. Andrzej Kopeć

fot. Jarosław Budzyński fot. Magda Hueckel
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7 lutego 2018, środa, godz. 1900

7 February 2018, Wednesday, 7 p.m.

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji
z cyklu PERKUSJA, PERKUSJA…

PERKUSYJNY KARNAWAŁ
PERCUSSION CARNIVAL

Koncert w wykonaniu studentów i wykładowców UMFC, m.in.:
dr Miłosz Pękala, Michał Bator, Tamara Kurkiewicz,
Rafał Kozyra, Pawel Vasilenia, Jarema Jarosiński
oraz zaproszonych Gości

W programie m.in.:
tradycyjna brazylijska batucada

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Stanisław Skoczyński, ad. dr Miłosz Pękala

Bezpłatne karty wstępu dostępne na dwa tygodnie przed koncertem

11 lutego 2018, niedziela, godz. 1700

11 February 2018, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Edukacji Muzycznej
w ramach jubileuszu 90-lecia istnienia Wydziału Dyrygentury Chóralnej,
Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

W KRĘGU TWÓRCZOŚCI I ODTWÓRCZOŚCI
BETWEEN CREATION AND PERFORMANCE

Koncert w wykonaniu solistów i zespołów chóralnych,
studentów i pedagogów UMFC oraz zaproszonych Gości

W programie m.in.:
utwory pedagogów UMFC związanych z Katedrą Edukacji Muzycznej 
oraz polska muzyka chóralna

Opieka artystyczna: dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski, prof. UMFC

fot. archiwum Wydziału
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12 lutego 2018, poniedziałek, godz. 1900

12 February 2018, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

ALTÓWKA W MINIATURZE
VIOLA: A MINIATURE FACE

Koncert w wykonaniu studentów klas altówek

W programie m.in.:
Carl Maria von Weber, Max Bruch, Henri Vieuxtemps

Opieka artystyczna: ad. dr Katarzyna Budnik-Gałązka

14 lutego 2018, środa, godz. 1900

14 February 2018, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

ORIENT W MUZYCE EUROPEJSKIEJ POPRZEZ WIEKI
THE ORIENT IN EUROPEAN MUSIC THROUGHOUT THE AGES

Agnieszka Marucha skrzypce
Ewa Skardowska fortepian

W programie:
Ryszard Sielicki – Reverie. Legenda hebrajska na skrzypce i fortepian
Aleksandr Arutunian – Andante sostenuto i Allegretto z Koncertu skrzypcowego „Armenia-88”
 w autorskiej wersji na skrzypce i fortepian
Naji Hakim – Sonata na skrzypce i fortepian
Henryk Wieniawski – Fantaisie orientale / Fantazja wschodnia op. 24 (opr. głosu skrzypiec: 
                           Mieczysław Ławrynowicz, opr. głosu fortepianu: Krystyna Makowska-Ławrynowicz)
Karol Szymanowski – Pieśń Roksany z opery Król Roger (opr. głosu skrzypiec: Paweł Kochański)
Pancho Vladigerov – Sonata D-dur na skrzypce i fortepian

fot. Agnieszka Miklaszewicz

autor Janusz Różański

fot. Piotr Hausenplas
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18 lutego 2018, niedziela, godz. 1700

18 February 2018, Sunday, 5 p.m.

Koncert Studium Muzyki Nowej

KONCERT PRAWYKONAŃ – Mikołaj Majkusiak, 
Dariusz Przybylski, Katarzyna Szwed, Ignacy Zalewski
CONCERT OF PREMIERE PERFORMANCES

# ENSEMBLE: Ania Karpowicz flet, Adam Eljasiński klarnet, 
Oliwier Andruszczenko klarnet basowy, Wojciech Psiuk saksofony, 
Paweł Janas akordeon, Leszek Lorent perkusja, Dariusz Przybylski organy Hammonda, 
Krzysztof Kozłowski fortepian, Wojciech Błażejczyk gitara elektryczna, 
Marta Grzywacz głos, Kamila Wąsik-Janiak skrzypce, Marta Piórkowska skrzypce,
Aleksandra Demowska-Madejska altówka, Dominik Płociński wiolonczela,
Ignacy Zalewski dyrygent, Joanna Freszel sopran (gościnnie)
BRZEZINA-KOTZ DUO: Łukasz Brzezina akordeon, Celina Kotz skrzypce (gościnnie)

W programie:
Mikołaj Majkusiak – Sonata na skrzypce i akordeon (2015)
Dariusz Przybylski – Chamber Concerto (2017, premiera) 
Katarzyna Szwed – zamówienie kompozytorskie dla # Ensemble i Joanny Freszel (2018, prem.)
Ignacy Zalewski – II Koncert kameralny (2017, premiera)

Opieka artystyczna: ad. dr hab. Leszek Lorent

Koncert dofinansowany przez IMiT w ramach programu Kompozytor-Rezydent 2017–2018

19 lutego 2018, poniedziałek, godz. 1900

19 February 2018, Monday, 7 p.m.

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

GITARA SOLO I KAMERALNIE 
SOLO AND CHAMBER GUITAR

Koncert w wykonaniu studentów klas gitary

Opieka artystyczna: dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC

fot. Anna Powierża                                   fot. Michał Bryłka                                      fot. Isabelle Lévy-Lechmann                  fot. Natalia Kitamikado

autor Janusz Różański
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21 lutego 2018, środa, godz. 1900

21 February 2018, Wednesday, 7 p.m.

Spektakl na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej
w ramach cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

WIECZÓR OPEROWY w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej
OPERA EVENING AT THE GREAT THEATRE - NATIONAL OPERA 

Ryszard Cieśla reżyseria
Rafał Janiak kierownictwo muzyczne / dyrygent
Karolina Fandrejewska scenografia / kostiumy
Paulina Góral reżyseria świateł
Aleksandra Dziurosz choreografia / ruch sceniczny
Monika Kolasińska korepetytor solistów
Krzysztof Kusiel-Moroz przygotowanie chóru

Soliści – studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC

Chór Kameralny UMFC
Chopin University Dance Company
Orkiestra Symfoniczna UMFC
RAFAŁ JANIAK dyrygent

W programie:
Piotr Czajkowski – Eugeniusz Oniegin

Partner: Teatr Wielki - Opera Narodowa

Sponsorzy: Yarus Invested Limited, Taxways Group Kadry ze studenckiej prezentacji Eugeniusza Oniegina w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej (styczeń 2017), fot. Paulina Góral
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22 lutego 2018, czwartek, godz. 1200

22 February 2018, Thursday, 12 p.m.

ŚWIĘTO UCZELNI
THE FCUM’S DAY

W programie:
uroczysta promocja doktorów
wręczenie dyplomów doktora habilitowanego

W części artystycznej wystąpi:
Piotr Paleczny fortepian

Wstęp wolny

fot. Sławek Maliszewski

fot. Marcin Libelt
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25 lutego 2018, niedziela, godz. 1700

25 February 2018, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

GDYBY 1000 KLARNETÓW… 
Koncert poświęcony pamięci Profesorów
Ludwika Kurkiewicza i Ryszarda Sztajerwalda
IF A THOUSAND CLARINETS…
Concert in memory of Professors Ludwik Kurkiewicz and Ryszard Sztajerwald

Koncert w wykonaniu studentów i pedagogów Katedry Instrumentów Dętych
oraz uczniów warszawskich szkół muzycznych

Soliści:
Henryk Miśkiewicz,
Krzysztof Grzybowski, Adrian Janda,
Grzegorz Wołczański, Piotr Zawadzki

W programie m.in.:
Tomaso Albinoni, Leonard Bernstein, Piotr Czajkowski, George Gershwin,
Sven Ingo Koch, Amilcare Ponchielli, Carl Maria von Weber

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Mirosław Pokrzywiński

26 lutego 2018, poniedziałek, godz. 1900

26 February 2018, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Fortepianu
z cyklu POEZJA W MUZYCE – MUZYKA W POEZJI

CLAUDE DEBUSSY
100. rocznica śmierci Kompozytora
the composer’s 100th death anniversary

Aleksandra Czerniecka fortepian
Aleksandra Iwanow fortepian
Miho Nishimura fortepian
Wiktoria Szczepkowska fortepian
Wojciech Kruczek fortepian
Jan Wachowski fortepian

W programie: Claude Debussy
Études (wybór), Les estampes, L’isle joyeuse, Pour le piano, Préludes (wybór), Suite bergamasque
oraz poezja symbolistów

Opieka artystyczna: ad. dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła

w archiwum UMFC w archiwum UMFC

Claude Debussy, 
fot. Félix Nadar (ok. 1908), 
za Wikipedia 
(domena publiczna)
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28 lutego 2018, środa, godz. 1900

28 February 2018, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE WOKALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

RECITAL WOKALNY
Muzyczne dedykacje – kiedy głos bywa inspiracją…
VOCAL RECITAL
Music dedications – when the voice is an inspiration…

Anna Radziejewska mezzosopran 
Grzegorz Lalek, Alicja Sierpińska skrzypce barokowe
Natalia Reichert altówka barokowa, Tomasz Pokrzywiński wiolonczela barokowa,
Grzegorz Zimak kontrabas barokowy, Lilianna Stawarz klawesyn, 
Agata Igras flet, Romuald Gołębiowski klarnet, Zuzanna Elster harfa, 
Natalia Reichert altówka, Piotr Hausenplas wiolonczela, Klaudiusz Baran akordeon, 
Leszek Lorent perkusja, Tamara Kurkiewicz perkusja

W programie: 
Antonio Vivaldi – kantata Cessate, arie z oper: Farnace, Tito Manlio, Griselda
Luciano Berio – Folk Songs na mezzosopran, flet, klarnet, harfę, altówkę, wiolonczelę i perkusję (1964)
Dariusz Przybylski – Chansons d’Apollo. Trzy pieśni na mezzosopran, wiolonczelę i akordeon (2017)

4 marca 2018, niedziela, godz. 1700

4 March 2018, 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

 fot. Kinga Karpati

fot. Iza Stefanek
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5 marca 2018, poniedziałek, godz. 1900

5 March 2018, Monday, 7 p.m.

ZAGRANICZNI GOŚCIE

JEDNA EUROPA – WIELE TWARZY
ONE EUROPE – MANY FACES

Koncert zagranicznych studentów UMFC z programu Erasmus+

Opieka artystyczna: dr hab. Paweł Gusnar, prof. UMFC

7 marca 2018, środa, godz. 1900

7 March 2018, Wednesday, 7 p.m.

ŚRODA NA OKÓLNIKU

KONCERT SYMFONICZNY
SYMPHONY CONCERT

Marianna Żołnacz flet
Chór Mieszany UMFC
Krzysztof Kusiel-Moroz przygotowanie chóru
Orkiestra Symfoniczna UMFC
MICHAŁ DWORZYŃSKI dyrygent

W programie:
Wolfgang Amadeus Mozart – Koncert fletowy G-dur KV 313/285c
Ludwig van Beethoven – VII Symfonia A-dur op. 92
Zbigniew Bagiński – Liber belli et pacis na chór i orkiestrę

fot. Bruno Fiedrychfot. Artur Żołnacz
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11 marca 2018, niedziela, godz. 1700

11 March 2018, Sunday, 5 p.m.

TYLKO SMYCZKI!
Sinfonia Varsovia w wersji kameralnej
STRINGS ONLY!
Sinfonia Varsovia – chamber version

Kwintet smyczkowy Orkiestry SINFONIA VARSOVIA: 
Anna Maria Staśkiewicz skrzypce
Kamil Staniczek skrzypce
Katarzyna Budnik-Gałązka altówka
Marcel Markowski wiolonczela
Michał Sobuś kontrabas

Anna Maria Staśkiewicz skrzypce
Orkiestra SINFONIA VARSOVIA

W programie:
Dmitrij Szostakowicz – VIII kwartet smyczkowy c-moll op. 110 w wersji na kwintet smyczkowy
Krzysztof Penderecki – Quintetto per archi – autorskie opracowanie III Kwartetu smyczkowego
  „Kartki z nienapisanego dziennika” na kwintet smyczkowy
Recomposed by Max Richter: Antonio Vivaldi – Cztery pory roku na skrzypce,
 orkiestrę smyczkową, harfę i klawesyn

fot. Mirosław Pietruszyński

12 marca 2018, poniedziałek, godz. 1900

12 March 2018, 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

fot. Tadeusz Fidecki
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14 marca 2018, środa, godz. 1900

14 March 2018, Wednesday, 7 p.m.

ŚRODA NA OKÓLNIKU

O ŻYCIU, MIŁOŚCI, SAMOTNOŚCI I ŚMIERCI
ABOUT LIFE, LOVE, LONELINESS AND DEATH

Urszula Kryger mezzosopran
Łukasz Hajduczenia baryton
Mateusz Konopelski skrzypce 
Michał Borzykowski wiolonczela 
Katarzyna Jankowska-Borzykowska fortepian

W programie:
Michaił Glinka, Piotr Czajkowski, Siergiej Rachmaninow, Dmitrij Szostakowicz – pieśni

fot. Janina Nasierowska fot. Damian San Roman Alerigi fot. Antonina Konopelska

fot. Łucja Szablewska

18 marca 2018, niedziela, godz. 1600

18 March 2018, Sunday, 4 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

autor Janusz Różański
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18 marca 2018, niedziela, godz. 1700

18 March 2018, Sunday, 5 p.m.

 

Koncert Katedry Wokalistyki
 

WYŚPIEWANE PTAKI (2)
Muzyka, natura i poezja w polskiej liryce wokalnej
II połowy XIX wieku i początku XX wieku
SUNG-OUT BIRDS (2)
Music, nature and poetry in Polish vocal lyrics
of the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century
 

Koncert w wykonaniu studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego
oraz studentów Katedry Kameralistyki Fortepianowej
 
Opieka artystyczna: prof. dr hab. Jadwiga Rappé

17 marca 2018, g. 1100, Audytorium im. Karola Szymanowskiego
Wykład prof. Sławomiry Żerańskiej-Kominek, pt.
Ptaki w pieśniach kompozytorów polskich na przełomie XIX i XX wieku

19 marca 2018, poniedziałek, godz. 1900

19 March 2018, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

TADEUSZ PACIORKIEWICZ
Muzyka organowa i kameralna w 20. rocznicę śmierci
Organ and chamber music on his 20th death anniversary

Sebastian Kuczyński, Paweł Opala, Wiktoria Ryńska, Szymon Sobutkowski,
Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa organy, Maciej Wota fortepian

W programie m.in.: 
Tadeusz Paciorkiewicz
Fantazja gotycka na organy (1968)
Duet koncertujący na organy i fortepian (1962)
Sonata fis-moll na organy (1946)
Aria na altówkę i organy (1988)
Dyptyk na organy (1981)

Koordynator: dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. UMFC

fot. Paweł Paciorkiewicz

Frans Snyders – Koncert ptaków, w Museo del Prado, za Wikipedia (domena publiczna)
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21 marca 2018, środa, godz. 1900

21 March 2018, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

KONCERT SYMFONICZNY
Zapraszamy na prapremierę!
SYMPHONY CONCERT
Come and see the premiere performance!

Adrian Janda klarnet
Orkiestra Symfoniczna UMFC
PIOTR BORKOWSKI dyrygent

W programie:
Aaron Copland – Koncert klarnetowy
Samuel Barber – Adagio na orkiestrę smyczkową
Marian Borkowski – Symfonia (2017, prawykonanie)

Powstanie utworu Mariana Borkowskiego dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego 
przez Instytut Muzyki i Tańca.

...Kompozycja charakteryzuje się
wyczuwalnym dążeniem do eufonicznego 
brzmienia, opartego na harmonice neotonalnej...

Marian Borkowski

fot. Helena Siadlak fot. Katarzyna Rainka

fot. Andrzej Świetlik



104 105

25 marca 2018, niedziela, godz. 1700

25 March 2018, Sunday, 5 p.m.

SZTUKA I EDUKACJA
Doroczny koncert Wydziału Dyrygentury Chóralnej,
Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
na zakończenie obchodów 90-lecia Wydziału
ART AND EDUCATION
Annual Concert of Department of Choir Conducting,
Music Education, Church Music, Rhythmics & Dance
concluding celebrations of 90 years of the Department

Soliści, Zespoły Wokalne, Taneczne i Instrumentalne
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej,
Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

W programie:
Stanisław Moniuszko – Sonety krymskie. Kantata na głosy solowe, chór i orkiestrę
  do słów Adama Mickiewicza (opr. Stanisław Wiechowicz)
Aleksandra Bilińska-Słomkowska, Anna Ignatowicz-Glińska, Aldona Nawrocka,
Rafał Janiak, Bartosz Kowalski, Marcin Tadeusz Łukaszewski, Michał Sławecki

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski, prof. dr hab. Bogdan Gola,
dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski, prof. UMFC; ad. dr Klaudia Carlos-Machej,
ad. dr Aldona Nawrocka

26 marca 2018, poniedziałek, godz. 1900

26 March 2018, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

CLAUDE DEBUSSY
Koncert w 100. rocznicę śmierci Kompozytora
Concert on the composer’s 100th death anniversary

Koncert w wykonaniu studentów i pedagogów UMFC

Zespół Instrumentalny Katedry Instrumentów Dętych
Przemysław Marcyniak dyrygent

W programie:
Claude Debussy
Syrinx na flet solo, Rapsodia na klarnet i fortepian, Sonata na flet, altówkę i harfę
Preludium do „Popołudnia Fauna” w wersji na flet i fortepian (opr. Gustav Samazeulih)
Dziewczyna o włosach jak len (opr. David Sabourin)
Światło księżyca w wersji na kwintet dęty blaszany (opr. Keith D. Snell)
Rapsodia na saksofon altowy i fortepian, Mała suita w wersji na kwintet dęty (opr. Gordon Davies)
Igor Strawiński
Symfonie instrumentów dętych (Im memoriam C. Debussy) w wersji zrewidowanej z 1947 roku

Opieka artystyczna: dr hab. Urszula Janik, prof. UMFC

Claude Debussy, 
portret Marcela Bascheta (1884), 
w zbiorach Bibliothèque Nationale de 
France, za Wikipedia (domena publiczna)
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28 marca 2018, środa, godz. 1900

28 March 2018, Wednesday, 7 p.m.

ŚRODA NA OKÓLNIKU

KONCERT PASYJNY
PASSION CONCERT

Koncert w wykonaniu pedagogów, doktorantów i studentów UMFC
przy współudziale Pracowni Multimediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Joanna Freszel, Paulina Tuzińska sopran
Tomasz Pokrzywiński wiolonczela
Lilianna Stawarz klawesyn, pozytyw
Orkiestra Historyczna Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej
Lilianna Stawarz kierownictwo muzyczne
Tancerze – studenci Kierunku Taniec
Jacek Przybyłowicz choreografia
Piotr Welk multimedia

W programie:
François Couperin – Leçons de ténèbres na 2 soprany i basso continuo
Marc-Antoine Charpentier – Symphonies pour un reposoir H. 515 na orkiestrę
   Concert pour quatre parties de violes H. 545
   Pour un reposoir H. 508 na orkiestrę

