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Program 
 
 

ANDRZEJ KARAŁOW (ur. 1991) 

Through 
na skrzypce, klarnet basowy z perkusją oraz fortepian (2016) 
 

1. Surface 
2. Prayer 
3. Night stream 

 

MAŁGORZATA WASIUCIONEK skrzypce 

JACEK DZIOŁAK klarnet basowy, perkusja 

ANDRZEJ KARAŁOW fortepian 

 
 

PAWEŁ ŁUKASZEWSKI (ur. 1968) 

Haiku 
4 pieśni na sopran i fortepian (2002) 
tekst: Matsuo Basho, Yosa Buson, Mukai Kyorai, Shînomoto Saimaro, Kobayashi Issa, Tan Taigi 
przekład: Agnieszka Żuławska-Umeda, adaptacja: Paweł Łukaszewski 
 

1. Haru / Wiosna 
2. Natsu / Lato 
3. Aki / Jesień 
4. Fuyu / Zima 

ANNA MIKOŁAJCZYK-NIEWIEDZIAŁ sopran 

EWA GUZ-SEROKA fortepian 

 
 

JERZY BAUER (ur. 1936) 

Divertimento w trzech „kawałkach” 
na 2 fortepiany (2009) 
 

1. 
2. 
3. 

Ravel Piano Duo: 
AGNIESZKA KOZŁO fortepian 

KATARZYNA EWA SOKOŁOWSKA fortepian  



RAFAŁ JANIAK (ur. 1986) 

5 pieśni zdradzonej 
na sopran, skrzypce, wiolonczelę, harfę i perkusję 
do poezji Mariusza Jagiełło (2015) 
 

1. Spokój 
2. Złość 
3. Lęk 
4. Zawiść 
5. Samotność 

 

JOANNA FRESZEL sopran 

ROKSANA KWAŚNIKOWSKA skrzypce 

FILIP SYSKA wiolonczela 

AGATA SALWIŃSKA harfa 

ŁUKASZ PIOTROWSKI perkusja 

PRZEMYSŁAW MARCYNIAK dyrygent 

 
 

Przerwa 
 
 
ALEKSANDER KOŚCIÓW (ur. 1974) 

The Book of Teraa 

na sekstet wokalny i electric piano (2016) 
 

1. Za’irajah de Llull 
2. Bennington Triangle 
3. Hashima 
4. Judici-Coriglia 

Sekstet wokalny proModern: 
 

ŁUCJA SZABLEWSKA sopran 
EWA PUCHALSKA mezzosopran 
EWELINA RZEZIŃSKA mezzosopran 
ANDRZEJ MARUSIAK tenor 
KRZYSZTOF HALIMONIUK baryton 
PIOTR PIERON bas 
 
 

ALEKSANDER DĘBICZ fortepian 



Omówienie 
 
 
 

ANDRZEJ KARAŁOW 
Pianista i kompozytor, obecnie doktorant i wykładowca na Uniwersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina w Warszawie. Laureat wielu polskich i międzynarodowych konkur-
sów pianistycznych i kompozytorskich. Jako pianista-solista koncertuje w prestiżowych 
salach w kraju i za granica ̨ oraz występuje z towarzyszeniem renomowanych orkiestr 
symfonicznych, takich jak Sinfonia Varsovia czy Orkiestra Filharmonii Narodowej, pod 
dyrekcją m.in. Ewy Strusińskiej, Jakuba Chrenowicza, Macieja Niesiołowskiego. Jego 
utwory wykonywane są w kraju i za granica ̨ na koncertach oraz festiwalach w Australii, 
Francji, Hiszpanii, Niemczech, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Wło-
szech i na Węgrzech. Nagrania jego kompozycji zostały opublikowane na płytach takich 
wytwórni, jak DUX, Requiem Records, Ablaze Records. Członek Koła Młodych ZKP oraz 
współzałożyciel fundacji Ensemblage. Pomimo, że muzyka klasyczna jest głównym 
polem jego działalności, pozostaje otwarty na eksperymenty z muzyką elektroniczną 
oraz alternatywnymi gatunkami. Łącząc techniki i inspiracje z różnorodnych obszarów 
sztuki, tworzy swój unikalny język muzyczny. 
 

