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Koncert w ramach 
jubileuszu 90-lecia istnienia  

Wydziału Dyrygentury Chóralnej,  
Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca 

 
 
 
 
 

  



Program 
 
 
PIOTR PERKOWSKI (1901–1990) 

Maski (1927) 
 

1. Sacré-Coeur. Andante cantabile 
2. Fascination. Lento, sostenuto e cantabile 
3. Le coq. Allegretto 
4. Alegro non troppo 
5. Chopin i George Sand. Allegro 
6. MM=76 
7. Złoty most. Lento non troppo e tranquillo 
8. Andantino 
9. Andante 
10. Con espressione 
11. Allegretto 
12. Affettuoso 
13. Lento 
14. Allegretto 

 
 
TOMASZ SIKORSKI (1939–1988) 

Autograf (1980) 

 
 
GRAŻYNA BACEWICZ (1909–1969) 

10 Etiud (1956) 
 

1. Allegro non troppo 
2. Vivace  
3. Allegretto  
4. MM=96 
5. Andante  
6. MM=180 
7. Giocoso  
8. MM=69 
9. Presto  
10. Allegro 



MARIAN BORKOWSKI (ur. 1934) 

Toccata (1962) 

 

Przerwa 

 
MARIAN SAWA (1937–2005) 

Scherzino (1983) 

 
WOJCIECH SZMIDT (ur. 1988) 

Poema espressionistica (2013) 

 
BARTOSZ KOWALSKI-BANASEWICZ (ur. 1977) 

Etiuda koncertowa (2001) 

 
ANNA IGNATOWICZ-GLIŃSKA (ur. 1968) 

Kołysanka dla A (2002) 

 
JAKUB SZAFRAŃSKI (ur. 1988) 

Toccata Hoffata (2017) 

 
ANDRZEJ KARAŁOW (ur. 1991) 

Preludium [polskie prawykonanie] i Hymn (2013) 

 
PAWEŁ ŁUKASZEWSKI (ur. 1968) 

Dwa preludia (1989–1992) 
 

1. Preludium I. Die Leiden des jungen Werthers (1992) 
2. Preludium II. Ligeia (1989) 

 
MARIAN BORKOWSKI 
Fragmenti (1962) 
  

MARCIN TADEUSZ 

ŁUKASZEWSKI 
            fortepian 



 
 

Marcin Tadeusz Łukaszewski 
 
Pianista, teoretyk muzyki i kompozytor, urodzony w 1972 roku w Częstochowie. 
Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1996), w klasie 
fortepianu profesorów Bronisławy Kawalli, Jana Ekiera i Edwarda Wolanina, oraz 
studiów podyplomowych w tej uczelni: Wykonawstwa Muzyki Współczesnej (1998), 
w klasie fortepianu prof. Szabolcsa Esztényiego, Teorii Muzyki (2000) oraz Kompozycji 
(2016) w klasie prof. Mariana Borkowskiego. W 2005 roku uzyskał w AMFC stopień 
doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce (promotor: prof. dr hab. 
Marek Podhajski), a w 2014 roku, także w UMFC – stopień doktora habilitowanego 
sztuki muzycznej w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki. Prowadzi działalność 
dydaktyczną w macierzystej uczelni, na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Mu-
zycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. 
 
Jest autorem książek: Jak napisać pracę dyplomową o muzyce. Poradnik dla studen-
tów i doktorantów kierunków muzycznych (Warszawa 2016), Przewodnik po muzyce 
fortepianowej (Kraków 2014), Fortepianowe formy wariacyjne kompozytorów polskich 
1900–2010. Dzieje gatunku i technika wariacyjna (Warszawa 2013), Twórczość forte-

fot. Paweł Łukaszewski 



pianowa Mariana Sawy (Warszawa 2012), Muzyka chóralna o tematyce religijnej 
kompozytorów warszawskich 1945–2000 (Lublin 2007), Wojciech Łukaszewski. Życie 
i twórczość (Częstochowa 1997). 
 
Jako pianista specjalizuje się w wykonawstwie muzyki fortepianowej twórców polskich 
XX i XXI wieku. Nagrał płyty z muzyką m.in. Mariana Sawy, Piotra Perkowskiego oraz 
Franciszka Lessla. Utwory Marcina T. Łukaszewskiego były wykonywane w kraju oraz 
m.in. w Belgii, Francji, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Rosji, we Włoszech i w Stanach 
Zjednoczonych. Zostały także zarejestrowane przez Polskie Radio i na płytach CD. 
 