4 kwietnia 2018, środa, godz. 1900

4 April 2018, Wednesday, 7 p.m.

ŚRODA NA OKÓLNIKU

DWADZIEŚCIA PARĘ…
Mówią, że to najlepszy w życiu czas
TWENTY PLUS
These seem to be the best years in life

Soliści – studenci Specjalności Musical
Edyta Krzemień, Marcin Wortmann opieka wokalna, opracowanie muzyczne
María Márquez Torres fortepian

Olga Czyżykiewicz reżyseria
Edyta Krzemień inscenizacja
Tomasz Filipiak reżyseria świateł
Katarzyna Borowska tłumaczenie

W programie:
spektakl w oparciu o piosenki autorów współczesnego teatru muzycznego:
Lowdermilk & Kerrigan, Pasek & Paul, Salzman & Cunningham

fot. Rafał Chojnacki

autor Edyta Krzemień
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8 kwietnia 2018, niedziela, godz. 1700

8 April 2018, Sunday, 5 p.m.

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI
Aleksandra Chmielewska, Marcin Jachim, Bartosz Kowalski, 
Marcin Marchewka, Krzysztof Ratajski, 
Weronika Ratusińska-Zamuszko, Jacek Sienkiewicz, Maciej Sułecki
CONCERT OF THE CHAIR OF COMPOSITION

W programie:
Aleksandra Chmielewska – Trio elegiaco na róg, skrzypce i fortepian (2016)
Marcin Jachim – Fantazmaty na orkiestrę smyczkową i perkusję (2013/2014)
Bartosz Kowalski – Arpitiuda na harfę solo (2016)
Marcin Marchewka – Krzew cierniowy na obój solo (2015/2016)
Krzysztof Ratajski – Octet for diplomats na flet, klarnet, róg, trąbkę,
  fortepian, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2015)
Weronika Ratusińska-Zamuszko – Polski kwintet fortepianowy (2017)
Jacek Sienkiewicz – „nowy utwór” na orkiestrę smyczkową
Maciej Sułecki – My River runs to Thee na orkiestrę symfoniczną (2017)

Opieka artystyczna: ad. dr Ignacy Zalewski

9 kwietnia 2018, poniedziałek, godz. 1900

9 April 2018, Monday, 7 p.m.

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

PRZY DŹWIĘKACH HARFY…
THE SOUND OF HARP… 

Julia Monkiewicz harfa
Alina Łapińska harfa
Aleksandra Traczyńska harfa
Sara Pustoła harfa

W programie:
Marcel Tournier, Bernard Andrès, Claude Debussy, Maurice Ravel

Opieka artystyczna: ad. dr hab. Zuzanna Elster

fot. Ludmiła Szulińska

fot. Maria Zakrzewska

fot. Sławomir Zamuszko

fot. Maciej Calka fot. Marzena Grzelak fot. Tadeusz Fidecki

fot. Monika Szczęsna fot. Andrzej Wiernicki fot. Paulina Mirowska
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11 kwietnia 2018, środa, godz. 1900

11 April 2018, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

BACH STORIES

Marcin Zdunik wiolonczela
Aleksander Dębicz fortepian

W programie:
transkrypcje utworów Johanna Sebastiana Bacha autorstwa wykonawców

15 kwietnia 2018, niedziela, godz. 1700

15 April 2018, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

W KRĘGU MUZYKI FRANÇOIS COUPERINA
w 350. rocznicę urodzin Kompozytora
AROUND FRANÇOIS COUPERIN’S MUSIC
on the composer’s 350th birthday anniversary

Koncert w wykonaniu studentów i doktorantów klas klawesynu

Koordynator: as. Krzysztof Garstka

okładka płyty Warner Classic François Couperin, 
miedzioryt Jean Jacques’a 
Fliparta 
wg obrazu 
André Boüysa (1735), 
w zbiorach Musikbibliothek 
w Lipsku, za Wikipedia 
(domena publiczna)
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16 kwietnia 2018, poniedziałek, godz. 1900

16 April 2018, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Fortepianu z cyklu POLSKA MUZYKA FORTEPIANOWA

TWÓRCZOŚĆ SŁAWNYCH WIRTUOZÓW
Edward Wolff, Karol Tausig, 
Aleksander Michałowski, Józef Wieniawski
WORKS BY FAMOUS VIRTUOSI

Koncert w wykonaniu studentów Katedry Fortepianu

Opieka artystyczna: prof. Maria Szraiber

18 kwietnia 2018, środa, godz. 1900

18 April 2018, Wednesday, 7 p.m.

ŚRODA NA OKÓLNIKU

UROCZYSTY KONCERT DYPLOMANTÓW
FESTIVE CONCERT OF GRADUATES

Soliści – tegoroczni dyplomanci UMFC
Orkiestra Symfoniczna UMFC
RAFAŁ KŁOCZKO dyrygent
laureat VI Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyrygentów
im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku (IX 2016)

Edward Wolff, 
drzeworyt 
A. Regulskiego, 
w „Tygodnik 
Ilustrowany” (1880), 
w zbiorach Biblioteki 
Narodowej

Aleksander Michałowski, 
fot. Stanisław Brzozowski, 
w zbiorach Narodowego 
Archiwum Cyfrowego, 
za Wikipedia 
(domena publiczna)

Józef Wieniawski, 
fot. J. C. Schaarwächter, 
w zbiorach Bergen 
Offentlige Bibliotek, 
Norwegia, za Wikipedia 
(no restrictions)

Karol Tausig, 
w archiwum Project 
Gutenberg, 
za Wikipedia (domena 
publiczna)

fot. Basia Kramczyńska
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22 kwietnia 2018, niedziela, godz. 1700

22 April 2018, Sunday, 5 p.m.

Koncert Kierunku Taniec

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA
Jubileusz 45-lecia istnienia specjalności Pedagogika Baletowa
INTERNATIONAL DANCE DAY
Jubilee of 45 years of Ballet Pedagogy Specialty

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

Opieka artystyczna: ad. dr hab. Zofia Rudnicka
Kierownik projektu: ad. dr Klaudia Carlos-Machej

23 kwietnia 2018, poniedziałek, godz. 1900

23 April 2018, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

EUGÈNE YSAŸE – 6 SONAT NA SKRZYPCE SOLO
EUGÈNE YSAŸE – 6 SONATAS FOR SOLO VIOLIN

Koncert w wykonaniu studentów klas skrzypiec UMFC

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Andrzej Gębski

fot. Jarosław Budzyński

Eugène Ysaÿe w Rosji (1883), 
fot. Włodzimierz Wysocki, 
w zbiorach Bibliothèque royale de 
Belgique w Brukseli, 
za Wikipedia (domena publiczna)
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25 kwietnia 2018, środa, godz. 1900

25 April 2018, Wednesday, 7 p.m.

ŚRODA NA OKÓLNIKU

KONCERT MUZYKI DAWNEJ na zakończenie Seminarium
„Współczesny barok – czy instrumenty dawne są niezbędne
do wykonawstwa historycznie poinformowanego?”
EARLY MUSIC CONCERT concluding the seminar entitled “Contemporary Baroque – 
are historical instruments necessary for historically informed performance?”

Tytus Wojnowicz obój
Paweł Gusnar saksofon
Klaudiusz Baran akordeon
Tomasz Ślusarczyk trąbka
Lilianna Stawarz klawesyn
Jakub Jakowicz skrzypce
Grzegorz Lalek skrzypce

Czas trwania seminarium: 22–24.04.2018
Organizator seminarium: Międzywydziałowy Zakład Muzyki Dawnej
Kierownik: dr hab. Lilianna Stawarz, prof. UMFC

29 kwietnia 2018, niedziela, godz. 1700

29 April 2018, Sunday, 5 p.m.

BACH I JEGO ODKRYWCA
BACH AND HIS DISCOVERER

Soliści – studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Chór Mieszany UMFC
Chór Kameralny UMFC
Jakub Hutek dyrygent
Krzysztof Kusiel-Moroz dyrygent
Adam Kowalski pozytyw, organy

W programie:
Johann Sebastian Bach – motety:
Komm, Jesu, komm BWV 229 na dwa chóry mieszane
Der Geist hilft BWV 226 na dwa chóry mieszane
Jesu, meine Freude BWV 227 na chór mieszany

Felix Mendelssohn-Bartholdy – kompozycje religijne:
Drei geistliche Lieder MWV B 33 na alt solo, chór i organy
Hymne „Hör mein Bitten, Herr” MWV 49 na sopran solo, chór i organy
Warum toben die Heiden op. 78 nr 1 MWV B 41 na 2 chóry mieszane
Offertorium „Ave Maria” op. 23 nr 2 MWV B 19 na solistów, 8-głosowy chór mieszany i organy

autor Stanisław Łopuszyński

Johann Sebastian Bach, 
portret Eliasa Gottloba 
Haussmanna (1746), 
w zbiorach Altes Rathaus 
w Lipsku, za Wikipedia 
(domena publiczna)

Felix Mendelssohn-
-Bartholdy, 
portret Eduarda 
Magnusa (1846), 
w zbiorach 
Staatsbibliothek 
w Berlinie, za Wikipedia 
(domena publiczna)
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6 maja 2018, niedziela, godz. 1700

6 May 2018, Sunday, 5 p.m.

KONCERT GALOWY
II Forum Fletowego „INSPIRACJE” 
GALA CONCERT
2nd „Inspirations” Flute Forum

Koncert w wykonaniu Gości Forum oraz orkiestry fletowej

Opieka artystyczna: dr hab. Urszula Janik, prof. UMFC

7 maja 2018, poniedziałek, godz. 1900

7 May 2018, Monday, 7 p.m.

Koncert Międzywydziałowej Katedry Kameralistyki

PERŁY WSPÓŁCZESNEJ KAMERALISTYKI POLSKIEJ
POLISH CONTEMPORARY CHAMBER MUSIC DIAMONDS 

Koncert w wykonaniu studenckich zespołów kameralnych

W programie:
Tadeusz Baird, Krzysztof Meyer, Andrzej Panufnik,
Krzysztof Penderecki, Marek Stachowski, Aleksander Tansman

Opieka artystyczna: dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

II FORUM FLETOWE 
„Inspiracje”

 

    

fot. Rafał Chojnacki

autor Agnieszka Atys
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9 maja 2018, środa, godz. 1900

9 May 2018, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

KONCERT KAMERALNY
CHAMBER CONCERT

Janusz Wawrowski skrzypce
Jakub Dubik wiolonczela
Grzegorz Skrobiński fortepian 

W programie:
Mieczysław Wajnberg – Trio fortepianowe op. 24
Andrzej Panufnik – Trio fortepianowe
Ludomir Różycki – Rapsodia op. 33 na trio fortepianowe

13 maja 2018, niedziela, godz. 1700

13 May 2018, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

CHÓRY ABSOLWENTÓW DYRYGENTURY CHÓRALNEJ
CHOIR CONDUCTING GRADUATES’ CHOIRS

Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Daniel Synowiec dyrygent
Chór VRC 
Joanna Maluga dyrygent

Opieka artystyczna cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

fot. Patrycja Toczyńska fot. Michał Nowotniak

fot. Radek Orzeł

fot. Marek Banach

fot. Marek Szczepański
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14 maja 2018, poniedziałek, godz. 1900

14 May 2018, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

MUZYKA POLSKA MNIEJ ZNANA
Mieczysław Wajnberg, Artur Malawski
POLISH MUSIC NOT SO WELL KNOWN

Koncert w wykonaniu studentów klas kameralnych i klas fortepianu

W programie:
Mieczysław Wajnberg – Trio fortepianowe op. 24
Artur Malawski – utwory na fortepian i skrzypce oraz pieśni

Opieka artystyczna: as. Bartosz Bednarczyk

16 maja 2018, środa, godz. 1900

16 May 2018, Wednesday, 7 p.m.

ŚRODA NA OKÓLNIKU

BIGBANDOWE TO I OWO
BIG-BAND BITS AND BOBS

Soliści – studenci Specjalności Musical UMFC
Chopin University Big Band
Piotr Kostrzewa prowadzenie, kierownictwo artystyczne

W programie:
dla każdego coś miłego

Mieczysław Wajnberg, 
zdjęcie z podania do Dyrektora Średniej Szkoły 
Państwowego Koseratorijum Muzycznego w Warszawie 
(1931), w Archiwum UMFC

Artur Malawski, 
zdjęcie z podania do Pana Rektora Państwowego 
Koseratorjum Muzycznego w Warszawie (1936), 
w Archiwum UMFC fot. Rafał Chojnacki
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20 maja 2018, niedziela, godz. 1700

20 May 2018, 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

Wstęp wolny

21 maja 2018, poniedziałek, godz. 1900

21 May 2018, Monday, 7 p.m.

Koncert Studium Pieśni

NAJPIĘKNIEJSZE DZIEŁA LITERATURY WOKALNEJ
MOST BEAUTIFUL VOCAL LITERATURE WORKS

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska,
    prof. dr hab. Robert Cieśla, ad. dr Beata Szebesczyk

fot. Dorota Błaszczak

fot. Rafał Chojnacki
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23 maja 2018, środa, godz. 1900

23 May 2018, Wednesday, 7 p.m.

Zakończenie sezonu artystycznego 2017/2018
MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

PIAZZOLLA NIGHT

Klaudiusz Baran bandoneon
Pablo Ziegler fortepian
Mario Hossen skrzypce
Jurek Dybał kontrabas

W programie: Astor Piazzolla
Las Estaciones: Verano Porteño, Otoño Porteño, Invierno Porteño, Primavera Porteña
La Serie del Ángel: Introducción al ángel, Milonga del ángel 
                                            Muerte del ángel, Resurrección del ángel
Concierto para quinteto

Astor Piazzolla (1975), 
źródło Grandes Maestros 
de la fotografia argentina, 
fot. Alicia D’Amico, 
za Wikipedia 
(domena publiczna)

fot. Iza Stefanek

fot. Michał Massa Mąsiorfot. Galina Yotova

fot. Tore Saetre, za Wikipedia (licencja CC BY-SA 4.0)



128 129

INNE WYDARZENIA
         OTHER EVENTS

Teatr Wielki – Opera Narodowa, fot. Krzysztof Bieliński
Filharmonia Narodowa, fot. Archiwum FN 
Collegium Nobillium, fot. Hubert Śmietanka za Wikipedia (CC BY-SA 2.5)
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KONCERTY DYPLOMOWE / DIPLOMA CONCERTS

5 czerwca 2018, wtorek, godz. 1900

5 June 2018, 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, przedstawiciele
wszystkich wydziałów wykonawczych UMFC

Współorganizator koncertu: Filharmonia Narodowa

Bilety do nabycia w kasach Filharmonii Narodowej, (+48 22) 55 17 127 / 128 / 149 / 188, 
bilety@filharmonia.pl
Tickets can be purchased at the National Philharmonic, (+48 22) 55 17 127 / 128 / 149 / 188, 
bilety@filharmonia.pl

 KONCERTY DYPLOMOWE / DIPLOMA CONCERTS

28 maja 2018, poniedziałek, godz. 1900

28 May 2018, Monday, 7 p.m.

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

KONCERT 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 15 maja 2018 
w Chopin University Press.
Tickets for the performance (15 PLN) will be available for purchase on 15 May 2018 
at Chopin University Press.

fot. Jarosław Budzyński

fot. Rafał Chojnacki
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KOPRODUKCJE / CO-PRODUCTIONS

9, 10,13, 14, 16, 17, 18 marca 2018, godz. 1900

9, 10, 13, 14, 16, 17, 18 March 2018, 7 p.m.

Spektakl operowy zrealizowany przy współpracy Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Akademii Teatralnej 
w Warszawie

 Teatr Collegium Nobilium, ul. Miodowa 22/24
Collegium Nobilium Theatre, 22/24 Miodowa St.

ALESSANDRO STRADELLA – IL TRESPOLO TUTORE
Pierwsze wznowienie od premiery w 1679 roku
Resumed for the first time since premiere performance in 1679

Orkiestra Historyczna Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej UMFC
Andrea De Carlo dyrygent (Conservatorio Statale di Musica Alessandro Casella, Akwila)
Paweł Paszta reżyseria

Opieka reżyserska: prof. dr Ryszard Peryt
Opieka scenograficzna: dr hab. Paweł Dobrzycki, prof. ASP
Opieka muzyczna: dr hab. Anna Radziejewska, prof. UMFC 
     dr hab. Lilianna Stawarz, prof. UMFC
  dr hab. Artur Stefanowicz, mgr Krzysztof Garstka

Bilety dostępne w kasach Teatru Collegium Nobilium, (+48 22) 635 99 39, bilety@edu.pl
Tickets available in Collegium Nobilium Theatre box offices, (+48 22) 635 99 39, bilety@edu.pl

KONCERTY DYPLOMOWE / DIPLOMA CONCERTS

15 czerwca 2018, piątek, godz 1930

15 June 2018, 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 i dyrygent – tegoroczni dyplomanci UMFC
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej

Współorganizator koncertu: Filharmonia Narodowa

Bilety do nabycia w kasach Filharmonii Narodowej, (+48 22) 55 17 127 / 128 / 149 / 188, 
bilety@filharmonia.pl
Tickets can be purchased at the National Philharmonic, (+48 22) 55 17 127 / 128 / 149 / 188, 
bilety@filharmonia.pl

Alessandro Stradella, 
rycina ze zbiorów 
Bibliothèque de France, 
za Wikipedia 
(domena publiczna)

fot. Rafał Chojnacki
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ZESPOŁY
ENSEMBLES

fot. Rafał Chojnacki
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Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Muzy-
cznego Fryderyka Chopina składa się ze znakomi-
tych młodych muzyków – studentów Wydziału 
Instrumentalnego uczelni. Od szeregu lat zespół 
współpracuje z najwybitniejszymi polskimi i za-
granicznymi mistrzami batuty, w tym profesora-
mi naszej uczelni oraz dyrektorami artystycznymi 
większości polskich filharmonii. Pod ich dyrekcją 
i z udziałem wybitnych solistów (pedagogów 
uczelni i zaproszonych gości) orkiestra odnosiła 
liczne sukcesy zarówno na estradzie rodzimej 

uczelni, jak i podczas tournée koncertowych na 
wielu estradach świata. Zespół dokonał również 
rejestracji radiowych i fonograficznych. Program 
artystyczny dla orkiestry planowany jest z kilku-
letnim wyprzedzeniem, aby absolwenci Wydzia-
łu Instrumentalnego już podczas studiów mogli 
zgłębiać tajniki wykonawstwa dzieł różnych 
epok, w tym także indywidualnych stylów kom-
pozytorskich w obrębie muzyki współczesnej.

ORKIESTRA SYMFONICZNA UMFC
Tomasz Bińkowski dyrektor

The Fryderyk Chopin University of Music Sym-
phony Orchestra is a group of excellent young 
musicians, students of the Department of Instru-
mental Studies. For many years now the orches-
tra has co-operated with the most outstanding 
masters of the baton from Poland and abroad, 
including professors of our university and the 
artistic directors of most of the Polish philhar-
monics. Under their direction and with outstand-
ing 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 In-
strumental Studies can learn the secrets of per-
formance of music representing different periods 
and styles, including individual composers’ styles 
in the area of contemporary music.