Through 
Tytuł „through” (ang. przez, poprzez, na wskroś) odnosi się do linearnego potraktowania 
narracji, do stworzenia i wniknięcia w krajobraz utworzony poprzez nieustannie kształto-
wane i zmienne struktury melodyczne i harmoniczne. 
Kompozycja podzielona jest na trzy części (surface – prayer – night stream), które przed-
stawiają trzy różne punkty widzenia głównego wątku kompozycji – symbolicznego mo-
tywu podróży. Surface (ang. powierzchnia) odnosi się do warstw Ziemi, fizyczności 
krajobrazu, ich zmienności. Prayer (ang. modlitwa) to kontekst metafizyczny, kulminacja, 
zaś Night Stream (abstrakcyjny tytuł z ang. nocny strumień) jest osobistym określeniem 
dźwiękowego i kolorystycznego kalejdoskopu złożonego ze strumienia przemieszczają-
cych się między sobą warstw sonorystycznych. 
Kompozycja została zadedykowana i wykonana przez Plexus Ensemble w Melbourne 
Recital Hall (sierpień 2016). 
 
 

PAWEŁ ŁUKASZEWSKI 
prof. dr hab., kompozytor, dyrygent, pedagog i organizator życia muzycznego, od 2016 
roku prorektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jest absolwentem Aka-
demii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie wiolonczeli Andrzeja 
Wróbla oraz kompozycji, którą studiował pod kierunkiem Mariana Borkowskiego. Jest 



jednym z najwybitniejszych reprezentantów polskiej muzyki sakralnej i chóralnej na 
świecie, nazywanym kontynuatorem osiągnięć Góreckiego, Pendereckiego, Pärta i Ta-
venera. Jego utwory wydawane są przez prestiżowe wydawnictwa, m.in. PWM, Chester 
Music, Walton Music USA, Pana Musica Japan, Hyperion, Warner Calssics, DUX. 
Twórczość Łukaszewskiego zajmuje stałe miejsce w repertuarze najważniejszych 
zespołów i ośrodków muzycznych kraju (m.in. Polskiego Chóru Kameralnego, Cameraty 
Silesii, Chóru i Orkiestry Filharmonii Narodowej) oraz za granicą. Jest kompozytorem 
szczególnie cenionym w Wielkiej Brytanii (regularnie współpracuje z takimi zespołami, 
jak The King’s Singers, BBC Singers, Trinity College Choir, Tenebrae Britten Sinfonia, 
Polyphony). Kompozycje Łukaszewskiego rozbrzmiewały w kilkudziesięciu miastach 
Europy, a także w Australii, USA, Kanadzie, Chile, Japonii, Korei Południowej, Indiach. 
W dorobku posiada 140 płyt CD i DVD. Jest zdobywcą licznych nagród kompozytorskich 
i fonograficznych, m.in. Złotego Orfeusza i dziewięciu Fryderyków. Zasiada w radach 
artystycznych festiwali i w jury prestiżowych konkursów (odbywających się m.in. na Mal-
cie, w Rimini, Asyżu, Moskwie, Bukareszcie i w licznych miastach Polski). Jest dyrekto-
rem Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej „Musica Sacra”, wydawnictwa Musica Sacra 
Edition oraz prezesem Stowarzyszenia „Musica Sacra”. Został odznaczony m.in. Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006) i Srebrnym  Medalem „Gloria Artis” 
(2011). 

 

Haiku 
 

1. HARU (wiosna)  
...w wodorostach srebro ryb...  
...w starym ogrodzie...  
...ptak krzyknie...  
...zabłyśnie łza...  
...nie usłyszysz kołatki i słów mnicha...  
...dzień długi...  
...mija...  
...w przeszłość daleką...  
 
2. NATSU (lato)  
...wokół cicho...  
...białe chmury...  
...drzewo u bramy...  
...czerstwe i niezmienione...  
...dźwięk dzwonu, co odpływa od serca...  
...dzikie goździki...  
...gorycz...  
...zbliż samotność serca śpiewna kukułko...  



3. AKI (jesień)  
...kielich – z chryzantemą...  
...kropla rosy...  
... w strumieniu suche kamienie...  
...zajaśniało jezioro o zmierzchu...  
...posępny kruk...  
...łupina kasztana rozwiera małą dłoń...  
...niebo błękitne...  
 