Laureat II nagrody (I nie przyznano) na Konkursie Kompozytorskim im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Warszawie, II nagrody s Konkursie Kompozytorskim im. Wandy Landow-
skiej w Warszawie, III nagrody na I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Pro 
Organo” oraz wyróżnienia I stopnia w Otwartym Konkursie Kompozytorskim w Ryduł-
towach. Otrzymał ponadto m.in. nagrodę Fryderyk za płytę z utworami Piotra Perkow-
skiego, Nagrodę Rektora UMFC, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
oraz nagrodę Mater Verbi. 
 
Członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia STOART, Stowarzyszenia 
„Musica Sacra”, Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, Towarzystwa im. Ma-
riana Sawy (współzałożyciel, wiceprezes) oraz Akademii Fonograficznej. 
 
www.marcinlukaszewski.eu 

  



Informacje o utworach 

 
 
Zainteresowania muzyką fortepianową u Piotra Perkowskiego pojawiły się w latach 

20. XX wieku. Maski są cyklem urokliwych, romantycznych w wyrazie i w brzmieniu 

miniatur, powstałych w tym czasie jako preludia, bagatele i inne drobne utwory. 

Nawiązują do młodzieńczych preludiów Szymanowskiego i do wczesnej twórczości 
Skriabina, a także – przez pryzmat ich obu – do Chopina. Mimo to Maski są utworami 

o cechach indywidualnych, choć innymi niż powojenne kompozycje Perkowskiego. 
W cykl ujęła je po śmierci kompozytora żona, Ewa Lif-Perkowska, tytułując całość 14 
miniatur jako Maski. Mimo oczywistych skojarzeń nie mają one z Maskami Szyma-
nowskiego wiele wspólnego. 
 
 
Tomasz Sikorski jest zaliczany do grona polskich minimalistów. Specyficzny i indywi-
dualny język dźwiękowy, połączony z wypracowanymi przez niego rozwiązaniami, 
stawia go w rzędzie najwybitniejszych nowatorów w muzyce polskiej XX wieku. Reduk-
cjonizm materiałowy, ograniczenie tworzywa dźwiękowego do wybranych struktur, po 
wielokroć powtarzanych, są przykładem myślenia kompozytorskiego nieodłącznie 
związanego z nurtem repetitive music i minimalizmem. Utwory Sikorskiego są przy tym 
pełne głębi i ekspresji. Elementy tego stylu można dostrzec także w utworze Autograf 
(1980). Twórca zastosował w nim uproszczony zapis polegający na umieszczeniu 
w nawiasach struktur dźwiękowych, które należy powtarzać określoną ilość razy. 
 
 
Cykl 10 etiud Grażyny Bacewicz powstał w 1956 r. Pierwszego wykonania dokonała 
Regina Smendzianka w 1957 roku w Krakowie, zaś rok później przedstawiła je pod-
czas Warszawskiej Jesieni. W pierwszej, toccatowej etiudzie szesnastkowe figuracje 
obu rąk prowadzone są stale w interwale kwarty. Etiuda nr 2 eksploruje kwestie 
artykulacyjne i niezależności rytmicznej obu rąk. Trzecia to studium gry staccato, 
w którym przebieg jest prowadzony stale trójdźwiękami w partiach obu rąk. Etiuda nr 4 
jest jednogłosową, linią melodyczną, prowadzoną na przemian przez prawą i lewą 
rękę. Piąta, powolna i refleksyjna, ma charakter polifoniczny. Etiuda nr 6 to studium 
techniki pasażowej, realizowanej oburącz w przeciwnych kierunkach. Siódma jest 
etiudą na podwójne seksty, o charakterystycznym, łatwo wpadającym w ucho grotes-
kowym temacie. Ósma jest swoistym intermezzem, utrzymanym w umiarkowanym 
tempie. Nr 9 jest etiudą o charakterze figuracyjnym i triolowym przebiegu. Cykl zamyka 
dramatyczna etiuda nr 10, będąca podsumowaniem wszystkich pod względem nasy-
cenia brzmienia i ekspresji. 