THE FCUM SYMPHONY ORCHESTRA
Tomasz Bińkowski Director

fot. Rafał Chojnacki fot. Rafał Chojnacki
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Próbę powołania kameralnego zespołu smy-
czkowego, kształcącego specyficzne umieję-
tności muzyczne wśród grupy instrumentów 
smyczkowych, podejmowano w warszawskiej 
uczelni muzycznej kilkakrotnie. W 1991 roku po-
wstała Camerata Academia – orkiestra o stałym 
składzie, występująca pod dy rekcją Włodzimie-
rza Szymańskiego, specjalizująca się w muzyce 
dawnej, głównie wykonaniach dzieł oratoryjnych. 
Cztery lata póź niej debiutowała studencka or-
kiestra Concertino pod dyrekcją Michała Klau-

zy. Wreszcie w 1995 roku, z inicjatywy prof. zw. 
Błażeja Sroczyńskiego, została założona Chopin 
Academia Orchestra pod kierunkiem wybitnego 
wiolinisty, Jana Staniendy, która zapisała się w hi-
storii uczelni wieloma koncertami z udziałem wy-
bitnych artystów. Obecnie zespół występuje pod 
nazwą Orkiestra Kameralna UMFC, a młodzież 
w jego skład wchodząca co roku współpracuje 
z innym dyrygentem-smyczkowcem, specjalizu-
jącym się w pracy z tego rodzaju zespołami.

ORKIESTRA KAMERALNA UMFC
Tomasz Bińkowski dyrektor

Attempts to create a chamber music ensemble 
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 Academia was founded – it was an 
orchestra with a fixed line-up, performing under 
the baton of Włodzimierz Szymański and special-
izing 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 Cho-

pin Academia 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. Currently 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
Tomasz Bińkowski Director

fot. Rafał Chojnacki fot. Rafał Chojnacki



140 141

Zespół powstał w 2017 roku z inicjatywy rektora 
warszawskiej uczelni muzycznej, prof. Klaudiusza 
Barana, który powierzył opiekę artystyczną nad 
formacją dyrygentowi Rafałowi Janiakowi. Po-
wołaniu orkiestry przyświecała idea starannej se-
lekcji muzyków tak, by powstały tym sposobem 
zespół mógł prezentować różnorodny, często 
odkrywczy program, nie tylko w murach Uniwer-
sytetu Muzycznego, ale także na zewnątrz, pro-
mując tym samym wysoki poziom artystyczny 
UMFC. Członkami orkiestry są wybitni studenci, 

wybrani w trybie wielostopniowych przesłuchań. 
Trzon zespołu stanowią instrumenty smyczkowe, 
lecz – w za leżności od potrzeb – zespół dyspo-
nuje możliwością współpracy z niemal każdym 
wyróżniającym się instrumentalistą związanym 
z UMFC. Sposób funkcjonowania zespołu jest no-
wością pośród podobnych formacji działających 
na uczelniach artystycznych, co w intencjach au-
torów przełożyć się ma na wysokiej rangi poziom 
artystyczny orkiestry i wyjątkowej wartości wy-
darzenia muzyczne z jej udziałem.

The ensemble was founded in 2017, initiated by 
Professor Klaudiusz Baran, Rector of Warsaw’s 
university of music, who entrusted its artistic 
supervision to conductor Rafał Janiak. The 
idea which stood behind the creation of the 
orchestra was to carefully select musicians so 
that the ensemble could present very diverse, 
often innovative, programme not just at the 
University of Music but also outside of it, all 
that in order to promote the high artistic level 
of the FCUM. Members of the orchestra are 

outstanding students selected in multi-stage 
auditions. The core of the ensemble are the 
strings but – depending on needs – there is an 
option to collaborate with almost any talented 
instrumentalist connected with the FCUM. The 
ensemble’s way of functioning is a novelty among 
similar groups at artistic universities which, as 
intended by its founders, should be reflected in 
the high artistic level of the orchestra and add 
a unique value to music events featuring it.

CHOPIN UNIVERSITY CHAMBER ORCHESTRA
Rafał Janiak kierownik artystyczny

CHOPIN UNIVERSITY CHAMBER ORCHESTRA
Rafał Janiak Artistic Manager

fot. Rafał Chojnacki fot. Rafał Chojnacki
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Pomysł utworzenia światowej klasy zespołu dę-
tego i perkusyjnego w Akademii Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina wyszedł od prof. Mirosława 
Pokrzywińskiego (ówczesnego kierownika Kate-
dry Instrumentów Dętych) i wiązał się z pragnie-
niem uświetnienia obchodów jubileuszu 40-lecia 
istnienia tej katedry. Pierwszy koncert orkiestry, 
poprowadzony przez Pawła Przytockiego, odbył 
się w 1998 roku. Z chwilą powołania prof. Jana 
Jeżewskiego na dyrektora zespołu orkiestra dęta 
rozpoczęła regularny udział w życiu koncerto-

wym uczelni, podejmując współpracę ze specja-
lizującym się w tej dziedzinie dyrygentem Grze-
gorzem Mielimąką, a od 2013 roku – z Robertem 
Rumbelowem. Wśród niezwykle różnorodnych 
utworów wykonywanych przez orkiestrę znaj-
dziemy wielkie dzieła mistrzów z całego świata 
oraz znakomite kompozycje współczesne. Rok-
rocznie wypełniona po brzegi Sala Koncertowa 
zaświadcza o wielkiej sympatii publiczności dla 
wspaniałych występów tego zespołu.

ORKIESTRA DĘTA UMFC
Robert W. Rumbelow I dyrygent

THE FCUM BRASS AND WOODWIND BAND
Robert W. Rumbelow Principal Conductor

The idea to create a world-class brass, woodwind, 
and percussion ensemble at Warsaw’s Fryderyk 
Chopin Academy of Music came from Profes-
sor 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 ap-
pointed 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 Rob-
ert 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 full Concert Hall every year 
proves that audiences enjoy these wonderful 
performances.

fot. Rafał Chojnacki fot. Rafał Chojnacki
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Zespół został powołany w 2006 roku z inicjatywy 
Bogumiła Gadawskiego i Błażeja Sroczyńskie-
go. W latach 2006–2012 opiekę nad zespołem 
sprawował Ryszard Borowski. Od 2012 kierowni-
kiem artystycznym zespołu jest Piotr Kostrzewa. 
Od tego czasu zespół występuje podczas spek-
takularnych wydarzeń, m.in. La Folle Journée 
w Nantes (2014, 2017) i Szalonych Dni Muzyki 
w Warszawie (występ z Gordonem Goodwinem), 
festiwali jazzowych (m.in. Jazz Jamboree), a także 
koncertów transmitowanych przez rozgłośnie ra-

diowe i telewizyjne (Oskarowy wieczór w Canal+ 
czy Five o’Clock w II Programie Polskiego Radia). 
Ostatnio zespół zaprezentował się w siedzibie Na-
rodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
w Katowicach (2017). W dorobku fonograficznym 
zespołu znajdują się cztery albumy: L’historie du 
big band, Classic on Jazz, Big Band – Swingujące 
Święta oraz I got rhythm and dance. Zespół został 
dwukrotnie zwycięzcą i otrzymał Grand Prix Big 
Band Festiwalu w Nowym Tomyślu (2015, 2017).

CHOPIN UNIVERSITY BIG BAND
Piotr Kostrzewa kierownik artystyczny

The ensemble was founded in 2006, initiated 
by Professors Bogumił Gadawski and Błażej Sro-
czyński. In the period of 2006–2012 its Artistic 
Supervisor was Ryszard Borowski. Since 2012 
this function has been held by Piotr Kostrzewa. 
Since that time, the ensemble has performed du-
ring spectacular events, such as La Folle Journée 
de Nantes (2014, 2017) and La Folle Journée de 
Varsovie (performance with Gordon Goodwin), 
jazz festivals (i.a. Jazz Jamboree), as well as con-
certs broadcast by the radio and TV (The Oscars 

Evening on Canal+ or Five o’Clock on Programme 
2 of the Polish Radio). Recently, the ensemble co-
uld be seen at the seat of the National Symphony 
Orchestra of the Polish Radio in Katowice (2017). 
Its phonographic achievements include four al-
bums: L’historie du big band, Classic on Jazz, Big 
Band – Swinging Christmas and I got rhythm and 
dance. The group became the first-place winner 
(twice) and the Big Band Grand Prix winner of the 
Festival in Nowy Tomyśl (2015, 2017).

CHOPIN UNIVERSITY BIG BAND
Piotr Kostrzewa Artistic Manager

fot. Rafał Chojnacki fot. Rafał Chojnacki
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Chór Mieszany Uniwersytetu Muzycznego Fry-
deryka Chopina tworzą studenci wszystkich nie-
malże wydziałów uczelni. Zespół bierze czynny 
udział w życiu koncertowym uczelni, uczestni-
cząc w wykonaniach muzyki chóralnej różnych 
epok, w tym tej tworzonej współcześnie, poprzez 
udział w uczelnianych realizacjach operowych, 
po wykonania wielkich form wokalno-instru-
mentalnych w kooperacji z uczelnianymi zespo-
łami symfonicznymi. Niezależnie od działalności 
koncertowej, chór aktywnie uczestniczy także 

w życiu akademickim, występując podczas co-
rocznych inauguracji, z okazji święta uczelni, 
przypadającego w dniu urodzin Fryderyka Cho-
pina – patrona uczelni, oraz podczas uroczysto-
ści nadania doktoratu honoris causa wybitnym 
przedstawicielom świata artystycznego. Kierow-
nikami chóru byli m.in. profesorowie: Józef Bok, 
Henryk Wojnarowski i Maciej Jaśkiewicz, a w la-
tach 1982–2006 funkcję tę sprawował profesor 
Ryszard Zimak.

CHÓR MIESZANY UMFC
Krzysztof Kusiel-Moroz dyrektor

The Mixed Choir of the Fryderyk Chopin Univer-
sity of Music is made up of students of almost all 
FCUM Departments. It actively participates in the 
concert life of the university and can be seen on 
stage during performances of choir music of dif-
ferent periods, including contemporary music, 
operas, and great vocal-and-instrumental pieces, 
collaborating with FCUM symphony ensembles. 
Regardless of its concert activity, the choir also 
takes active part in the academic life, singing at 
the annual inaugurations of the academic year, 

on the University Day celebrated on its patron Fry-
deryk Chopin’s birthday, and at the presentations 
of the Honorary Doctoral Degree to outstanding 
representatives of the artistic community. The 
choir’s managers had been professors Józef Bok, 
Henryk Wojnarowski and Maciej Jaśkiewicz, and 
in the period of 1982–2006 the function was held 
by Ryszard Zimak.

THE FCUM MIXED CHOIR
Krzysztof Kusiel-Moroz Director

fot. Rafał Chojnacki
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Od roku 2017 działa – wyłoniony ze składu Chóru 
Mieszanego UMFC – Chór Kameralny Uniwersy-
tetu Muzycznego Fryderyka Chopina, który kon-
tynuuje tradycję tego rodzaju zespołów zapo-
czątkowaną przez w latach 1986–1992 przez prof. 
Ryszarda Zimaka. Ideą przyświecającą zespołowi 
jest wysokiej próby wykonawstwo muzyki chó-
ralnej wszystkich epok, udział w konkursach i fe-
stiwalach, promocja Uniwersytetu Muzycznego 

Fryderyka Chopina na arenie ogólnopolskiej, 
a także utrwalanie dorobku chóralnego w po-
staci nagrań archiwalnych. W ciągu pierwszych 
miesięcy działalności chór odniósł swój pierwszy 
sukces na Festiwalu Chórów Akademickich „Vivat 
Akademia”, wygrywając puchar w kategorii: Inny 
Dyrygent. Dokonał także rejestracji fonograficz-
nej cykli pieśni kurpiowskich Karola Szymanow-
skiego i Romana Maciejewskiego.

The ensemble was created in 2017, emerging 
from the FCUM Mixed Choir, which continues 
the tradition of this kind of groups initiated by 
Prof. Ryszard Zimak in 1986–1992. The aim of the 
chamber choir is the high-quality performance 
of choir music of all time periods, parti cipation 
in competitions and festivals, promotion the 
Fryderyk Chopin University of Music in nation-
wide, and consolidation of choir achieve ments in 

a form of archive recordings. The first success of 
the choir in the initial months of its activity was 
winning a cup at the „Vivat Academia” Academic 
Choir Festival, category: „Other Conductor”. The 
ensemble has also recorded cycles of Kurpian 
songs by Karol Szymanowski and Roman Macie-
jewski.

CHÓR KAMERALNY UMFC
Krzysztof Kusiel-Moroz dyrektor

THE FCUM CHAMBER CHOIR
Krzysztof Kusiel-Moroz Director

fot. Rafał Chojnacki fot. Tadeusz Fidecki
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Z inicjatywy studentek specjalności Rytmika 
oraz pedagog Aleksandry Dziurosz w 2016 roku 
utworzony został pierwszy w historii Uniwersy-
tetu zespół taneczny o nazwie Chopin Univer-
sity Dance Company. W skład zespołu wchodzą 
głównie studenci i absolwenci Wydziału Dyry-
gentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki 
Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Zespół współpracu-
je również ze studentami, absolwentami oraz 
wykładowcami z pozostałych Wydziałów UMFC 
oraz z polskimi i zagranicznymi artystami spoza 

uczelni. Członkowie zespołu poprzez regularne 
lekcje kształcą swe umiejętności w zakresie tech-
nik tańca współczesnego, klasycznego, improwi-
zacji ruchowej oraz aktorstwa. Głównym celem 
artystycznym formacji jest tworzenie autorskiego 
repertuaru tanecznego, składającego się z minia-
tur choreograficznych oraz spektakli opartych 
na tańcu współczesnym, jazzowym, źródłowym 
i teatrze ruchu. Repertuar zespołu prezentowany 
jest podczas wydarzeń artystycznych, festiwali 
i konkursów w Polsce i za granicą.

The first dance ensemble in the history of the 
Fryderyk Chopin University of Music – Chopin 
University Dance Company – was founded in 
2016 at the initiative of Rhythmics students and 
Aleksandra Dziurosz, professor at the FCUM. It 
mainly consists of students and graduates of 
the Department of Choir Conducting, Music 
Education, Church Music, Rhythmics and Dance. 
The ensemble also collaborates with students, 
graduates and professors from the remaining 
FCUM Departments as well as other artists 

from Poland and abroad. Thanks to regular 
classes, members of the ensemble develop their 
contemporary and classical dance, movement 
improvisation and acting skills. The main artistic 
goal of the group is creating an original dance 
repertoire consisting of choreographic miniatures 
and performances based on contemporary, jazz 
and source dances, and movement theatre. The 
ensemble’s repertoire is presented during artistic 
events, festivals and competitions in Poland and 
abroad.

CHOPIN UNIVERSITY DANCE COMPANY
Aleksandra Dziurosz kierownik artystyczny

CHOPIN UNIVERSITY DANCE COMPANY
Aleksandra Dziurosz Artistic Manager

fot. Adriana Le Hoang fot. Adriana Le Hoang
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Kiedy śledzimy bogatą przeszłość stołecznej uczel-
ni, okazuje się, że kolejne etapy skomplikowanych 
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 2017/2018 wspomnieć wypada co 
najmniej o niektórych wydarzeniach, zanotowanych 
w ponad dwuwiekowym kalendarzu Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina.

Jako pierwsza rodzi się kwestia początków publicz-
nej szkoły muzycznej w Warszawie. U jej genezy 
należy postawić inicjatywy generacji wychowanej 
na ideologii wieku świateł, czyli grona patriotów sku-
pionych w Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół 
Nauk. W tym kręgu został ukuty nie tylko program 
kształtowania kultury narodowej, powszechnego 
wychowania, „ćwiczenia nauk, sztuk, wiadomości, 
obyczajów”, ale powstał także projekt trzystopnio-
wej struktury profesjonalnej edukacji muzyków. Ofi-
cjalnie przyjętą datą powstania jednej z pierwszych 
w nowożytnej Europie uczelni muzycznych jest mo-
ment założenia Szkoły Dramatycznej przy Teatrze 
Narodowym w Warszawie. W dobie Księstwa War-
szawskiego zainicjował ją Wojciech Bogusławski. 
Działo się to etapowo: 14 kwietnia 1810 roku Fry-
deryk August, król saski i książę warszawski, wydał 
w Dreźnie akt założycielski, a 4 czerwca 1811 roku, 
w Sali Redutowej staromiejskiego ratusza warszaw-
skiego nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Drama-
tycznej.

14 grudnia 1818 roku, za sprawą Józefa Elsnera 
powstała Szkoła Publiczna Muzyki Elementarnej, 
a trzy lata potem rozpoczął działalność Instytut Mu-
zyki i Deklamacji (25 kwietnia 1821 roku), włączony 
w strukturę Królewskiego Uniwersytetu Warszaw-
skiego jako część Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych. 

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 tan-
gled 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 anniversaries falling in the academic year of 
2017/2018, 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.

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 patri-
ots’ 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, knowl-
edge, customs’, but also the project of a three-stage 
structure of professional education of musicians. 
The official date of establishing one of the first mu-
sic universities in modern Europe 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 Augustus 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.

On 14th December 1818 the Public School of El-
ementary Music was founded thanks to Józef Els-
ner’s initiative, and three years later the Institute of 
Music and Recitation was opened (25th April 1821), 
and joined into the structure of the Royal University 
of Warsaw, as part of the Department of Sciences 

Mieczysława Demska-Trębacz 

Luźne kartki z dziejów naszej uczelni
Mieczysława Demska-Trębacz 

Our university’s history fragments

Imię Józefa Elsnera należy do tych wybranych, co nie potrzebują, 
ni długich historycznych wywodów, ni głębokich naukowych 
rozbiorów, by usprawiedliwić cześć, jaka je otacza. 
Sąd ścisły, czynów wyliczenie poprze tylko i utwierdzi jeszcze ową 
pół wieku trwającą popularność, wskaże wybitniej jej znaczenie... 
Imię Elsnera, powtarzane od lat pięćdziesięciu z uwielbieniem przez 
jego uczniów, a tych na tysiące liczymy, ze czcią przez wyznawców 
muzyki u nas, z szacunkiem przez wszystkich..., splotło się 
nierozdzielnie ze sztuką naszą, i wiecznie wraz z nią żyć będzie.

Józef Elsner 
wyd. À Paris: Imp. Lemercier, [1851-1862]; 
z: M. Fajans, Wizerunki polskie [...], 
Warszawa 1851-1862; 
w zbiorach Biblioteki Narodowej, 
za: POLONA (domena publiczna)

Cytat z „Gazety Warszawskiej”, nr 164 (1852), za: Ferdynand Hoesick – Józef Elsner i pierwsze Konserwatoryum w Warszawie (1900)
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czyste otwarcie tej nowej jednostki (wyłonionej ze 
struktury PKM) odbyło się 7 listopada w obecności 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, profesora 
Ignacego Mościckiego.

Okres wielkiego kataklizmu światowego przekre-
ślił międzywojenne dokonania stołecznej uczelni. 
Konserwatorium zeszło „do podziemia”, a oficjalnie 
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 Konserwato-
rium. Szybko doprowadzono jednak do sytuacji, że 
na jesieni 1945 roku rektor Stanisław Kazuro mógł 
otworzyć rok akademicki i immatrykulować pierw-
szych studentów, a pół roku później została uformo-
wana nowa struktura uczelni pod nazwą Państwo-
wa Wyższa Szkoła Muzyczna (PWSM).