4. FUYU (zima)  
...lód rozsadził dzban...  
...chłód przenika...  
...umarła kobieta szuka spoczynku...  
...pustka zimowa...  
...noc i łzy...  
...wymarłe pole...  
...pachną zimowe drzewa...  
...w słońcu śnieg...  
...wodne kwiaty...  
...zakwitły znowu...  
...aż w sercu biało...  
...rok się kończy...  
...śnieg moim przyjacielem...  

przekład: Agnieszka Żuławska-Umeda  
 
 

JERZY BAUER 
Kompozytor i pedagog, urodzony w 1936 w Łodzi. Studia muzyczne odbył w Państwo-

wej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi. Ukończył teorię muzyki (dyplom w 1959), 
dyrygenturę (dyplom w 1961) oraz kompozycję pod kierunkiem Tomasz Kiesewettera 
(dyplom w 1966). W latach 1969–1970 odbył roczne studia uzupełniające u Nadii 
Boulanger w Paryżu. W 1960 roku rozpoczął pracę pedagogiczną w Państwowej Wyż-
szej Szkole Muzycznej w Łodzi. W 1992 uzyskał tytuł naukowy profesora zwyczajnego. 
W latach 1989–1991 sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Kom-
pozytorów Polskich w Warszawie. Od czerwca 2010 roku mieszka w Warszawie. 
 

Divertimento w trzech kawałkach 
Krzysztof Komarnicki w komentarzu do płyty Ravel Piano Duo, o Divertimento napisał 
tak (przytaczamy fragmenty): „Tytuł Divertimento w trzech „kawałkach” doskonale zapo-
wiada to, co w utworze się dzieje. Divertimento wszak to gatunek mający służyć roz-
rywce słuchaczy, „kawałkami” zaś dzisiejsza młodzież nazywa po prostu piosenki… 



Cykl, wymagający od wykonawców niezwykłej precyzji (melodie często rozpisane są 
pomiędzy oba instrumenty), zaczyna się bardzo serio, ale krok za krokiem zmierza ku 
beztrosce i radości – ostatnie ogniwo jest prawie persyflażem ragtime’u.” 

 
 

RAFAŁ JANIAK 
Kompozytor, dyrygent i pedagog. Ukończył z wyróżnieniem studia kompozytorskie 
w klasie prof. Stanisława Moryto (2010), a także studia dyrygenckie pod kierunkiem prof. 
Antoniego Wita (2011) na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. 
Jest doktorem sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura. 
W swoim dorobku posiada wiele nagród, m.in. I nagrodę I Konkursu Kompozytorskiego 
im. Jana Pawła II w Warszawie (2007), III nagrodę IV Międzynarodowego Konkursu 
Kompozytorskiego „Musica Sacra” w Częstochowie (2008), a także wyróżnienie na 51. 
Ogólnopolskim Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda w Warszawie 
(2010). W 2017 został jednogłośnie wybrany (przez jury pod przewodnictwem prof. Krzy-
sztofa Pendereckiego) na zwycięzcę II etapu na napisanie opery dla Teatru Wielkiego 
w Łodzi. 
Jego utwory wykonywały takie zespoły, jak Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodo-
wej, NOSPR, POR, Orkiestra Teatru Wielkiego w Łodzi, Orkiestra Symfoniczna UMFC 
czy Polski Chór Kameralny. 
Jako dyrygent Rafał Janiak regularnie koncertuje z większością polskich zespołów sym-
fonicznych, m.in. Orkiestrą Filharmonii Narodowej czy NOSPR-em. Prowadzi przedsta-
wienia operowe w Teatrze Wielkim w Warszawie, Łodzi oraz w Warszawskiej Operze 
Kameralnej. 
W sezonie 2012/2013 był asystentem Antoniego Wita, a w sezonie 2013/2014 – Jacka 
Kaspszyka w Filharmonii Narodowej. 
W 2017 roku objął kierownictwo artystyczne nowo powstałej orkiestry Chopin University 
Chamber Orchestra. 
Aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta na swojej macierzystej uczelni. 
 

5 pieśni zdradzonej 
Cykl przedstawia różne stadia emocji tytułowej Zdradzonej. Jej nieco bezosobowa forma 
podkreśla pewną oniryczność postaci. Muzyka, podążająca za słowem, jawi się w nie-
zwykle kontrastowych kolorach. Potężne masy dźwięków zlewają się z intymną, kame-
ralną scenerią, a dynamizm rozpada się w pustkę... Głos ludzki niekiedy snuje rzewną 
kantylenę, by zaraz potem krzyczeć, szeptać i łkać. W ostatniej pieśni (Zaufanie) niemal 
zanika na dłuższą chwilę, pogrążając się w obrazie samotności ukutej przez dźwięki... 