Pochodząca z wczesnego okresu twórczego fortepianowa Toccata (1960) Mariana 
Borkowskiego ujawnia inspiracje neoklasyczne i neoromantyczne. Wykazuje cechy 
typowe dla tego gatunku – figuracyjność i motoryczność. Można w tej miniaturze 
wyodrębnić kilka ogniw skontrastowanych ze sobą pod względem tempa, faktury, 
dynamiki i środków techniki pianistycznej. W późniejszych latach ulegnie zmianie język 
muzyczny i warsztat kompozytorski Mariana Borkowskiego, lecz kontrastowość w jego 
muzyce pozostanie stale obecna. Dzieło zdobyło nagrodę na Międzynarodowym Kon-
kursie im. Giovanniego Battisty Viottiego w Vercelli (1969). Prawykonania dokonał 
Jerzy Witkowski w auli warszawskiej PWSM w 1963 roku. 
 
 
Solowe utwory fortepianowe Mariana Sawy – na tle jego bogatej twórczości organowej 
– tworzą niewielki dział jego spuścizny. Powstawały jednak przez cały okres jego 
muzycznej aktywności. Scherzino (1983) jest dziełem jednoczęściowym z wyraźnie 
wyodrębnionymi trzema fazami. Pierwszą otwiera efektowna kaskada figuracji i tryli, po 
których następuje fragment quasi-fugowany, po nim zaś efektowne zwieńczenie, za-
kończone glissandem. Środkowy fragment przynosi radykalną zmianę nastroju – wolne 
tempo i ściszony nastrój. W brawurowym finale do głosu dochodzą motywy o prowe-
niencji ludowej i błyskotliwe figuracje. Pojawiający się dwukrotnie w punktach kulmina-
cyjnych rytm mazura świadczy o żywych, zwłaszcza w późniejszych latach, inspira-
cjach Sawy polskim folklorem. 
 
 
Wojciech Szmidt ukończył muzykologię na UKSW w Warszawie. Kompozycję studio-
wał w klasie prof. Mariana Borkowskiego na Podyplomowych Studiach Kompozycji 
(PSK) w UMFC. Jako kompozytor zadebiutował w 2012 r. w Filharmonii Lwowskiej 
w ramach VII Międzynarodowych Muzycznych Spotkań Młodzieży Polskiej i Ukraiń-
skiej. Współpracował z Biblioteką Narodową; był m.in. autorem tekstu narracji do 
wystawy poświęconej Karolowi Lipińskiemu, prezentowanej w Sejmie RP, podczas 
polskiej prezydencji w UE. Poema espressionistica ma charakter medytacyjny, 
lirycznie ekspresyjny, pełen tajemniczości. Przebieg opiera się na wstępującym deli-
katnym motywie, wielokrotnie w toku utworu powracającym. W dalszej części pojawiają 
się motywy o niespojonej motoryce. Prawykonania podczas koncertu PSK w UMFC 
dokonał Marcin Tadeusz Łukaszewski w 2014 roku. 
 
 
Bartosz Kowalski-Banasewicz, zdobywca wielu pierwszych nagród na licznych 
konkursach kompozytorskich, ma w swoim dorobku niewiele dzieł fortepianowych. 
Etiuda koncertowa (2001) wyróżnia się efektownym, popisowym przebiegiem i roz-
budowaną trzyczęściową formą o charakterze poematu fortepianowego ze skontrasto-
wanym ogniwem środkowym. Dzięki figuracyjności nasuwa skojarzenia z estetyką 



neoklasyczną, lecz równocześnie odznacza się indywidualnym stylem. Zwraca w niej 
uwagę melodyka oparta na pochodach kwartowych i zróżnicowane wykorzystanie 
środków techniki gry. Utwór przynależy do wczesnego okresu twórczości kompozytora. 
 