W okresie powojennym PWSM ulegała różnym 
reorganizacjom. W czasie kadencji rektora Bogu-
sława Madeya spełniło się marzenie paru pokoleń 
pedagogów stołecznej uczelni – jej akademizacja. 
W roku 1979 uczelnia stała się Akademią Muzycz-
ną i przybrała imię Fryderyka Chopina. Z kolei za 
kadencji rektora Stanisława Moryto, w roku 2008 
otrzymała nową nazwę, potwierdzoną ustawą 
z dnia 25 czerwca: Uniwersytet Muzyczny Fryde-
ryka 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 histo-
rii. Na skrawku wiślanej skarpy warszawskiej (mię-
dzy ulicami Tamką i Szczyglą) uczelnia znajduje 
się od ponad 155 lat. W roku 1860 Apolinary Kątski 
otrzymał od magistratu Dom Zdrowia przy ul. Ordy-
nackiej na potrzeby tworzonego Instytutu. Z czasem 
okazało się, że kubatura tzw. Zamku Ostrogskich 
jest zbyt skromna dla rozwijającej się szkoły muzycz-
nej i wymaga powiększenia. Stąd na przyległej od 
południa działce wzniesiony został (w czasach dy-
rekcji Stanisława Barcewicza) dodatkowy obiekt we-

nial opening of this new unit (as part of PKM’s struc-
ture) 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 reorgan-
ized at least a few times. In 1979, with Bogusław 
Madey as Rector, dreams of a few generations 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 Rec-
tor, 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 university 
has been located on the bank of the Vistula River, 
between Tamka and Szczygla Streets for over 155 
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 capacity of the for-
mer Ostrogski Palace was too small for the devel-
oping music school and it needed to be enlarged. 
Therefore, on its southern side on the adjacent plot 
an additional building was constructed according to 
the design project by Stefan Szyller (at that time the 
school was headed by Stanisław Barcewicz). The 

Proces konstruowania siatki kształcenia muzyczne-
go został sfinalizowany 22 lipca 1826 roku, kiedy Od-
dział Muzyki Uniwersytetu przekształcił się w Szkołę 
Główną Muzyki. 

Elsnerowski etap dziejów uczelni zamknęły drama-
tyczne wydarzenia listopadowego zrywu roku 1830. 
Szkoła Główna Muzyki podzieliła los Uniwersytetu 
Warszawskiego, czyli po pięciu latach funkcjonowa-
nia została zamknięta w roku 1831.

Trzeba było kolejnej inicjatywy, aby odrodzić war-
szawskie szkolnictwo muzyczne. Wsparł ją, korzy-
stając z politycznej odwilży po „nocy paskiewiczow-
skiej”, głośny wirtuoz skrzypiec – Apolinary Kątski, 
który zręcznie zagospodarował obywatelską aktyw-
ność Polaków różnych stanów i warstw społecznych. 
„Na dochód na konserwatorium” organizowane były 
w całej Kongresówce koncerty amatorów i zawo-
dowców, bale ziemiańskie i przedstawienia teatralne. 
Zbierały pieniądze parafie, gminy i zbory, bractwa 
i cechy rzemieślnicze. Niezbędne datki ofiarowywali 
arystokraci i ziemianie, fabrykanci i mieszczanie. 9 
września 1859 roku zostało wydane „Postanowienie 
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.

A gdy nastał czas długo oczekiwanej wolności, 
w warunkach powszechnego entuzjazmu Polaków 
powstało Państwowe Konserwatorium Muzyczne 
z dyrektorem Emilem Młynarskim na czele. Dekret 
z dnia 7 lutego 1919 roku w „przedmiocie zmiany 
Ustawy Instytutu Muzycznego Warszawskiego” 
(z roku 1889) podpisali najwyżsi urzędnicy Drugiej 
Rzeczypospolitej: Naczelnik Państwa, Józef Piłsud-
ski, Prezydent Ministrów, Ignacy Jan Paderewski 
oraz Minister Sztuki i Kultury, Zenon Przesmycki-
-Miriam. Dwudziestoletnie dzieje tej uczelni pełne 
są meandrów, osiągnięć i zahamowań.

Znaczącą datą w muzycznej historii polskiego mię-
dzywojnia jest rok 1930, gdy rektorem Wyższej 
Szkoły Muzycznej został Karol Szymanowski. Uro-

and Fine Arts. The process of constructing the mu-
sic 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 dramatic events of the November Up-
rising 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.

Another initiative was necessary for the rebirth of 
music education. The one who supported it, us-
ing the political thaw after the so called “Paskevich 
night”, was a famous violin virtuoso Apolinary Kątski 
who skilfully adapted the civil activity of Polish peo-
ple of different social backgrounds and statuses. 
There were concerts of professionals and non-pro-
fessionals, manorial balls and theatre performances 
organized in the whole Congress Poland “for the 
conservatory’s fund”; money was collected by par-
ishes, districts, 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 In-
stitute was an important centre of national culture.

When the long-awaited moment of regained inde-
pendence came, in the atmosphere of general en-
thusiasm of the reborn Poland, the State Conserva-
tory of Music (PKM) was founded, headed by Emil 
Młynarski. A decree of 7th February 1919 “on chang-
ing 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, Minister 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. The ceremo-
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dług projektu Stefana Szyllera. Kamień węgielny pod 
nowy gmach został położony 1 września 1913 roku, 
a otwarcie roku szkolnego 1917/1918 odbyło się już 
w ukończonym obiekcie. Nowa siedziba pod adresem 
Okólnik 1 dobrze służyła Konserwatorium, a dzięki 
sali koncertowej na ponad 500 krzeseł – także war-
szawskim melomanom. W okresie okupacji, od roku 
1943 do sierpnia 1944, w jedynej ocalałej, „niezbyt 
długiej, za to szerokiej sali z balkonem” odbywały 
się koncerty „wyłącznie dla Polaków” organizowane 
pod szyldem Rady Głównej Opiekuńczej. A pod wy-
soką estradą z organami była ukryta… armata. Ma-
giczne dla muzyków miejsce w czasie sierpniowego 
zrywu powstańczego roku 1944 gościło w swoich 
suterenach i salach wykładowych nie tylko cywilów, 
ale również dowództwo ze zgrupowania „Powiśle”. 
Paradoksem historii jest fakt, że obiekt zbudowany 
w trudnych czasach I wojny światowej został spalo-
ny w końcowej fazie kolejnego, przetaczającego się 
przez ziemie polskie kataklizmu wojennego (6 wrze-
śnia 1944, w powstaniu warszawskim).

Powojenni organizatorzy warszawskiej uczelni mu-
zycznej traktowali lokalizację PWSM w willach przy 
ulicach Górnośląskiej i Profesorskiej czy w pałacy-
kach w Alejach Ujazdowskich jako tymczasową. Naj-
wyraźniej wyczuwano, że genius loci skarpy wiślanej 
powyżej wąwozu Tamki sprzyja muzyce, udzielając 
się muzykom, którzy tu się kształcą, pracują, tu 
spędzają znaczną część swego artystycznego ży-
cia. Chęć powrotu na „swoje miejsce” zaowocowała 
budową nowego gmachu przy ulicy Okólnik, usytu-
owanego w bezpośredniej bliskości przedwojennych 
zabudowań Konserwatorium. Uczelnia zasiedliła go 
częściowo już na jesieni roku 1963.

Ojciec naszej uczelni i nauczyciel Chopina w swoim 
Sumariuszu zapisał ważkie słowa: „Abyście potrafili 
uzyskać uznanie zasług waszych przez kraj, któ-
rego jesteście synami”. To przesłanie Józef Elsner 
adresował do swoich uczniów, których nie tylko 
kształcił w zakresie podstaw warsztatu muzyczne-
go, ale zarazem kształtował ich postawy moralne 
jako obywateli kraju. Wielu muzyków podejmowało 
trud tworzenia tradycji warszawskiej szkoły, z pełną 

foundation stone for the new edifice was laid on 1st 
September 1913 and the schoolyear of 1917/1918 
was opened in the already finished building. The 
new seat at 1 Okólnik Street well served the con-
servatory and Warsaw’s music lovers – that thanks 
to the concert hall with over 500 seats. 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 
organised “for Poles only” under the aegis of the 
Central Welfare Council. And under the high stage... 
a cannon was hidden. During the Warsaw Uprising 
of 1944 the musicians’ magical place hosted in its 
basements and lecture halls not only civilians but 
also the leadership of the “Powiśle” concentration. 
Paradoxical is the fact that the building constructed 
in the difficult times of WWI 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 Ujaz-
dowskie Street as temporary. It seemed that people 
could sense that the spirit of the place above Tamka 
Street was in favour of music, 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 edi-
fice 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.

Our university’s father and Chopin’s teacher wrote 
important words in his Book of Summaries: “So 
that you are able to gain recognition for your merits 
from the country whose sons you are”. Józef Elsner 
addressed this message to his students whom he 
taught not just basic music skills but also shaped 
their moral attitudes as Polish citizens. Many mu-
sicians undertook the effort to create the school’s 
tradition, fully aware of the missions and duties 
required from artists due to their talent and for the Ustawa z dnia 25 czerwca 2008 roku, fragment Dziennika Ustaw

628

USTAWA

z dnia 25 kwietnia 2008 r.
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świadomością misji i obowiązków, jakie narzucał 
artystom talent i wzgląd na dobro wspólne. Testa-
mentowy przekaz powinności rzetelnego doskona-
lenia artystycznego rzemiosła wraz z poczuciem 
posłannictwa wobec wspólnoty narodu przechodził 
z pokolenia na pokolenie studentów i pedagogów 
stołecznej uczelni, co poświadczają fakty i wyda-
rzenia zapisane w pamięci naszej wspólnoty aka-
demickiej.

O przejmowaniu tej ideowej schedy świadczy po-
stawa patrona naszej uczelni. W liście pisanym 
z Wiednia, gdzie zastała Chopina wiadomość o wy-
buchu powstania listopadowego 1830 roku, zawarł 
on znaczące słowa: „Od dnia jednak, w którym się 
dowiedziałem o wypadkach 29 listopada, aż do tej 
chwili nie doczekałem się niczego, prócz niepokoją-
cej obawy i tęsknoty […] jako artysta jestem jeszcze 
w kolebce, a jako Polak trzeci krzyżyk zacząłem”. 
Chopin miał świadomość, że jego warszawscy kole-
dzy z liceum i Szkoły Głównej Muzyki zaciągnęli się 
do powstania, a on – sam na obcej ziemi…

Tradycją warszawskiej uczelni muzycznej stało 
się zatem to, że żadne zrywy narodowe nie mogły 
obyć się bez udziału muzyków tej szkoły. Wśród 
belwederczyków – uczestników listopadowej nocy 
– byli uczniowie Elsnera, którzy „ogólnemu prądowi 
ulegli”. Wstępowali najczęściej do Gwardii Akade-
mickiej – oddziału militarnego dowodzonego przez 
profesora Uniwersytetu Warszawskiego, Krystyna 
Lacha Szyrmę. Czynnym uczestnikiem powstania 
był Józef Brzowski, kompozytor i wiolonczelista, 
w okresie między powstaniami aktywny publicysta, 
a jeszcze później – pedagog Instytutu Muzycznego 
Warszawskiego. Zaciągnął się do powstania śpie-
wak i pedagog Instytutu – Julian Dobrski. O udziale 
pierwszego wykonawcy partii Jontka w listopado-
wym zrywie, a potem także w rewolucyjnym ruchu 
Wiosny Ludów 1848 wspominał w jego nekrologu 
Jan Kleczyński: „Gdy zaszły wypadki, wskutek 
których i Konserwatorium istnieć przestało, mło-
dzieniec również ogólnemu uległ prądowi”. Jako po-
rucznik artylerii walczył na Litwie, pod dowództwem 
gen. Henryka Dembińskiego, Julian Fontana. Po 

general good. Elsner’s last will message – a plea for 
students to diligently 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 aca-
demic community.

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 except disqui-
eting 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 Warsaw friends 
from the Lyceum and the Main School of Music had 
joined the uprising, and he was alone – in a foreign 
land...

The tradition of Warsaw’s school became the fact 
that no national uprisings took place without its 
musicians from participating in them. Among the 
insurgents on the night when the November Upris-
ing started, were Elsner’s students who “swam with 
the general tide”. They most frequently joined the 
Academic Militia – a military division under the lead-
ership of Krystyn Lach Szyrma, a University of War-
saw professor. An active participant of the uprising 
was Józef Brzowski, a composer, cellist and practis-
ing columnist of the interwar period, and (later on) 
teacher at the Warsaw Institute of Music. The upris-
ing was also joined by Julian Dobrski, a singer (first 
performer of the part of Jontek in S. Moniuszko’s 
Halka) and teacher at the Institute. His participa-
tion 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 conservatory 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 Cho-

Nowy gmach Konserwatorium przy ul. Okólnik 1, budowany w latach 1913–1916
w Archiwum UMFC
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Tannhäusera, bo – jak wspominał – „wszystko co 
tam było, już wyfrunęło”. Inny uczestnik zajść roku 
1905, Antoni Sygietyński nie mógł rozpocząć po-
wierzonych mu w Instytucie wykładów z estetyki, 
bo musiał w Galicji ukrywać się przed policją (za 
prowadzenie działań nielegalnych). Zaangażowanie 
społeczne Eugeniusza Morawskiego, późniejszego 
rektora naszej uczelni, a w roku 1905 członka PPS, 
zakończyło się znacznie surowszą karą – zsyłką na 
Sybir, zamienioną po trzech latach na przymusową 
emigrację na Zachód.

Wychowani w kulcie powstań, spełniając testament 
duchowy wielkich poprzedników, muzycy stawili 
się w Legionach Komendanta Piłsudskiego. We 
wspomnieniach Stefana Śledzińskiego 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 warszaw-
skiej uczelni brali również udział w kampaniach wo-
jennych 1919–1920. Jak wspomina Kazimierz Wił-
komirski: „Pewnego dnia studenci Konserwatorium, 
za przykładem studentów innych wyższych uczelni 
i uczniów wyższych klas gimnazjalnych uchwalili 
zgłoszenie się do służby wojskowej roczników od 
1902. Nie było rady: musiałem zostać ochotnikiem”.

Część uczniów Konserwatorium objął dekret Aka-
demickiego Komitetu Wykonawczego rekrutujący 
studentów do wojska. Wcielano ich do różnych for-
macji, w tym do słynnego 36. Pułku Piechoty Legii 
Akademickiej. Oficerem tego pułku był późniejszy 
rektor, Teodor Zalewski, który brał udział w wal-
kach w Małopolsce Wschodniej. Do tej generacji 
dzieci „orlich idei” należeli także inni zasłużeni dla 
uczelni profesorowie, m.in.: Zbigniew Drzewiecki, 
Stanisław Kazuro, Kazimierz Kleczyński, Bronisław 
Rutkowski. „Pobrany z poboru w 1920 roku” Kazi-
mierz Sikorski był kapelmistrzem 1. Pułku Szwole-
żerów, a Wincenty Laski służył w latach 1918–1920 
jako ochotnik w 3. Pułku Artylerii Ciężkich Haubic. 
Wspomnieć też należy uczestnika obu wielkich wo-
jen dwudziestego stulecia – profesora Benedykta 
Góreckiego. Ten założyciel klasy fagotu, kawale-

cause – as he mentioned – “all that was there had 
flown away”. Antoni Sygietyński, another participant 
of the events of 1905, could not begin the lectures in 
aesthetics he was supposed to conduct because he 
had to hide from the police in Galicia (for illegal ac-
tions). The social involvement of Eugeniusz Moraw-
ski, who later became Rector of our university and 
who in 1905 was a member of the Polish Socialist 
Party, resulted 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 order 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 Oleanders and the participa-
tion in the Battle of Konary of a young scout – who 
had just finished the seventh grade at that time. Stu-
dents and teachers 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 stu-
dents of higher classes of secondary schools jointly 
agreed that students born in 1902 or earlier had to 
join the military service. There was no other way: 
I had to be a volunteer”.

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, including 
the famous 36th Infantry Regiment of Academic 
Legion. Its officer was Teodor Zalewski, a par-
ticipant of fights in Eastern Lesser Poland. Part of 
the generation of “the Eagle ideas” were the pro-
fessors 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 vol-
unteer in the 3rd Regiment of Heavy Howitzer Artil-
lery. We should also mention a participant of the two 

upadku powstania przyjaciel Chopina zasilił grono 
uchodźców z kraju – Wielkiej Emigracji. W poszuki-
waniu lepszych warunków egzystencji Fontana udał 
się do Nowego Jorku. Jednakże na wieść o Wiośnie 
Ludów zamierzał i tym razem wziąć udział w akcji 
zbrojnej. Trzeba było rozsądnej oceny sytuacji, 
a może też intuicji Chopina, aby powstrzymać przy-
jaciela 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 wszystkiego 
jest Polska świetna, duża, słowem: Polska. Więc 
mimo niecierpliwości naszej czekajmy, aż się do-
brze 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 oddzia-
łach powstańców styczniowych roku 1863, gdy śnili 
o potędze państwowej Polski. Czynnym uczestni-
kiem powstania był późniejszy profesor Instytutu 
– Gabriel Rożniecki (syn generała Aleksandra Roż-
nieckiego). Ten śpiewak i kompozytor wcześniej był 
uczestnikiem Wiosny Ludów. Jako członek Legio-
nów Mickiewicza walczył w Algierze, a jako oficer 
wojsk włoskich brał udział w kampanii Garibaldie-
go w Lombardii, Piemoncie, Toskanii i Lacjum. Do 
powstania zaciągnął się także ówczesny uczeń 
Instytutu, Zygmunt Noskowski. W okresie popo-
wstaniowej traumy, wierny pracy „u podstaw” i „od 
podstaw”, działał z Marią Konopnicką na rzecz edu-
kacji 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 aktywności 
obywatelskiej studentów i profesury Instytutu Mu-
zycznego Warszawskiego. „Przypadkową” ofiarą 
strajków stał się kompozytor z kręgu Młodej Pol-
ski, Apolinary Szeluto. Schwytany przez żandar-
mów, znalazł się w areszcie. Nic obciążającego 
nie znaleziono jednak przy nim, prócz partytury 

pin’s friend joined the group of Poland’s refugees 
– the Great Emigration. In search of better life 
conditions he went to New York, however, having 
learnt about the European Revolutions, he decided 
to take part in the military action again. In order to 
stop him from this ill-considered decision a reason-
able 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 defi-
nitely 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, perhaps 
in a year [...]”.