  



ALEKSANDER KOŚCIÓW 
Ukończył Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie kompozycji 
prof. Mariana Borkowskiego i w klasie altówki prof. Błażeja Sroczyńskiego (1998), i od-
tąd pozostaje pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni, wykładając kontra-
punkt, a od 2016 prowadząc własną klasę kompozycji. Autor przede wszystkim utworów 
kameralnych i solowych, ponadto muzyki wokalnej, symfonicznej, baletowej i teatralnej, 
wykonywanej w Polsce i za granicą (Chiny, Estonia, Finlandia, Francja, Japonia, Kana-
da, Korea Południowa, Niemcy, Rosja, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Wielka Brytania, 
Włochy). 
 

The Book of Teraa 
Utwór na sekstet wokalny i electric piano (lub syntezator), napisany specjalnie dla pro-
MODERN i Aleksandra Dębicza, to cykl muzycznych scen, krajobrazów, metafor bądź 
komunikatów, za niejasną przyczynę mających pewną dziwność świata, manifestującą 
się w nierozwikłanych tajemnicach człowieka bądź cywilizacji. Dziwność – w miarę moż-
liwości nienachalna, zaplanowana raczej jako oddychająca za plecami, nasycająca (czy 
intoksykująca) środowisko dzieła muzycznego – przemawia rozmaitymi środkami, od 
trudnych do samodzielnego rozszyfrowania tytułów części, przez wybór tematów, po 
wybór środków muzycznych. Za’irajah de Llull nawiązuje do dzieła średniowiecznego 
sefardyjskiego mistyka oraz typowej dla judeo-chrześcijańskiej ezoteryki fascynacji szy-
frem słowno-literowym. Bennington Triangle to sprowadzona do poziomu wrażenia mu-
zycznego tajemnica zaginięć pięciu osób w odludnym rejonie stanu Vermont. Dla innego 
inspirację stanowią bracia Judica-Cordiglia, radioamatorzy, którym przypisuje się wyła-
panie z eteru głosowych śladów bezimiennych sowieckich kosmonautów, którzy zginęli 
w trakcie zatajonych przez sowiecką zimnowojenną propagandę katastrof nieudanych 
pionierskich prób lotów kosmicznych. Następnie – Hashima, wyrastające wprost z oce-
anu wymarłe blokowisko, wybudowane w I poł. XX w. dla pracowników platform wydo-
bywczych i niebawem ewakuowane. Wiele jest jeszcze w zapasie budzących grozę 
bądź namysł dziwów i tajemnic (dlatego – ku własnemu zaniepokojeniu – cykl uważam 
za wciąż otwarty). Świat jest dziwny. Człowiek jest dziwny. Muzyka. Na pewnym 
poziomie refleksji wszystko jest jakieś dziwne. 

  



  

realizacja nagrania 

Jędrzej Luciński 
Filip Zaborowski 
 
opieka dydaktyczna 

as. mgr Michał Szostakowski 
 



  



  Zapraszamy na następne koncerty 
 

 
 

GRUDZIEŃ 
 

13 

 

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 
 

17 

 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

HOMMAGE À ROLAND DYENS 
Koncert gościnny studentów z Krakowa 
 

Martyna Ciesielska, Dmytro Holovenko, 
Maria Korzeniowska, Karol Mach, 
Lucie Nesvadbová, Paulina Pietrusza, 
Ilona Skowrońska, Radosław Wieczorek gitary 
 

18 

 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

KANTATY NA ADWENT I BOŻE NARODZENIE 
GEORGA PHILIPPA TELEMANNA 
 

Magdalena Pikuła, Liu Yang soprany, 

Jevgenija Babič alt, Rafał Tomkiewicz kontratenor, 
Paweł Kowalewski tenor, Marcel Legun bas, 

Tomasz Ślusarczyk, Bernard Niezgoda, Kamil Zwoliński trąbka, 

Zespół Wokalny „Ars Chori”, Zbigniew Tupczyński kier. art., 

Beata Kozyra-Paulska przygotowanie chóru, dyrygent TWV 1:1451, 

Orkiestra Historyczna MZMD, Lilianna Stawarz kier. muz. 
 

20 

 

Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

KONCET WIGILIJNY 
 

Warszawski Chór Chłopięcy i Męski przy UMFC, 
Adam Kowalski organy, Jakub Hutek dyrygent,  

Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych 
im. Oskara Kolberga w Radomiu, Przemysław Zych 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. 1200-1900 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 
naukę gry 
na 
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