 

Prawykonanie Kołysanki dla A (2002) Anny Ignatowicz-Glińskiej odbyło się 16 maja 
2003 roku w interpretacji Iwony Mironiuk, podczas koncertu towarzyszącego III Sym-
pozjum Kompozytorskiemu Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina pt. Potencjał 
kompozycyjny utworów na instrumenty solowe. 
Powolny, spokojny z początku przebieg odznacza się nostalgią, głębią i ekspresją, 
którą podkreślają częste zmiany tonacji, modulacje i progresje. Punktem wyjścia jest 
jednak utrzymany w centrum tonalnym d-moll początkowy wątek, który staje się 
motywem przewodnim utworu. O nastroju można powiedzieć krótko: smutek, ból, łzy, 
cisza… Ale nie brak też miejsc dramatycznych w wyrazie, jak gdyby krzyku w roz-
paczy. 
O utworze kompozytorka pisze: „Kołysankę skomponowałam dla Alicji Abrahamowicz – 
z okazji Jej urodzin. Utwór ma charakter nokturnowy, a spośród zastosowanych 
technik kompozytorskich ważną i formotwórczą rolę pełni technika wariacyjna”. Ale 
dodaje też znacząco: „Pisanie na instrument jest jak list (ale nie telefon!) do przyjaciela 
– przyjaciel zrozumie”. 
 
 
Toccata Hoffata Jakuba Szafrańskiego powstała w 2017 r. i w tym samym roku 
odbyło się jej prawykonanie przez Marcina T. Łukaszewskiego w Planetarium „Niebo 
Kopernika” w Centrum Nauki Kopernik. Przebieg utworu jest jednorodny, rozwija się 
w regularnym ruchu szesnastkowym. Zmianie podlegają takie elementy, jak dynamika, 
artykulacja, układy fakturalne, odpowiedzialne za projekcję napięcia energetycznego. 
O kolorystyce dźwiękowej i lekkości decydują częste kontrasty fakturalne. Pod wzglę-
dem języka muzycznego można toccatę określić jako neoklasyczną (motoryka prze-
biegu, ruchliwość), utrzymaną w harmonice neotonalnej (centra brzmieniowe), a dzięki 
lekkości i potoczystości można ją określić jako toccatę typu lirycznego. 
 
 
O swoim dyptyku Preludium i Hymn Andrzej Karałow mówi: „Preludium jest krótkim 
utworem, w którym sposób wykonania (artykulacja/dynamika) materiału dźwiękowego 
pozostawiony został wykonawcy. Jest swojego rodzaju wstępem do Hymnu i wpro-
wadzeniem w jego charakter. Założeniem w Hymnie jest potraktowanie instrumentu 
i jego barwy przestrzennie, by nadać swobodę wykonawcy w interpretacji oraz osiąg-
nąć specyficzny wymiar dźwięku i jego traktowania. Poszczególne głosy przeplatają 
się ze sobą, a wśród nich pojawia się warstwa tzw. hymniczna, chorałowa […]. Są to 
[…] słupy harmoniczne, na których tle staram się budować przestrzenne, niezależne 



struktury harmoniczno-melodyczne. Ważnym aspektem jest też synestetyczne trakto-
wanie harmonii i łączeń brzmień. Głównym założeniem jest kolor+przestrzeń wyrażone 
za pomocą niezależnych warstw harmoniczno-melodycznych”. 
 
 
Paweł Łukaszewski, znany przede wszystkim jako autor wielkich dzieł wokalno- 
-instrumentalnych o tematyce religijnej, ma w swoim dorobku również utwory forte-
pianowe, w tym dwa preludia. Pierwsze, Die leiden des jungen Werthers, odzna-
czające się powolnym przebiegiem, nastrojem wyciszenia, skupienia i zamyślenia, 
nawiązuje do powieści Johanna Wolfganga von Goethego Cierpienia młodego Wer-
tera, uważaną za jedno z najważniejszych dzieł okresu Sturm und Drang. Preludium 
odwołuje się jednak nie do wczesnego romantyzmu, lecz do późnej twórczości 
Skriabina, poszukującego nowych muzycznych rozwiązań w powiązaniu z grą świateł, 
woni, które miały słuchacza-widza wciągać w przebieg dzieła za pomocą wszystkich 
zmysłów. Tytułowe „Cierpienia” mogą symbolizować poszukiwania właśnie nowego 
stylu. Drugie preludium, Ligeia, ruchliwe, energiczne, momentami niemalże upiorne, to 
tytuł noweli Edgara Allana Poe. Na jej motywach powstało kilka obrazów filmowych 
i spektakli teatralnych. Kompozytor zainspirował się jednym z nich. 
 