There were armed musicians in the divisions of the 
January Uprising, when they dreamt about the pow-
er of Poland as a state. An active participant of the 
uprising was Gabriel Rożniecki (son of General Alek-
sander Rożniecki) who later became the Institute’s 
professor. A singer and composer, earlier on he took 
part in the European Revolutions. 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, Tus-
cany 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 to-
gether 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: 
national 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 police, he was ar-
rested. No incriminating evidence was found with 
him though, except the score of Tannhäuser be-
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tował swoje kompozycje czterem maszynistkom na 
przemian”. Działający w konspiracji dyrygent i kom-
pozytor, Faustyn Kulczycki pracował oficjalnie we 
własnej owocarni na Żoliborzu, a w czasie powstania 
pełnił funkcję komendanta obrony przeciwlotniczej 
w Śródmieściu. Nie brakowało kobiet wśród muzy-
ków działających w konspiracji. Dość wspomnieć Ja-
dwigę Winter-Śledzińską, oficera AK, czy legionistkę 
Antoninę Wozaczyńską, od 1942 roku komendanta 
Wojskowej Służby Kobiet AK. Jak widać życie osobi-
ste i artystyczne polskiego muzyka to dwie strony tej 
samej karty…

W czasach burzy i zawieruchy dziejowej muzyka 
i muzycy odgrywali szczególną rolę, „przykrywając 
kwiatami armaty, rozpylacze, rany i najboleśniejsze 
straty”, jak to ujął Jarosław Iwaszkiewicz. Wykony-
wali przede wszystkim swoją powinność artystyczną, 
a zarazem pomagali warszawiakom w „opanowaniu 
nerwów i złych myśli”. W okresie okupacji koncerto-
wali w domach prywatnych, kawiarniach i restaura-
cjach, ale też na ulicach i podwórkach, w pełni świa-
domi, że nawet w czasie szalejącej na powierzchni 
„gwałtownej nawałnicy morskiej – jak metaforycznie 
określił czas okupacji Jerzy Waldorff – głębiny zosta-
ją nadal ciche […] A sztuką tych głębin ludzkości jest 
właśnie muzyka”.

Zbliżające się stulecie odzyskania państwowości 
stwarza okazję do przypomnienia zasług charyzma-
tycznego pianisty, wytrawnego męża stanu, zasłużo-
nego społecznika, uważanego za „architekta niepod-
ległości” – Ignacego Jana Paderewskiego. Postać 
tego absolwenta i pedagoga Instytutu Muzycznego 
Warszawskiego za życia otoczona była niezwykłą 
sławą i legendą. To o nim Saint-Saëns powiedział, 
że „był on wielkim człowiekiem, który przypadkiem 
był też wielkim pianistą”. Rodowa biografia Paderew-
skiego zdeterminowała nie tylko sferę jego twórczo-
ści artystycznej, ale też postawę obywatelską, której 
pozostał wierny do końca. Był już stary, gdy drżącym 
ze wzruszenia głosem mówił: „Nie zginie Polska 
i żyć będzie dla nas, dla was, dla całego świata”. 
Ukształtowany w dobie romantyzmu wzór polskości 
oznaczał konkretny sposób postępowania. Przyjął go 

sick from Warsaw. Straight after the war he would 
be a symbol of his times when he – as was jok-
ingly recalled – “dictated his compositions to four 
typists in turns”. A conspiracy activist Faustyn Kul-
czycki, a conductor and composer, 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 dis-
trict. Among the musicians who were active in the 
resistance movement there were also women. It 
is enough to mention Jadwiga Winter-Śledzińska, 
Officer of the Home Army, or legionist Antonina 
Wozaczyńska, Commander 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 mu-
sician 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 Var-
sovians 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 metaphorically described the time of occu-
pation – “the deep waters remain silent [...] And the 
art of these deep waters is music”.

The upcoming centenary of Poland regaining in-
dependence is an opportunity to recall the merits 
of Ignacy Jan Paderewski, the charismatic pianist, 
seasoned statesman and well-deserved community 
worker regarded as the “independence architect”. 
Even during his lifetime this alumnus and teacher of 
the Warsaw Institute of Music was very famous and 
shrouded in legend. He was the one about whom 
Saint-Saëns said that “he was a great man who also 
happened to be a great pianist”. Paderewski’s fam-
ily biography determined not just the sphere of his 
artistic work but also his citizen attitude he remained 
faithful to until the end of his life. He was an old 
man when he said with a trembling voice: “Poland 

rzysta, członek orkiestry 2. Pułku Ułanów Legionów 
Polskich brał potem udział we wrześniowej obronie 
Warszawy w batalionie Stefana Starzyńskiego, 
a następnie jako oficer AK (ps. „Jur”) – w powsta-
niu warszawskim. Inny obrońca stolicy z batalionu 
Starzyńskiego, student Konserwatorium, a później 
dyrygent – Olgierd Straszyński (ps. „Wesołowski”), 
obsługiwał radiostację „Błyskawica” czynną w cza-
sie powstania warszawskiego. Wybuch II wojny 
światowej nakazał bowiem młodzieży muzycznej, 
jak wcześniej legionowemu pokoleniu z Oleandrów, 
odejść od narzędzi artystycznego warsztatu i wziąć 
karabin do ręki.

Nie jeden raz muzycy padali ofiarą najczystszego 
poświęcenia, wpisując się w etos walki. Wszak 
w polskiej tradycji zachowało się to, że w momen-
tach trudnych dla życia zbiorowego, jak mówi poeta, 
„brylantami strzelamy do wroga”. Tak muzyka pol-
ska utraciła w kampanii wrześniowej 1939 roku uta-
lentowanego kompozytora, wychowanka Konser-
watorium, Franciszka Maklakiewicza. Wspomnieć 
wypada kompozytora i dyrygenta, studenta w kla-
sie Waleriana Bierdiajewa – Onufrego Bronisława 
Kopczyńskiego. Na początku wojny prowadził on 
zespół instrumentalny w lokalu na rogu Alej Jero-
zolimskich i Nowego Światu. Redagował też pismo 
„Sztuka i Naród”. Aresztowany jako działacz pod-
ziemnego ruchu oporu, Kopczyński został straco-
ny w maju 1943 roku. Listę zamienionych w popiół 
„diamentów” sztuki muzycznej można by znacznie 
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 Pu-
ławski”, który w heroicznym okresie okupacji zajęty 
był akcjami samopomocowymi w środowisku arty-
stów. Zorganizował stołówkę w suterenie Zachęty, 
a po kapitulacji powstania utworzył Polnische Ro-
tes Kreuz Transportgruppe w celu ewakuowania 
z Warszawy młodzieży walczącej w AK, rannych 
i chorych, a tuż po wojnie mógł być symbolem cza-
sów, gdy – jak to żartobliwie wspominano – „dyk-

great Wars of the 20th century – Professor Benedykt 
Górecki. This bassoon class founder, cavalryman of 
the 2nd Uhlans’ 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 par-
ticipated in the Warsaw Uprising. Another defender 
of Warsaw from Starzyński’s battalion, Olgierd 
Straszyński (pseudonym “Wesołowski”) was a for-
mer student of the conservatory who later became 
a conductor, controlled the radio station (known as 
“Błyskawica” – Lightning) during the Warsaw Upris-
ing. It was all because the outbreak of WWII made 
the music youth, like the previous generation who 
fought in the Polish Legions, leave their artistic tools 
and replace them with guns.

A number of times musicians gave their utmost sac-
rifice, 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 conservatory, Franciszek Maklakiewicz. We 
should also mention Onufry Bronisław Kopczyński, 
a composer, conductor, student in class of Walerian 
Bierdiajew. At the beginning of the war he also con-
ducted an instrumental ensemble in premises situ-
ated on the corner of Aleje Jerozolimskie and Nowy 
Świat Streets. He also edited a magazine entitled 
“The Art and the People”. Arrested as an activist of 
the underground resistance movement, 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 Elsner’s 
moral testament with their deeds. And they did not 
regret “the unwritten pieces”. Piotr Perkowski (pseu-
donym “Dr Puławski”), organised many self-help 
actions among artists. He organized 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 
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Paderewski jako dziedzictwo i mocno zaangażował 
się w działania nie tylko na rzecz kultury muzycznej.

Wybitny pianista miał wyrobiony pogląd, czym 
jest sztuka narodowa, o czym przekonująco pisał: 
„Utarło się takie mniemanie, że sztuka jest kosmo-
polityczna. Jak wiele rzeczy, które się utarły, tak i to 
jest przesądem. Tylko to, co sam rozum człowieka 
tworzy, tylko nauka nie zna granic ojczyzny. Sztuka, 
a nawet filozofia, jak wszystko, co pochodzi z głę-
bin duszy ludzkiej, co powstaje z zespołu uczucia 
z rozumem, musi mieć cechy plemienne, musi mieć 
narodowe piętno”. Słynna była patriotyczna mowa 
Paderewskiego wygłoszona w Filharmonii Lwow-
skiej w setną rocznicę urodzin Chopina (23 X 1910). 
Wypowiadając się ku pokrzepieniu serc rodaków, 
Paderewski wskazywał na fundamenty wartości 
narodowych i duchowych kultury polskiej, kierował 
do narodu ważkie przesłania, za wzór dając „czwar-
tego wieszcza” – Chopina. Miał pełne prawo, by to 
czynić – jako osobowość wielkiego formatu, jako 
światowej sławy wirtuoz i ambasador naszej mu-
zyki, którego gwiazda wzeszła w czasach, gdy nie 
było Polski na karcie Europy.

Paderewski jako kompozytor wpisał się w narodo-
wy topos, tworząc utwory, które adresował zarów-
no do „swojaków”, jak i słuchaczy całego świata. 
Odwołania do języka i tańca narodowego, pieśni 
powszechnej i historii narodu zaowocowały mię-
dzy innymi trzyczęściową Symfonią h-moll op. 24, 
zwaną też „Polonia” (ukończona w 1908, prawyko-
nanie 12 II 1909 w Bostonie), pełną symbolicznych 
wątków, a osnutą wokół dramatycznych wydarzeń 
powstania styczniowego. Ostatnią kompozycję 
do własnych słów napisał zaś równe sto lat temu 
(1917) – hymn bojowy Hej, Orle Biały dedykował 
tym, których „wiatr rozwiał po świecie” – Armii Pol-
skiej, którą tworzył z naszego wychodźstwa w USA 
u schyłku I wojny światowej. 

W warszawskiej uczelni muzycznej pamięć doko-
nań Paderewskiego jest żywa nie tylko dlatego, że 
pianino artysty (przekazane zgodnie z testamentem 
Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warsza-

shall not die and it shall live for us, for you, for the 
whole world”. Paderewski believed the Polish model 
shaped in the romantic era to be a heritage and he 
became strongly engaged in an activity for the ben-
efit of not just music culture.

This outstanding pianist had a clear-cut view of 
what national art was and he wrote about it in a con-
vincing way: “There is a common conviction that 
art is cosmopolitan. Like many things that are com-
monly believed in, this is a superstition as well. Only 
what results from a man’s reason, only science is 
what does not know national borders. Art, even phi-
losophy, like anything emerging from the depths of 
human soul, the connection of feeling and reason, 
has to bear tribal features, it has to have a national 
stigma”. Famous was Paderwski’s patriotic speech 
delivered at the Lviv Philharmonic on Chopin’s birth 
centenary (23rd October 1910). Speaking to cheer 
the hearts of fellow Poles, he pointed to the founda-
tions of national and spiritual values of Polish cul-
ture, gave important messages for the nation using 
Chopin – “The Fourth Bard” – as a role model. He 
was fully justified to do that – after all he was a very 
prominent figure, a world-famous virtuoso and am-
bassador of our music who gained popularity when 
Poland did not exist on the map of Europe.

As a composer Paderewski can be placed in the na-
tional topos; he wrote music addressed both to “his 
fellows” and international audiences. References to 
national language and dance, common songs and 
history of the people occurred, among others, in the 
three-movement Symphony in B Minor op. 24 also 
known as “Polonia” (finished in 1908, premiere per-
formance 12th February 1909, Boston), the piece is 
full of symbolic themes and woven around dramatic 
events of the January Uprising. The last composi-
tion to original lyrics was written by Paderewski 
exactly one hundred years ago – it was the battle 
hymn entitled Hey, White Eagle! (1917) dedicated to 
“those scattered around the world”, i.e., the Polish 
Army formed from our emigration in the USA at the 
end of WWI.

Anonimowy portret Ignacego Jana Paderewskiego (1920-1936) 
za: „Ilustrowany Kurier Codzienny”, w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego (domena publiczna)

Zabraniano nam Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza. 
Nie zabroniono nam Chopina. A jednak w Chopinie tkwi wszystko, 
czego nam wzbraniano: barwne kontusze, pasy złotem lite, 
posępne czamarki, krakowskie rogatywki, szlacheckich brzęk szabel, 
naszych kos chłopskich połyski, jęk piersi zranionej, 
bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie 
kościółki, modlitwy serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal, 
tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna pieśń.

Źródło: O Szopenie. Mowa wygłoszona na obchodzie szopenowskim w filharmonii dnia 23 października 1910, Lwów 1911, s. 20.
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wie po II wojnie światowej) stoi w hallu Uniwersy-
tetu Muzycznego Fryderyka Chopina i symbolicznie 
przypomina postać jednego ze znamienitych wy-
chowanków uczelni. W pobliżu gmachu na Okólniku, 
od strony wschodniej, w roku 1978 stanął monument 
poświęcony Paderewskiemu (autorstwa Michała 
Kamieńskiego, przedwojenny dar Polonii). Uczczo-
no w ten sposób stulecie zakończenia warszaw-
skich studiów Paderewskiego i otrzymania dyplomu 
Instytutu Muzycznego (1878). Ukazany w pozycji 
siedzącej na fotelu, pianista „zaglądał” tylko przez 
pewien okres do sal uczelni, do czasu, gdy, za spra-
wą Jerzego Waldorffa, pomnik zmienił lokalizację na 
Park Ujazdowski (w roku 1985). Pierwotne miejsce 
na wiślanej skarpie w pobliżu pałacu Ostrogskich 
nie było jednak wybrane przypadkowo: wszak Pa-
derewski był słuchaczem Instytutu Muzycznego (od 
1873 roku), a okresowo – nauczycielem fortepianu 
(od roku 1878), chociaż podobno dydaktyki nie lubił, 
„bo przy niej tracił chęć do życia i kompozycji”.

Późniejsze kontakty pianisty z warszawską uczelnią 
muzyczną były sporadyczne, chociaż ważkie, bo 
wiązały się z kluczowymi momentami jej dziejów. 
I tak w latach 1907/1908 czynione były starania, 
aby Paderewski objął dyrekcję Instytutu Muzycz-
nego. Prasa warszawska zamieściła nawet anons, 
iż pianista zaakceptował złożoną mu propozycję 
„w poczuciu solidarności z narodem, z którego mło-
dzieńcem wyszedł w szeroki świat po wielkie imię 
i majątek”. Informacja prasowa okazała się jednak 
przedwczesna: Paderewski nie objął dyrektorskiego 
stanowiska w Warszawie. Jednakże po dziesięciu 
latach, u zarania Drugiej Rzeczypospolitej został 
jednym z promotorów upaństwowienia warszaw-
skiej uczelni muzycznej. Jako „Prezydent Ministrów” 
podpisał 7 lutego 1919 roku „Dekret w przedmiocie 
zmiany Ustawy Instytutu Muzycznego Warszaw-
skiego”. W ten sposób stał się nie tylko „architektem 
niepodległości”, ale też nowego ustroju uczelni mu-
zycznej, która go wychowała.

Związek Paderewskiego z macierzystą uczelnią 
został zacieśniony ponownie w roku 1930, gdy 
w ramach Państwowego Konserwatorium Muzycz-

The memory of Paderewski’s achievements is vivid 
at Warsaw’s university of music not just because his 
piano (given to the State Higher School of Music in 
Warsaw after WWII as he requested in his last will) 
stands in the hall of the Fryderyk Chopin University 
of Music as a symbolic reminder of one the institu-
tion’s outstanding alumni. A monument devoted to 
Paderewski (by Michał Kamieński, a pre-war gift 
from Poles abroad) was placed in 1978 near the 
edifice on Okólnik Street, on the eastern side. This 
is how Paderewski’s graduation from the Warsaw 
Institute of Music (1878) centenary was celebrated. 
The monument presents the pianist sitting in an 
armchair, in a way that he would “peek into” the 
university until the monument was moved to the 
Ujazdowski Park at the initiative of Jerzy Waldorff 
(in 1985). Its initial place on the bank of the Vistula 
River near the Ostrogski Palace was not at all cho-
sen at random: after all Paderewski was a student 
at the Institute of Music (from 1873), and periodi-
cally a piano teacher (from 1878), even though he 
did not like didactics as it made him “lose appetite 
for life and composition”.

Later on, he only contacted Warsaw’s university of 
music sporadically but these contacts were impor-
tant because they were connected with key mo-
ments of the institution’s history. That being said, 
in the period of 1907/1908 attempts were made for 
Paderewski to become head of the Institute of Mu-
sic. Warsaw’s press even announced that the pianist 
accepted the function offered to him “out of solidarity 
with the nation he left for the wide world as a young 
man for fame and fortune”. The press information, 
however, turned out premature as Paderewski did 
not take up directorial position in Warsaw. Neverthe-
less, after ten years, at the dawn of the Second Re-
public of Poland, he became one of the promoters of 
the nationalisation of Warsaw’s university of music. 
As Prime Minister, he signed on 7th February 1919 
the “Decree on the subject of the amendment of the 
Act of the Warsaw Institute of Music”. This way, he 
became not just the “independence architect” but 
also the architect of the new system of the music 
institution he had graduated from.

ebraliśmy się tutaj dla uczczenia pamięci 
jednego z największych synów naszej pol
skiej ziemi.

Jak niedawno, w Krakowie, w jasne nieza
pomniane dni lipcowe składaliśmy hołd dziękczynny 
wielkim przodkom, co nam zbudowali Ojczyznę, 
tak dziś temu, co ją wzbogacił i przedziwnie upię
kszył, przynosimy w miłosnej ofierze wdzięczność 
i cześć. A  czynimy to nie tylko przez ukochanie 
przeszłości pamiątek, nie tylko w poczuciu słusznej 
plemiennej dumy, nie tylko d la tego , że w le 
chickich piersiach naszych drzemią wciąż jeszcze 
niewygasłe szczątki zamierzchłych wierzeń, których 
najpiękniejszą cząstką było, jest i będzie święcenie 
ojców pamięci, lecz w przeświadczeniu zarazem 
głębokiem, że z tego uroczystego świata wyjdziemy 
silniejsi na duchu, pokrzepieni na sercach.

A pokrzepienia, otuchy złaknieni jesteśmy 
bardzo.

Broszura prezentująca tekst przemówienia Ignacego Jana Paderewskiego, wygłoszonego na obchodzie szopenowskim 
w Filharmonii Lwowskiej dnia 23 października 1910 roku. 

Wydanie: Lwów: Tow. Wydawnicze; Warszawa: E. Wende, 1911 (Kraków: W. L. Anczyc); 
w zbiorach Biblioteki Narodowej, za: POLONA (domena publiczna)

IGNACY PADEREWSKI 

□ □ □

O SZOPENIE
MOWA W YGŁOSZONA NA OBCHODZIE 
SZOPENOWSKIM W FILHARMONII DNIA 23 

PAŹDZIERNIKA 1910

LWÓW
NAKŁADEM TOW . WYDAWNICZEGO 
WARSZAWA: E. WENDE I SPÓŁKA 
DRUK W . L. ANCZYCA I SPÓŁKI
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nego powołana została Wyższa Szkoła Muzyczna. 
W dniu jej inauguracji, 7 listopada, Paderewskiemu 
przyznano tytuł „Honorowego Profesora”, a na oko-
licznościowym Wieczorze Muzyki Polskiej Zbigniew 
Drzewiecki – ówczesny profesor konserwatorium – 
wykonał z towarzyszeniem orkiestry Fantazję pol-
ską op. 19.