 
Fragmenti (1962) Mariana Borkowskiego stanowią jedną z ważniejszych pozycji 
w jego twórczości instrumentalnej. Są kolejnym utworem, w którym zastosował własną, 
izochroniczną zasadę regulacji czasu muzycznego. Kompozycja składa się z szeregu 
odcinków. Odznaczają się one zróżnicowanymi środkami techniki pianistycznej: od 
układów repetycyjnych, poprzez technikę klasterową, tremolanda, efekty punktualis-
tyczne, figuracje różnego rodzaju, klastery, rozwibrowanie brzmień, grę kontrastów, 
swoisty sonoryzm, aż po – tak istotny w twórczości Profesora – element ciszy muzy-
cznej. Prawykonania dokonał kompozytor w paryskim Cité Internationale des Arts 
(12.06.1968), a największą ilość wykonań tego utworu (ponad 150) ma na koncie 
Andrzej Dutkiewicz. 
 
 

Marcin T. Łukaszewski 

  



 
 
  

realizacja nagrania 
JEREMIASZ HENDZEL 
KRZYSZTOF PTAK 
 

opieka dydaktyczna 

as. mgr MAŁGORZATA SZYMAŃSKA 



 

 

  Zapraszamy na następne koncerty 
 

 
 

GRUDZIEŃ 
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Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

DZIEŁA SKRZYPCOWE REKTORÓW 
WARSZAWSKIEJ UCZELNI – Od Elsnera do Moryto 
 

Koncert w wykonaniu studentów klas skrzypiec UMFC 
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Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

STANISŁAW MORYTO – koncert monograficzny 
 

Marzena Michałowska skrzypce, Konrad Skolarski fortepian, Tomasz Strahl wiolonczela 

Chór Mieszany UMFC, Krzysztof Kusiel-Moroz, Wanda Tchórzewska-Kapała 
przygotowanie chóru, Chopin University Chamber Orchestra, RAFAŁ JANIAK dyrygent 
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Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

NOWA AWANGARDA – Koncert towarzyszący konferencji 

200 LAT POLSKIEJ MUZYKI KAMERALNEJ 
 

Sekstet wokalny muzyki współczesnej proMODERN, Aleksander Dębicz fortepian 

Anna Mikołajczyk-Niewiedział sopran, Ewa Guz-Seroka fortepian, Joanna Freszel sopran, 

Roksana Kwaśnikowska skrzypce, Filip Syska wiolonczela, Agata Salwińska harfa, 

Łukasz Piotrowski perkusja, Przemysław Marcyniak dyrygent, RAVEL PIANO DUO, 
Andrzej Karałow fortepian, Jacek Dziołak klarnet, Małgorzata Wasiucionek skrzypce 
 

11 

 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

BERLIN–WARSZAWA 
Koncert w wykonaniu studentów UdK Berlin i UMFC Warszawa 
 

Mao Konishi skrzypce, Daria Tudor fortepian, 

Kornelia Figielska I skrzypce, Karolina Gutowska II skrzypce, 

Agnieszka Podłucka altówka, Agata Bąk wiolonczela 
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Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

KONCET SYMFONICZNY – Młodość… 

„Żar szlachetnych dążeń, najlepszy kwiat życia” (Lermontow) 
 

Leszek Lorent perkusja 

Orkiestra Symfoniczna UMFC, JANUSZ PRZYBYLSKI dyrygent  
 

 

Środa na Okólniku → bilety po 15 zł (także przez Internet: www.umfc.bilety24.pl) 
Koncerty niedzielne i poniedziałkowe → bezpłatne karty wstępu 
Dystrybucja: najwcześniej z wyprzedzeniem dwutygodniowym w Chopin University Press w holu uczelni, 
od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00-19.00 i na pół godziny przed koncertem niedzielnym 
Biuro Koncertowe: (22) 827 72 49, bk@chopin.edu.pl, www.facebook.com/koncertyUMFC 
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Pianista, 
urodzony 
się w 
1990 roku 
w 
Kielcach. 
Tam w 
wieku 6 
lat 
rozpoczął 

realizacja nagrania 
BARBARA KNAPCZYK 
JAKUB NIEDŹWIEDŹ 
 

opieka dydaktyczna 
ad. dr EWA OLEJNIK 

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