Urodzony na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej, 
był Paderewski nad wyraz skuteczny w działaniu 
jako polityk i dyplomata. Podejmując tę misję dla 
kraju, okresowo porzucił nawet fortepian. Jak to 
trafnie ubrał w słowa Ksawery Pruszyński: „Euro-
pejscy mężowie stanu rozmawiali z nim jak z mę-
żem stanu, choć ledwie zszedł z estrady koncerto-
wej […]. Europa obrad wersalskich widziała nawet 
z pewnym zadowoleniem, że przedstawicielem 
owej Polski, która przez tyle lat była legendą historii 
i swoje istnienie zawarła w wielkiej sztuce Chopina, 
ma oto za przedstawiciela człowieka o głowie ma-
rzyciela, poety, wieszcza i muzyka, zamiast twardej 
głowy żołnierza, czy lisiej – dyplomaty”.

Pełniąc wysokie funkcje polityczne: premiera, prze-
wodniczącego Polskiej Delegacji na Konferencję 
Wersalską i sygnatariusza Traktatu Wersalskiego, 
czy reprezentanta RP w Lidze Narodów i Radzie 
Ambasadorów, niezmiennie przestrzegał reguł 
etycznych i wyrastał ponad doraźne spory. Nie raz 
przyszło mu pełnić rolę rozjemcy między politykami 
o różnych poglądach ideowych, reprezentujących 
odmienne opcje polityczne (na przykład mediować 
między obozem Dmowskiego i Piłsudskiego). Jego 
zasady i normy etyczne odbiegały od powszechnie 
przyjętych zachowań świata polityki, a niekiedy 
były wręcz niezrozumiałe. Jakże często w głosach 
krytycznych przewijała się nuta niewiary w to, że 
reprezentant zawodu muzycznego ma prawo do 
własnych wizji i idei politycznych, które uparcie sta-
ra się wdrożyć i osiąga na tym polu sukcesy. Jak 
podsumował Pruszyński: „Tylko w Polsce padł mu 
pod nogi ów fortepian, jak pada pod nogi ciężka 
kłoda drzewa…”. Świat udało się Paderewskiemu 
przekonać, że „jesteśmy wielkim historycznym na-
rodem i nam nie tylko wolność, lecz całość i niepod-

Paderewski’s connection with his parent univer-
sity became closer again in 1930 when the Higher 
School of Music was founded as part of the State 
Conservatory of Music. On the day of its inaugura-
tion, i.e., 7th November, Paderewski was awarded 
the title of an Honorary Professor, and during the 
commemorative Polish Music Evening, Zbigniew 
Drzewiecki, conservatory professor at that time, per-
formed the Polish Fantasy op. 19 with an orchestra.

Born on the frontiers of the old Republic of Poland, 
Paderewski was very successful as a politician and 
diplomat. While on his mission for the country, he 
even temporarily gave up the piano. As Ksawery 
Pruszyński aptly noted, “European statesmen spoke 
with him like with a statesman, even though he had 
just left the concert stage [...] Europe engaged in 
Versailles debates saw it in a positive light that the 
representative of Poland, the country which for so 
long was the legend of history and which contained 
its existence in the great art of Chopin, was a man 
who was a dreamer, poet, bard and musician, rather 
than a hardline soldier or cunning diplomat”.

While occupying high political positions of Prime 
Minister, head of Polish Delegation to Versailles 
Conference, signatory of the Treaty of Versailles, or 
representative of Poland to the League of Nations 
and the Conference of Ambassadors, he constantly 
obeyed ethical rules and rose above temporary con-
flicts. There was more than one instance when he 
had to be a conciliator in a dispute between politi-
cians of different views representing opposing po-
litical options (e.g. he mediated between Dmowski’s 
and Piłsudski’s camps). His ethical rules and norms 
differed from generally accepted ways of behaviour 
in the world of politics, and sometimes they were 
even unclear. There was a common opinion among 
his critics doubting that a representative of a musical 
profession could have his own political visions and 
ideas he tried hard to implement and was successful 
in this area. As was summed up by Pruszyński: “It 
was only in Poland that his piano was put like an ob-
stacle in his way...”. The world in turn was convinced 
by Paderewski that “we are a great historical nation 

Rzeźba Ignacego Jana Paderewskiego projektu Michała Kamieńskiego, wykonana z inicjatywy Polonii, która pragnęła 
uhonorować działalność patriotyczną i artystyczną zasłużonego Polaka. Pomnik odsłonięty w 1978 roku na skwerze 
przy uczelni, został przeniesiony do Parku Ujazdowskiego w 1985 roku. 

fot. Henryk Kotowski, za: Wikipedia (domena publiczna)
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ległość się należy” (29 marca 1917). Jak się wydaje, 
pomocne w działaniach na rzecz narodowej wspól-
noty okazało się nabyte doświadczenie zawodowe: 
ów systematyczny trud przy instrumencie, mozolna 
praca nad doskonaleniem warsztatu artystyczne-
go. Muzyk ukształtowany przez patriotyczny dom 
uczestnika powstania styczniowego, wnuk Sybira-
ka i powstańca listopadowego w równym stopniu 
wytrwale realizował zamysły w sferze politycznej. 
Wędrując po globie z fortepianami i wykorzystując 
dla sprawy narodowej prywatne znajomości wśród 
czołowych polityków ówczesnego świata, takich jak 
Thomas Woodrow Wilson, Franklin Delano Roose-
velt, Georges Clemenceau czy David Lloyd George, 
skutecznie działał z przeświadczeniem, że niepod-
ległość zdobywa się nie tylko czynem zbrojnym, 
ale też zabiegami dyplomatycznymi. Udowodnił 
ponadto, że na fortepianie można „wygrać” wolność 
własnej ojczyzny, a jeśli trzeba – odłożyć narzędzia 
pracy artystycznej i przyjąć inną funkcję dla dobra 
wspólnotowego. Myśl tę ujmuje obrazowe, znane 
z czasów wersalskich rozmów powiedzenie, które 
bynajmniej nie jest jedynie metaforą: „Paderewski 
wygrał Polskę na fortepianie”.

Gdy mijał czas trudny dla narodu, podejmowana 
była w uczelni rzetelna praca nad doskonaleniem 
warsztatu artystycznego, tak aby każdy dyplom móc 
opatrzyć jedynie najwyższym znakiem jakości, aby 
wykształcić muzyka, który łączy w sobie perfekcyj-
ne opanowanie umiejętności ściśle warsztatowych 
z głęboką wiedzą ogólną. Jak przekonywał przed 
laty Tadeusz Baird: „Twórczy artysta powinien być 
w naszych czasach czymś w rodzaju dawnego, 
wszechstronnego humanisty, może jego ostatnim 
w historii wcieleniem. Ogólna orientacja w sprawach 
kultury i sztuki, tak dawnej, jak i nowoczesnej, głę-
bokie i wszechstronne wykształcenie, także poza-
artystyczne, znajomość współczesnych tendencji 
filozoficznych i ich historii, zainteresowanie dla za-
chodzących w świecie przemian […] to niezbędne 
intelektualne wyposażenie współczesnego, praw-
dziwie ambitnego artysty każdej specjalności”. Ten 
pogląd podzielało wielu artystów związanych z war-
szawską uczelnią. Podkreślić należy, że nurt reflek-

and we deserve not just freedom but also whole-
ness and independence” (29th March 1917). His 
professional experience, i.e., systematic work with 
the instrument and arduous effort to perfect artistic 
skills, seemed useful while working for the benefit of 
the national community. As a musician shaped by 
the patriotic home of the January Uprising partici-
pant and as a grandson of a Sybirak and November 
Uprising participant, he was equally persistent while 
implementing his political ideas. Travelling the world 
with his piano and using for national purposes his 
private connections to leading political figures of 
that time, such as Thomas Woodrow Wilson, Frank-
lin Delano Roosevelt, Georges Clemenceau or Da-
vid Lloyd George, he performed successful actions 
believing that independence could be achieved not 
only by military act but also by means of diplomacy. 
He also proved that freedom for homeland could 
be played and won on the piano – but if necessary, 
artistic tools should be tossed aside and another 
function accepted instead for the general good. This 
thought is expressed in the very apt saying coined 
in the time of Versailles discussions, which definitely 
is not a mere metaphor: “Paderewski played for Po-
land on the piano”.

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 diploma 
issued, all that in order to educate a musician who 
joins perfectly developed skills with broad general 
knowledge. As Tadeusz Baird claimed all those 
years ago: “A creative artist nowadays should be 
something like an old-fashioned versatile humanist, 
perhaps his last embodiment in the history. General 
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.

Ignacy Jan Paderewski – Poland, past and present, przemowa I. J. Paderewskiego wygłoszona 
na koncercie benefisowym w dniu 5 lutego 1916 roku w chicagowskim Audytorium; 

wyd. New York: J. J. O’Brien & son (1916); w zbiorach Biblioteki Narodowej, za: POLONA (domena publiczna)
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sji skupionej nie tylko na zagadnieniach warsztatu 
muzycznego był obecny w warszawskiej szkole od 
początku jej istnienia.

O poziom wiedzy ogólnej wokalistów i instrumenta-
listów zadbał Wojciech Bogusławski, który w trosce 
o to, co „oświecić i uprzyjemnić może” wprowadził 
w Szkole Dramatycznej naukę języka polskie-
go i obcego, historii powszechnej i historii Polski, 
a ponadto tańca i rysunku. Rozumiał konieczność 
drążenia tajemnic warsztatu artystycznego i zdo-
bywania prawd naukowych o sztuce dźwięku także 
„ojciec” naszej uczelni. O rozległych zainteresowa-
niach i aspiracjach Józefa Elsnera świadczą jego 
wykłady uniwersyteckie „teorii muzyki, jenerałbasu 
i kompozycji, uważanej we względzie gramatycz-
nym, 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 estetyką 
i teorią muzyki, jak i praca nad podręcznikami oraz 
popularyzacją muzyki. Można sądzić, że poglądy te 
nauczyciel Chopina utrwalił generacji pierwszych 
absolwentów Szkoły Głównej Muzyki.

Kiedy w roku 1860 Apolinary Kątski wydawał ode-
zwę w sprawie Instytutu Muzycznego Warszaw-
skiego, określił misję owej „wszechnicy muzycznej” 
w słowach: „Celem szkoły muzycznej ma być nie 
granie, śpiewanie i komponowanie, ale sztuka, ist-
ność duchowa w materię tonów i rytmów odziana”. 
Dlatego też w programie najwyższego kursu kształ-
cenia w IMW znalazła się historia i estetyka muzyki. 
Warto przypomnieć, że nauczanie historii muzyki 
bez estetyki było w XIX wieku nie do pomyślenia, 
co właśnie zostało uhonorowane w programie insty-
tutowych wykładów z historii i estetyki muzycznej: 
„wykładać będę rys pragmatyczno-filozoficzny ca-
łej historii muzyki, z estetyki: teorię smaku, estety-
kę ogólną podług Libelta, estetykę muzyki, rozbiory 
krytyczno-estetyczne” – pisał w roku 1860 miłośnik 
literatury polskiej i muzyki, Adam hr. Krasiński, sekre-
tarz Zarządu Instytutu Muzycznego Warszawskiego.

It needs to be stressed that the current of reflection 
focused not only on issues of musical skills was pre-
sent at the Warsaw’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 Poland, as well as 
dancing and drawing, all for the sake of what “could 
be enlightening and enjoyable”. 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 Els-
ner’s wide interests and aspirations were his univer-
sity lectures in “the theory of music, general-bass 
and composition” discussed in the “grammatical, 
rhetorical and aesthetical aspects”, and also a trea-
tise “on melody”, “on metricity and rhythmicity of the 
Polish 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 promotion of music. 
It can be assumed that these views were instilled in 
the generation of the first alumni of the Main School 
of Music.

When in 1860 Apolinary Kątski announced an ap-
peal concerning the Warsaw Institute of Music, he 
determined the mission of this “music university” 
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 Institute of Music included the 
history and aesthetics of music. It is worth reminding 
that teaching the history of music without aesthet-
ics was unimaginable in the 19th century, which was 
duly taken into consideration in the programme of 
the institute’s lectures in the history and aesthetics 
of music: “I shall give lectures on the pragmatic and 
philosophical outline of all history of music, on aes-
thetics: theory of taste, general aesthetics according 

Reforma uczelni, która za sprawą Szymanowskie-
go nastąpiła w roku 1930, zakładała wprowadzenie 
do Wyższej Szkoły Muzycznej (jako części PKM) 
nowego przedmiotu – propedeutyki filozofii. Tym 
samym zostały zrealizowane idee, które nowy rek-
tor wyłożył 7 listopada 1930 roku w inauguracyjnej 
mowie: „Kształcąc w muzyce należy ponadto dać 
uczniom obiektywną wiedzę o muzyce, o jej histo-
rii, o zasadniczych pojęciach z dziedziny jej filozofii 
i estetyki; ukazać właściwe i przynależne jej miejsce 
w dziejach duchowego rozwoju ludzkości […] Nie 
wystarczyłoby tu bowiem najgłębsze nawet ujęcie 
estetycznych jedynie zagadnień, skoro by się pomi-
nęło milczeniem pierwiastek etyczny […] Na wsze 
strony otwierają się szerokie wrota wiodące bądź 
ku nowym obszarom wiedzy, poprzez uogólnienia 
estetyki ku wzniosłym wyżynom filozofii i metafi-
zyki, bądź ku tej naturalnej płodnej glebie, w której 
kiełkuje w prymitywnych swych formach, następnie 
wzrasta i rozkwita w istotnych dziełach sztuki mu-
zyka”. Nie było łatwo rektorowi Szymanowskiemu 
wdrażać założenia ideowe wyłożone w czasie inau-
guracji, gdyż zwolennicy zawodowego profilu edu-
kacji w Konserwatorium wyrażali ogromną niechęć 
wobec humanistyki, bo „po co są te filozofie, wystar-
czy mieć mocne palce i płuca, a po co mieszać w to 
wszystko głowę?” – pytano.

W trosce o nadanie refleksji muzycznej profilu na-
ukowego właśnie w Państwowym Konserwatorium 
Muzycznym (a nie na Uniwersytecie Warszawskim) 
powstał Wydział Muzykologiczny. Otwarcie tego 
fakultetu (w roku 1934) miało miejsce za czasów 
rektoratu Eugeniusza Morawskiego, w sytuacji, 
gdy środowisko akademickie Warszawy protesto-
wało przeciwko temu, aby w stołecznej wszechnicy 
„młode panienki uczyły się grać do tańca”. Jak to 
wyjaśniał współtwórca nowego kierunku kształce-
nia, Julian Pulikowski, nie miała to być muzykologia 
rozumiana jako l’art pour l’art. Autorom chodziło 
o wykształcenie naukowców-muzyków, będących 
w ścisłym kontakcie ze sztuką żyjącą. Warto przy-
pomnieć, że współtwórcami Wydziału Muzykolo-
gicznego w Państwowym Konserwatorium Muzycz-
nym byli między innymi: Stefan Śledziński, dyrygent 

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, sec-
retary of the Board of the Warsaw Institute of Music.

The school reform, which took place thanks to Szy-
manowski in 1930, planned introducing a new sub-
ject at the Higher School of Music (being part of the 
State Conservatory of Music) – the propaedeutics 
of philosophy. This way the ideas listed in Rector’s 
inaugural speech delivered on 7th November 1930 
were fulfilled: “While providing education in music 
we should give students objective 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 develop-
ment of the mankind [...] If the music element was 
passed over in silence, even the broadest presenta-
tion 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 meta-
physics, or towards this natural fertile soil in which 
music sprouts in its primitive forms, then grows and 
blooms in important works of art, are opening in all 
directions”. It was not easy for Rector Szymanowski 
to implement these ideas presented during the inau-
guration as supporters of the professional 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 pro-
file the Department of Musicology was founded over 
80 years ago 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 dancing” 
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 
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i muzykolog, oraz Kazimierz Sikorski, kompozytor 
i filozof. A to właśnie rektor Sikorski zawiadywał 
warszawską PWSM na początku lat 60. i to w tym 
okresie prof. dr Śledziński nadawał kształt progra-
mowy akademickiej edukacji muzyków, wzboga-
cając ją o wiedzę humanistyczną. Uczelnia gościła 
wówczas jako wykładowców czołowych humani-
stów tego czasu: Romana Ingardena, Tadeusza Ko-
tarbińskiego, Władysława Tatarkiewicza, Jerzego 
Pelca.

Przywołując piękne karty z dziejów stołecznej 
uczelni muzycznej, pragnę uwypuklić fakt, iż długa 
jest lista wychowanków i pedagogów, wybitnych 
artystów z różnych okresów, którzy zapisali 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 odmiennie. Każda z dyscyplin muzycz-
nych ma przecież własne dziedzictwo, wynikające 
z międzypokoleniowej wymiany, wyrażonej w owym 
sprzężeniu zwrotnym, zespalającym profesorską 
dojrzałość, erudycję i rutynę z wyostrzonym kryty-
cyzmem młodej kadry.

Tożsamość warszawskiej szkoły kształtowała się 
w konfrontacji z osiągnięciami sztuki muzycznej 
różnych środowisk, a swoją otwartość na wszystkie 
„wichry świata” zawdzięcza uczelnia poniekąd poło-
żeniu i stołecznym funkcjom miasta. Na małym wy-
cinku przestrzeni geograficznej skupiały się wszak 
i rozpraszały rozmaite tendencje pedagogiczne, 
warsztatowe, estetyczne. Za niewątpliwie szczęśli-
wy dla uczelni uznać trzeba także fakt nieustannego 
przenikania idei docierających do nas z zewnątrz, 
bo to właśnie, wbrew pozorom, dawało szansę na 

to be musicology understood as l’art pour l’art. Its 
authors wanted to educate scholars and musicians 
being in close contact with the living art. It is worth 
reminding that co-founders of the Department of 
Musicology at the State Conservatory of Music 
were, among others, Stefan Śledziński, a conductor 
and musicologist, and Kazimierz Sikorski, a com-
poser 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 musicians, enriching it with knowledge 
of humanities. The school’s guest lecturers were 
leading humanists of that time: Roman Ingarden, 
Tadeusz Kotarbiński, Władysław Tatarkiewicz, and 
Jerzy Pelc.

Referring to the beautiful parts of the history of 
Warsaw’s university of music, I want to point to the 
length of the list of graduates and teachers, out-
standing artists from different periods, who became 
a significant part of Polish and world music. The 
genealogical network of our pedagogy is complex 
– as in different spheres of creative work and per-
formance – being joined in one school. Every music 
discipline has its own heritage, resulting from the 
intergenerational exchange – joining maturity, erudi-
tion and the experience of professors 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 openness to 
all the ‘winds of the world’ is in part due to the univer-
sity’s location and the fact that Warsaw is the capital 
of Poland. On this fragment of geographical space, 
various teaching, technical and aesthetical tenden-
cies 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 appearances, 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 mu-
sicians and a wide dialogue with musicians from dif-

Winieta ostatniej kompozycji Paderewskiego – hymnu 
bojowego Hej Orle Biały dedykowanego powstającej 
w USA Armii Polskiej
wyd. Wydawnictwo Nut “Echo z Ziemi Rodzinnej”, Nowy Jork 1918; 
w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, 
za: POLONA (domena publiczna)
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stworzenie odrębnych szkół i wpływało na dosko-
nalenie pedagogiki muzycznej. Niech zatem zagad-
ką nierozwiązaną pozostanie to, co powoduje, że 
pomimo licznych migracji muzyków i rozległego dia-
logu z muzykami innych środowisk, mimo ogrom-
nego bagażu europejskich i światowych powiązań 
ów bystry nurt przemian, jakim podlegała uczelnia, 
żłobił tylko jej warstwę powierzchniową. To zaś, co 
decyduje o istocie tożsamości uczelni, pozostało 
niezmienne. Nie jest łatwo określić, czym jest ów 
„duch miejsca” usytuowanego na nadwiślańskiej 
skarpie… Z pewnością jednak swą magnetyczną 
moc czerpie ono z darowanej nam drogocennej 
spuścizny, którą przeszłe generacje ocaliły i pomi-
mo przeszkód nam przekazały.

ferent environments, despite the enormous number 
of European and world connections and the rapid 
current of changes, they have only served to 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.
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WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY I TEORII MUZYKI

KATEDRA KOMPOZYCJI

Aleksandra Chmielewska, klasa kompozycji prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego
- III nagroda na IV Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Opus 966” w Poznaniu (XI 2016) 
 za utwór De Baptismo

Krzysztof Kicior, klasa kompozycji dr. hab. Aleksandra Kościowa, prof. UMFC
- wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Józefa Patkowskiego w Krakowie 
 (IV 2017) za utwór L’esprit de l’escalier
- I nagroda na I Międzyuczelnianym Ogólnopolskim Konkursie Muzycznych Umiejętności 
 Słuchowych w Gdańsku (XII 2016)
- I nagroda na IV Międzynarodowym Konkursie Solfeżowym w Ljubljanie (IV 2017)
- finalista konkursu Studencki Nobel 2017 (top 10 w kategorii Sztuka)

Zuzanna Koziej, klasa kompozycji prof. dr. hab. Stanisława Moryto
- wyróżnienie oraz nagroda Kompozytor-Rezydent Poznańskiego Chóru Kameralnego  
 na IV Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Opus 966” w Poznaniu (XI 2016) 
 za utwór Ostende mihi

Jakub Szafrański, klasa kompozycji prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego
- wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Opus 966” w Poznaniu (XI 2016)
 za utwór Modlitwa na chór mieszany
- II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Musica Caelestis 2017” w Warszawie 
 (VI 2017) na utwór liturgiczny na chór żeński za utwór De iudicio Dei
- II nagroda na XI Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Vox Juventutis ‘17” 
 w Wilnie na Litwie (VI 2017) za utwór Laudate Pueri na dwa chóry mieszane

KATEDRA DYRYGENTURY

Maciej Kotarba, klasa dyrygentury symfoniczno-operowej prof. dr. hab. Marka Pijarowskiego
- I nagroda oraz nagroda specjalna (przyznana przez prof. Mirosława Jacka Błaszczyka – 
 dyrektora artystycznego X Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga w postaci
 udziału w X edycji tego Konkursu) na II Ogólnopolskim Konkursie Studentów Dyrygentury  
 im. Adama Kopycińskiego we Wrocławiu (III 2017)

Karol Szwech, klasa dyrygentury symfoniczno-operowej prof. zw. Tomasza Bugaja
- wyróżnienie na II Ogólnopolskim Konkursie Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego 
 we Wrocławiu (III 2017)

WYDZIAŁ FORTEPIANU, KLAWESYNU I ORGANÓW

KATEDRA FORTEPIANU

Antonio Morant Albelda, klasa fortepianu prof. Piotra Palecznego
- III nagroda na III International Piano Competition Ciudad de Sevilla „Julio García Casas”, 
 Hiszpania (V 2017)
- I nagroda na International Piano Competition „Ciutat de Llíria”, Hiszpania (V 2017)

Joanna Kacperek, klasa fortepianu prof. zw. Ewy Pobłockiej
- nagroda specjalna za wykonanie utworu Butterfly Ch. Bloma na The International Edvard Grieg 
 Piano Competition w Bergen, Norwegia (IX 2016)

Klaudia Kudełko, klasa fortepianu prof. dr hab. Alicji Palety-Bugaj i as. dr. Konrada Skolarskiego
- I nagroda na Concert Artists International Strings, Piano and Voice Competition w Nowym Jorku, 
 USA (VII 2017) w kategorii Professional Artist oraz nagroda specjalna za najlepszy wyróżniający się  
 występ na żywo w postaci koncertu w Carnegie Hall w Nowym Jorku

Zuzanna Pietrzak, klasa fortepianu dr. hab. Edwarda Wolanina, prof. UMFC
- II nagroda na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Pianistycznym „Chopinowskie Interpretacje Młodych” 
 w Koninie (XI 2016)
- nagroda w Konkursie o Stypendium Fundacji YAMAHA (Yamaha Music Foundation of Europe) 
 w kategorii fortepianu, AM Łódź (lI 2017)

Julia Romanowska, klasa fortepianu dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prof. UMFC i as. Moniki Quinn
- wyróżnienie na XXVI Concorso Pianistico Internazionale “Roma” we Włoszech (X 2016)

KATEDRA ORGANÓW I KLAWESYNU

Mateusz Rzewuski, absolwent klasy organów prof. dr. hab. Andrzeja Chorosińskiego
- I nagroda oraz nagroda dodatkowa za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego 
 na I Międzynarodowym Konkursie Organowym w Białymstoku (VI 2017)

Maciej Wota, klasa organów dr. hab. Jarosława Malanowicza, prof. UMFC
- I nagroda na V Akademickim Konkursie Organowym „Romuald Sroczyński in memoriam” 
 w Poznaniu (XI 2016)

KATEDRA KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ

ARMANDO PIANO QUARTET, klasa kameralistyki prof. dr hab. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej
Piotr Kozłowski, klasa fortepianu prof. dr hab. Elżbiety Tarnawskiej
Adrian Pérez Merayo, klasa skrzypiec prof. Tadeusza Gadziny i wykł. Pauliny Sokołowskiej
Dominika Kotlicka, klasa altówki prof. dr. hab. Marka Marczyka
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Daria Grzegorz, klasa wiolonczeli prof. dr. hab. Tomasza Strahla
- tytuł wicemistrza w Grupie C na IV Turnieju Kameralnym w trzech odsłonach w Bydgoszczy 
 (IV 2017)

LIBRE PIANO TRIO, klasa kameralistyki prof. dr hab. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej
Dominika Kowalewska, klasa fortepianu prof. dr. hab. Jerzego Sterczyńskiego
Dobromir Lesiak, klasa skrzypiec dr. hab. Jana Staniendy, prof. UMFC
Antoni Majewski, klasa wiolonczeli prof. dr. hab. Tomasza Strahla
- III miejsce w Grupie C na IV Turnieju Kameralnym w trzech odsłonach w Bydgoszczy (IV 2017)

NUOVO MONDO QUINTET, klasa kameralistyki prof. dr hab. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz 
i prof. dr. hab. Andrzeja Gębskiego
Adam Goździewski, klasa fortepianu dr hab. Joanny Ławrynowicz-Just, prof. UMFC
Kornelia Figielska, klasa skrzypiec dr. hab. Jana Staniendy, prof. UMFC
Aleksander Smakosz, klasa skrzypiec prof. zw. Konstantego Andrzeja Kulki
Joanna Ławcewicz-Musialik, klasa altówki prof. dr. hab. Ryszarda Duzia
Aneta Stefańska, klasa wiolonczeli dr. hab. Piotra Hausenplasa, prof. UMFC
- I miejsce w Grupie C oraz nagroda specjalna na IV Turnieju Kameralnym w trzech odsłonach 
 w Bydgoszczy (IV 2017)

TRIO FORTEPIANOWE, klasa kameralistyki ad. dr hab. Joanny Maklakiewicz
Nikola Kiszczak, klasa skrzypiec prof. dr hab. Magdaleny Szczepanowskiej 
i as. dr. Wojciecha Koprowskiego
Zuzanna Filipek, klasa wiolonczeli prof. dr. hab. Tomasza Strahla
Marcin Pękala, klasa fortepianu prof. dr hab. Alicji Palety-Bugaj i ad. dr. Konrada Skolarskiego
-  II nagroda International Music Competition ‘Vienna’ Grand Prize Virtuoso (08.2017)

VITIS TRIO, klasa kameralistyki dr. hab. Andrzeja Guza, prof. UMFC
Juliusz Goniarski, klasa fortepianu prof. dr. hab. Jerzego Sterczyńskiego
Kamila Fediuk, klasa skrzypiec prof. zw. Konstantego Andrzeja Kulki
Szymon Barczak, klasa wiolonczeli prof. dr. hab. Tomasza Strahla
- wyróżnienie w Grupie C na IV Turnieju Kameralnym w trzech odsłonach w Bydgoszczy (IV 2017)

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

KATEDRA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH

skrzypce

Zuzanna Budzyńska, klasa skrzypiec as. Agaty Szymczewskiej
- uzyskane w konkursach stypendia: banku Société Générale na nagranie płyty CD 
 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Młoda Polska” 2017
- I miejsce na I Ogólnopolskim Konkursie „Talenty Skrzypcowe” w Poznaniu (IV/V 2017)

Gwidon Ciężarek, klasa skrzypiec prof. dr. hab. Andrzeja Gębskiego
- Grand Prix w kategorii solowej na 9º Concorso Musicale Europeo „Città di Filadelfia” – 
 Premio Speciale „Paolo Serrao”, Włochy (V 2017)
- I miejsce na I Ogólnopolskim Konkursie „Talenty Skrzypcowe 2017” w Poznaniu (IV 2017)
- I nagroda w II Augustín Aponte International Music Competition, Teneryfa, Hiszpania (II 2017)

Judyta Kluza, klasa skrzypiec ad. dr. hab. Janusza Wawrowskiego
- III miejsce na 10th International Arthur Grumiaux Competition for Young Violinists w Brukseli 
 w Belgii (I 2017)
- I miejsce na XII Concorso Internazionale “Musica Insieme” w Musile di Piave we Włoszech 
 (IV/V 2017)

Roksana Kwaśnikowska, klasa skrzypiec dr. hab. Jana Staniendy, prof. UMFC
- laureatka II Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Oleha Krysy we Lwowie 
 na Ukrainie (X 2016)
- III nagroda na IV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Heinricha Wilhelma Ernsta 
 i Karola Szymanowskiego we Wrocławiu (XI 2016)
- I nagroda na 55. Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Muzycznym w Hradec Kralove 
 w Czechach (VI 2017)

Karolina Kwolek, klasa skrzypiec as. Agaty Szymczewskiej
- wyróżnienie na XI Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Muzycznej w Krasiczynie/Przemyślu 
 (III 2017)
- III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie „Talenty Skrzypcowe 2017” w Poznaniu (IV/V 2017)
- II miejsce w kategorii solowej na 9º Concorso Musicale Europeo „Città di Filadelfia”, Włochy (V 2017)

Katarzyna Olszewska, klasa skrzypiec ad. dr. Jakuba Jakowicza
- I miejsce na Stockholm International Music Competition w Szwecji (V 2017)

altówka

Anna Krzyżak, klasa altówki prof. dr. hab. Piotra Reicherta
- II nagroda na I Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym w Gdańsku (V 2017)

wiolonczela

Alicja Kozak, klasa wiolonczeli prof. dr. hab. Tomasza Strahla
- I miejsce w kategorii wiolonczela na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym 
 im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej (IX 2016)

Zofia Ziemkiewicz, klasa wiolonczeli prof. dr. hab. Tomasza Strahla
- wyróżnienie w kategorii wiolonczela na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym 
 im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej (IX 2016)
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kontrabas

Maciej Dobrzański, klasa kontrabasu dr. hab. Adama Bogackiego, prof. UMFC
- zdanie egzaminów konkursowych i dostanie się do orkiestry Neue Philharmonie München 
 w Niemczech (III 2017)

KATEDRA INSTRUMENTÓW DĘTYCH

flet

Aleksandra Janowska, doktorantka dr hab. Urszuli Janik, prof. UMFC
- uzyskane w konkursie stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 
 „Młoda Polska” 2017

Karina Kamizela, klasa fletu ad. dr Agaty Igras
- wyróżnienie na międzynarodowym konkursie Pro Bohemia w Ostrawie w Czechach (IV 2017)

Tomasz Sierant, klasa fletu dr hab. Urszuli Janik, prof. UMFC
- III nagroda na Dutch International Flute Competition w Ittervoort w Holandii (IV 2017)

Gabriela Ziniewicz, klasa fletu ad. dr Agaty Igras
- brąz na I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych „Finalis” w Białymstoku (XI 2016)
- II nagroda na międzynarodowym konkursie Pro Bohemia w Ostrawie w Czechach (IV 2017)

obój

Maria Banaszak, klasa oboju ad. dr. hab. Tytusa Wojnowicza
- złoty medal ex aequo na I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych „Finalis” 
 w Białymstoku (XI 2016)

Marta Piznal, klasa oboju ad. dr. hab. Arkadiusza Krupy
- złoty medal ex aequo na I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych „Finalis” 
 w Białymstoku (XI 2016)
- II nagroda na międzynarodowym konkursie Pro Bohemia w Ostrawie w Czechach (IV 2017)

Mateusz Żurawski, klasa oboju ad. dr. hab. Arkadiusza Krupy
- złoty medal ex aequo na I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych „Finalis” 
 w Białymstoku (XI 2016)

Michał Żurawski, klasa oboju ad. dr. hab. Arkadiusza Krupy
- srebrny medal na I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych „Finalis” 
 w Białymstoku (XI 2016)

klarnet

Wojciech Przyborowski, klasa klarnetu prof. dr. hab. Mirosława Pokrzywińskiego
- II miejsce na XII Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim (V 2017)

Bartłomiej Słojewski, klasa klarnetu prof. dr. hab. Mirosława Pokrzywińskiego
- wyróżnienie na XII Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim (V 2017)

Piotr Thieu-Quang, klasa klarnetu prof. dr. hab. Mirosława Pokrzywińskiego
- wyróżnienie na XII Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim (V 2017)

fagot

Szymon Michalik, klasa fagotu ad. dr. Artura Kasperka
- zdanie egzaminu konkursowego do Akademii Orkiestrowej przy Filharmonii Berlińskiej – 
 wejście do grupy 56 przyjętych do egzaminu z całego świata po wcześniejszej weryfikacji, 
 znalezienie się w finałowej szóstce i ostatecznie uzyskanie drugiej punktacji (VI 2017)
- uzyskane w konkursie stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 
 „Młoda Polska” (2017)
- I nagroda, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie Koncertu F-dur op. 75 Webera, 
 nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Schumanna oraz nagroda w postaci występu 
 z Orkiestrą Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze – zdobyte na VII Międzynarodowym 
 Konkursie Fagotowym im. Carla Marii von Webera we Wrocławiu (XI 2016)
- I nagroda oraz nagroda specjalna w postaci koncertu z Orkiestrą Filharmonii Kameralnej 
 im. Witolda Lutosławskiego w Łomży – zdobyte na I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów 
 Dętych „Finalis” w Białymstoku (XI 2016)
- wzięcie udziału w konkursie do Orkiestry Sinfonia Varsovia, zdobycie najwyższej punktacji 
 na egzaminie i rozpoczęcie okresu próbnego (VI 2017)
- zdanie egzaminu konkursowego na stanowisko „fagot solo” do Orkiestry NFM 
 Filharmonia Wrocławska (IX 2016)
- zdanie z najwyższą punktacją egzaminu na stanowisko „fagot solo” w Orkiestrze 
 Filharmonii w Poznaniu i rozpoczęcie okresu próbnego (V 2017)

Wojciech Motyl, klasa fagotu prof. dr. hab. Zbigniewa Płużka
- II nagroda, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Andante e rondo ongarese op. 35  
 Webera oraz nagroda w postaci występu z Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu zdobyte 
 na VII Międzynarodowym Konkursie Fagotowym im. Carla Marii von Webera we Wrocławiu
 (XI 2016)

Konrad Mrozek, klasa fagotu ad. dr. Artura Kasperka
- zdanie egzaminu konkursowego do Polskiej Orkiestry „Sinfonia Iuventus”

Marcin Orliński, klasa fagotu ad. dr. Artura Kasperka
- zdanie egzaminu konkursowego na stanowisko „fagot solo” i rozpoczęcie okresu próbnego 
 w Orkiestrze Filharmonii w Poznaniu (V 2017)
- zdanie egzaminu konkursowego do Akademii Orkiestrowej Orkiestry Sinfonia Varsovia
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saksofon

Łukasz Dyczko, klasa saksofonu dr. hab. Pawła Gusnara, prof. UMFC
- zwycięstwo w 18. Konkursie Eurowizji dla Młodych Muzyków (IX 2016)
- nominacja do nagrody „Koryfeusz Muzyki Polskiej” w kategorii „Debiut roku”
- nominacja do nagrody „Paszporty Polityki” w kategorii muzyka poważna
- uzyskane w konkursie stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 
 „Młoda Polska” (2017)

KWARTET SAKSOFONOWY, klasa kameralistyki dr. hab. Pawła Gusnara, prof. UMFC
Paulina Młynarska, klasa saksofonu dr. hab. Pawła Gusnara, prof. UMFC
Kateřina Juřenová, klasa saksofonu dr. hab. Pawła Gusnara, prof. UMFC
Paweł Kozyra, klasa saksofonu dr. hab. Pawła Gusnara, prof. UMFC
Konrad Gzik, klasa saksofonu dr. hab. Pawła Gusnara, prof. UMFC
- wyróżnienie na XI Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych 
 w Warszawie (II 2017)

THE WHOOP GROUP, klasa kameralistyki dr. hab. Pawła Gusnara, prof. UMFC
Jakub Muras, klasa saksofonu dr. hab. Pawła Gusnara, prof. UMFC
Mateusz Dobosz, klasa saksofonu dr. hab. Pawła Gusnara, prof. UMFC
Krzysztof Koszowski, klasa saksofonu dr. hab. Pawła Gusnara, prof. UMFC
Szymon Zawodny, klasa saksofonu dr. hab. Pawła Gusnara, prof. UMFC
- I nagroda na XI Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych 
 w Warszawie (II 2017)
- nagroda główna FNAPEC na Concours Musiques d’Ensemble 2017 – 31e Concours européen 
 de musique de chambre w Paryżu (IV 2017)
- tytuł mistrza w kategorii: Turniej Mistrzów na IV Turnieju Kameralnym w trzech odsłonach 
 w Bydgoszczy (IV 2017)

puzon

Karol Jan Gajda, klasa puzonu prof. dr. hab. Zdzisława Stolarczyka
- uzyskane w konkursie stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne 
  osiągnięcia artystyczne (XII 2016)

MIĘDZYUCZELNIANA KATEDRA AKORDEONISTYKI

solo

Łukasz Brzezina, klasa akordeonu prof. dr. hab. Klaudiusza Barana
- II nagroda na 24. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu (XII 2016)

Iwo Jedynecki, staż w klasie akordeonu prof. dr. hab. Klaudiusza Barana
- I nagroda w kategorii solistycznej na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym 
 im. Andrzeja Krzanowskiego w Czechowicach-Dziedzicach (IX 2016)

Bartosz Kołsut, klasa akordeonu prof. dr. hab. Klaudiusza Barana
- III nagroda w kategorii solistycznej na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym  
 im. Andrzeja Krzanowskiego w Czechowicach-Dziedzicach (IX 2016)
- II nagroda na konkursie Mezinárodní akordeonové dny w Pradze, Czechy (X 2016)
- I nagroda na konkursie Medzinárodná akordeónová sút’až, Poprad, Słowacja (XI 2016)
- I nagroda na 24. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu (XII 2016)
- II nagroda na International Accordion Competition Vilnius 2017 na Litwie (III 2017)

Adam Maksymienko, klasa akordeonu prof. dr. hab. Klaudiusza Barana
- wyróżnienie w kategorii solistycznej na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym 
 im. Andrzeja Krzanowskiego w Czechowicach-Dziedzicach (IX 2016)
- I nagroda na XXIII Mławskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Od solisty do orkiestry“ (II 2017)
- I nagroda na International Accordion Competition Vilnius 2017 na Litwie (III 2017)
- finalista i laureat IV nagrody na 54. Internationaler Akkordeonwettbewerb 
 w Klingenthal w Niemczech (V 2017)

Dawid Rydz, klasa akordeonu prof. dr. hab. Klaudiusza Barana
- III nagroda na 24. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu (XII 2016)
- III nagroda na XXIII Mławskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Od solisty do orkiestry“ (II 2017)
- III nagroda na International Accordion Competition Vilnius 2017 na Litwie (III 2017)

duety

DUET AKORDEONOWY MaxBy, klasa kameralistyki prof. dr. hab. Klaudiusza Barana
Nadzeya Bajda, klasa akordeonu prof. dr. hab. Klaudiusza Barana
Adam Maksymienko, klasa akordeonu prof. dr. hab. Klaudiusza Barana
- wyróżnienie w kategorii kameralnej na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym 
 im. Andrzeja Krzanowskiego w Czechowicach-Dziedzicach (IX 2016)

JAROCKI&RYDZ DUO, przygotowanie – mgr Jędrzej Jarocki
Radosław Jarocki, klasa altówki prof. dr. hab. Piotra Reicherta
Dawid Rydz, klasa akordeonu prof. dr. hab. Klaudiusza Barana
- I nagroda na 24. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu (XII 2016)
- III nagroda na International Accordion Competition Vilnius 2017 na Litwie (III 2017)

KOTZ-BRZEZINA DUO, przygotowanie – mgr Jędrzej Jarocki
Celina Kotz, klasa skrzypiec prof. dr. hab. Bartosza Bryły i as. Jarosława Nadrzyckiego (AM Poznań)
Łukasz Brzezina, klasa akordeonu prof. dr. hab. Klaudiusza Barana
- II nagroda na 54. Internationaler Akkordeonwettbewerb Klingenthal (V 2017)
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MIĘDZYWYDZIAŁOWA KATEDRA KAMERALISTYKI

duety

DUET, klasa kameralistyki ad. dr. Miłosza Pękali
Alina Łapińska, klasa harfy ad. dr Zuzanny Elster
Tamara Kurkiewicz, klasa perkusji dr. hab. Henryka Mikołajczyka, prof. UMFC
- II nagroda na VII Międzynarodowym Konkursie Duetów z Harfą w Cieszynie (IV 2017)

DUET, klasa kameralistyki ad. dr Zuzanny Elster
Julia Monkiewicz, klasa harfy ad. dr Zuzanny Elster
Karina Kamizela, klasa fletu ad. dr Agaty Igras
- wyróżnienie na VII Międzynarodowym Konkursie Duetów z Harfą w Cieszynie (IV 2017)

DUET SKRZYPCOWY, przygotowanie własne
Gwidon Ciężarek, klasa skrzypiec prof. dr. hab. Andrzeja Gębskiego
Karolina Kwolek, klasa skrzypiec as. Agaty Szymczewskiej
- I miejsce na 9º Concorso Musicale Europeo „Città di Filadelfia”, Włochy (V 2017)

tria

TRIO STROIKOWE, klasa kameralistyki prof. dr. hab. Zbigniewa Płużka
Małgorzata Jończyk, absolwentka w klasie klarnetu prof. dr. hab. Mirosława Pokrzywińskiego
Jakub Jackowski, klasa oboju ad. dr. hab. Arkadiusza Krupy
Konrad Mrozek, klasa fagotu ad. dr. hab. Artura Kasperka
- I nagroda na XI Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych 
 w Warszawie (II 2017)

TRIO STROIKOWE, przygotowanie własne
Katarzyna Nej, klasa oboju ad. dr. hab. Arkadiusza Krupy
Piotr Zawadzki, doktorant prof. dr. hab. Mirosława Pokrzywińskiego
Piotr Kamiński, absolwent w klasie fagotu prof. dr. hab. Zbigniewa Płużka
- wyróżnienie w kategorii trio stroikowe na Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych 
 Instrumentów Dętych w Warszawie (2017)

kwartety

ACCORTO STRING QUARTET, klasa kameralistyki as. dr. Wojciecha Koprowskiego
Zuzanna Budzyńska, klasa skrzypiec as. Agaty Szymczewskiej
Wiktoria Borkowska, klasa skrzypiec prof. dr hab. Magdaleny Szczepanowskiej
Anna Krzyżak, klasa altówki prof. dr. hab. Piotra Reicherta
Mikołaj Burzyński, klasa wiolonczeli prof. dr. hab. Tomasza Strahla
- II nagroda w IV Międzynarodowym Turnieju Kameralnym w trzech odsłonach w Bydgoszczy (IV 2017)

KWARTET SMYCZKOWY, klasa kameralistyki dr. hab. Ryszarda Duzia, prof. UMFC
Gwidon Ciężarek, klasa skrzypiec prof. dr. hab. Andrzeja Gębskiego
Paweł Dębski, klasa skrzypiec prof. dr. hab. Romana Lasockiego
Jan Czyżewski, klasa altówki prof. dr. hab. Piotra Reicherta
Szymon Barczak, klasa wiolonczeli prof. dr. hab. Tomasza Strahla
- III miejsce w IV Międzynarodowym Turnieju Kameralnym w trzech odsłonach w Bydgoszczy 
 (IV 2017)

KWARTET KLARNETOWY, klasa kameralistyki prof. dr. hab. Mirosława Pokrzywińskiego
Adam Szydłowski, klasa klarnetu prof. dr. hab. Mirosława Pokrzywińskiego
Wojciech Przyborowski, klasa klarnetu prof. dr. hab. Mirosława Pokrzywińskiego
Aleksandra Niemyska, klasa klarnetu prof. dr. hab. Mirosława Pokrzywińskiego
Piotr Thieu-Quang, klasa klarnetu prof. dr. hab. Mirosława Pokrzywińskiego
- wyróżnienie na XII Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim (V 2017)

kwintety

KAZZMA BRASS QUINTET, przygotowanie własne
Bartłomiej Kacperski, klasa trąbki st. wykł. dr. Krzysztofa Bednarczyka
Kamil Żarnecki, absolwent w klasie trąbki st. wykł. dr. Krzysztofa Bednarczyka 
i as. Małgorzaty Dzikowskiej
Anna Baran, klasa waltorni prof. nadzw. Kazimierza Machali
Ewa Harasimiuk, absolwentka klasy waltorni mgr. Krzysztofa Wojtyniaka
Mateusz Sejdak, klasa tuby wykł. Arkadiusza Więdlaka
- II nagroda na XI Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych 
 w Warszawie (II 2017)

KWINTET DĘTY, klasa kameralistyki prof. dr. hab. Zbigniewa Płużka
Daria Falkiewicz, klasa fletu dr hab. Urszuli Janik, prof. UMFC
Marta Trzcionkowska, klasa oboju ad. dr. hab. Arkadiusza Krupy
Wojciech Przyborowski, klasa klarnetu prof. dr. hab. Mirosława Pokrzywińskiego
Magdalena Laskowska, klasa fagotu prof. dr. hab. Zbigniewa Płużka
Petr Kozel, klasa waltorni prof. nadzw. Kazimierza Machali
- wyróżnienie na XI Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych 
 w Warszawie (II 2017)

KWINTET DĘTY, klasa kameralistyki ad. dr Agaty Igras
Klaudia Grad, klasa fletu dr hab. Urszuli Janik, prof. UMFC
Jakub Jackowski, klasa oboju ad. dr. hab. Arkadiusza Krupy
Bartłomiej Słojewski, klasa klarnetu prof. dr. hab. Mirosława Pokrzywińskiego
Szymon Michalik, klasa fagotu ad. dr. hab. Artura Kasperka
Paweł Piętka, klasa waltorni prof. nadzw. Kazimierza Machali
- wyróżnienie na XI Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych 
 w Warszawie (II 2017)
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ORTIGA QUINTET, klasa kameralistyki prof. dr. hab. Mirosława Pokrzywińskiego
Agnieszka Waldhelm, klasa fletu dr hab. Urszuli Janik, prof. UMFC
Mateusz Żurawski, klasa oboju ad. dr. hab. Arkadiusza Krupy
Adam Szydłowski, klasa klarnetu prof. dr. hab. Mirosława Pokrzywińskiego
Wojciech Motyl, klasa fagotu prof. dr. hab. Zbigniewa Płużka
Magdalena Wąs, klasa waltorni wykł. Tomasza Bińkowskiego
-  I nagroda na XI Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych 
 w Warszawie (II 2017)

ZAKŁAD HARFY, GITARY I PERKUSJI

perkusja

Pavel Vasilenia, klasa perkusji prof. dr. hab. Stanisława Skoczyńskiego
- III nagroda w kategorii marimba na DRUMTIME International Percussion Competition 
 w Petersburgu w Rosji (XI 2016)

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI
Wonhyeok Choi, studia podyplomowe w klasie śpiewu prof. dr. hab. Roberta Cieśli
- nagroda Dyrektora Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyka u Źródeł” w Lądku-Zdroju 
 w postaci zaproszenia do udziału w następnym Festiwalu (VIII 2016)
- III nagroda i nagroda specjalna Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej 
 na XI Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „Złote głosy” w Warszawie (IX 2016)
- I nagroda na 7. Konkursie Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej 
 im. Iwony Borowickiej w Krakowie (XI 2016)
- I nagroda na II Turnieju Tenorów w Słupsku (III 2017)
- III nagroda na XIX Medzinárodná spevácka sút’až Imricha Godina „Iuventus Canti” 
 we Vráble na Słowacji (IV 2017)

Michał Janicki, klasa śpiewu prof. dr hab. Ewy Iżykowskiej-Lipińskiej
- I nagroda na IV Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju 
 (XI 2016)
- I nagroda na II Międzynarodowym Konkursie Solowej Wokalistyki Sakralnej „Ars Et Gloria” 
 w Katowicach (I 2017)
- I nagroda na VI Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Zdzisława Skwary w Mławie (IV 2017)
- I nagroda na I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „Vox populi” w Jeleniej Górze (V 2017)
- III nagroda na 50. Ogólnopolskim Konkursie Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego – 
 VII Konkursie Pieśni i Arii we Włoszakowicach (V 2017)

Piotr Maciejowski, doktorant prof. dr. hab. Jerzego Knetiga
- II nagroda na 50. Ogólnopolskim Konkursie Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego – 
 VII Konkursie Pieśni i Arii we Włoszakowicach (V 2017)

Małgorzata Pawłowska, klasa śpiewu prof. dr. hab. Ryszarda Cieśli
- wyróżnienie na III Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Krystyny Jamroz 
 w Busku-Zdroju (VII 2017)

Hasmik Sahakyan, klasa śpiewu prof. dr hab. Ewy Iżykowskiej-Lipińskiej
- II nagroda na XI Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „Złote głosy” w Warszawie (IX 2016)
- Grand Prix na III Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Drezdenku (XI 2016)
- I nagroda na II Międzynarodowym Konkursie Solowej Wokalistyki Sakralnej „Ars Et Gloria” 
 w Katowicach (I 2017)

Łukasz Skrobek, klasa śpiewu ad. dr. Roberta Gierlacha
- wyróżnienie na XIX Medzinárodná spevácka sút’až Imricha Godina „Iuventus Canti” 
 we Vráble na Słowacji (IV 2017)

Paweł Trojak, klasa śpiewu prof. dr hab. Ewy Iżykowskiej-Lipińskiej
- I miejsce i nagroda specjalna Prezydenta na XX Medzinárodná spevácka sút’až 
 Mikuláša Schneidera-Trnavského w Trnawie na Słowacji (V 2017)
- II nagroda w kategorii głosów męskich oraz szereg nagród dodatkowych (nagroda 
 Stowarzyszenia Miłośników Opery Krakowskiej „Aria”, nagroda Europejskiego Centrum 
 Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w postaci recitalu na Festiwalu „Emanacje”, 
 nagroda Filharmonii Śląskiej w postaci koncertu, nagroda Teatru Wielkiego w Łodzi 
 w postaci zaproszenia do udziału w spektaklu operowym, nagroda Agencji Artystycznej 
 „Kameny” w Krakowie w postaci zaproszenia do nagrań studyjnych opery Legenda Bałtyku 
 Nowowiejskiego) na XVII Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari 
 w Nowym Sączu (V 2017)
- Grand Prix na I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „Vox populi” w Jeleniej Górze (V 2017)
- II nagroda na VI Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Zdzisława Skwary w Mławie (IV 2017)
- II nagroda na II Międzynarodowym Konkursie Solowej Wokalistyki Sakralnej „Ars Et Gloria” 
 w Katowicach (I 2017)
- I nagroda na XI Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „Złote głosy” w Warszawie (IX 2016)

Rafał Żurek, klasa śpiewu prof. dr. hab. Jerzego Knetiga
- wyróżnienie na 50. Ogólnopolskim Konkursie Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego – 
 VII Konkursie Pieśni i Arii we Włoszakowicach (V 2017)
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WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ, 
MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA

DYRYGENTURA CHÓRALNA

Miłosz Bogić, klasa dyrygentury chóralnej prof. dr. hab. Krzysztofa Kusiela-Moroza
- III miejsce w kat. Chórów Akademickich dla Zespołu Wokalnego muzyka.cerkiew.pl 
 (od roku 2017 zespół objęty jest patronatem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, 
 Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, Miłosz Bogić – dyrygent) 
 na Międzynarodowym Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce (V 2017)

Joanna Korczago, doktorantka prof. dr hab. Ewy Marchwickiej
- złoty dyplom dla Chóru Wojskowej Akademii Technicznej (Joanna Korczago – dyrygent) 
 na III Międzynarodowym Konkursie Muzyki Sakralnej „Carmen Fidei” w Bielsku-Białej (X 2016)
- nagroda specjalna dla Chóru Wojskowej Akademii Technicznej (Joanna Korczago – dyrygent) 
 za najwyższą punktację w kategorii chóry mieszane na III Międzynarodowym Konkursie 
 Chóralnym Muzyki Sakralnej „Carmen Fidei” w Łomży (X 2016)
- brązowy dyplom dla Chóru Wojskowej Akademii Technicznej (Joanna Korczago – dyrygent) 
 na XII Międzynarodowym Festiwalu Chórów „Gaude Cantem” im. Kazimierza Fobera  
 w Bielsku-Białej (X 2016)
- I nagroda dla Chóru Wojskowej Akademii Technicznej (Joanna Korczago – dyrygent) 
 na XII Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Varsovia Cantat” (X 2016)

Jakub Szafrański, absolwent klasy dyrygentury chóralnej prof. dr. hab. Ryszarda Zimaka
- Grand Prix dla chóru Szkoły Głównej Handlowej (Jakub Szafrański – asystent dyrygenta) 
 na CantaRode Festival w Landgraaf w Holandii (V 2017)
- II nagroda w kategorii chóry jednorodne dla Chóru Żeńskiego Szkoły Głównej Handlowej 
 w Warszawie (Jakub Szafrański – dyrygent) podczas International May Choir Competition 
 „Prof. Georgi Dimitrov” w Warnie w Bułgarii (V 2017)
- I nagroda w kategorii chóry jednorodne dla Chóru Żeńskiego Szkoły Głównej Handlowej 
 w Warszawie (Jakub Szafrański – dyrygent) na I Międzynarodowym Konkursie 
 „Cantu Gaudeamus” w Białymstoku (X 2016)

MUZYKA KOŚCIELNA

Damian Skowroński, klasa improwizacji organowej ad. dr. Michała Markuszewskiego
- II nagroda w I Międzyuczelnianym Konkursie Improwizacji na Instrumentach Klawiszowych – 
 Organy, Klawesyn, Fortepian organizowanym przez Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego 
 w Katowicach (III 2017)

Aleksander Jan Szopa, klasa improwizacji organowej ad. dr. Michała Markuszewskiego
- I miejsce za utwór Fantasia „Veni Sancte Spiritus” w konkursie kompozytorskim 
 AGOYO North Central Region Young Composers Competition (III 2017)

PROWADZENIE ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH

Justyna Abramczyk, klasa fortepianu dr hab. Marii Gabryś, prof. UMFC
Bartosz Krajewski, klasa fortepianu dr. hab. Marcina T. Łukaszewskiego, prof. UMFC
- II miejsce w kategorii duetów fortepianowych (I nie przyznano) na konkursie 
 Študentská umelecká činnost” (ŠUČ) w Rużomberku na Słowacji (IV 2017)

Karolina Silkina, klasa fortepianu st. wykł. Hanny Stankiewicz-Jóźwickiej
- I miejsce na I Międzyuczelnianych Konfrontacjach Fortepianu Alternatywnego 
 w Akademii Muzycznej w Krakowie (IV 2017)

WYDZIAŁ REŻYSERII DŹWIĘKU
Agata Tabaszewska, klasa dr hab. Joanny Napieralskiej, prof. UMFC
- złoty medal w kategorii Sound and Visual Media na 142. Konwencji Audio Engineering Society 
 w Berlinie (V 2017)

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

INSTRUMENTALISTYKA, PEDAGOGIKA INSTRUMENTALNA

Ewa Grad, klasa klarnetu ad. dr. Wojciecha Dunaja
- brąz w kategorii G na I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych „Finalis” 
 w Białymstoku (XI 2016)

Ewa Harasimiuk, absolwentka klasy puzonu mgr. Krzysztofa Wojtyniaka
- II nagroda w kategorii Senior na Concurso Internacional de Instrumentos de sopro 
 „Terras de La Salette” w Oliveira de Azméis w Portugalii (IV/V 2017)

Joanna Jurczuk, klasa klarnetu ad. dr. Wojciecha Dunaja
- srebrny medal ex aequo w kategorii G na I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych 
 „Finalis” w Białymstoku (XI 2016)

Mateusz Kurkowski, klasa klarnetu ad. dr. Wojciecha Dunaja
- srebrny medal ex aequo w kategorii G na I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych 
 „Finalis” w Białymstoku (XI 2016)

Karolina Mętrak, klasa fagotu ad. dr. hab. Artura Kasperka
- brązowy medal w kategorii I na I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych „Finalis” 
 w Białymstoku (XI 2016)
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