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14 lutego 2018, środa, godz. 1900 

 

NASI ABSOLWENCI  
w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU 

 
 
 

ORIENT 
w muzyce europejskiej 

 

poprzez wieki 
 
 

Agnieszka Marucha skrzypce 

Ewa Skardowska fortepian 

 
 
 

 
 



Program 
 
 
 
ALEKSANDR ARUTIUNIAN (1920–2012) 

Andante sostenuto i Allegretto 
z Koncertu skrzypcowego „Armenia-88” (1988) 
w autorskiej wersji na skrzypce i fortepian 

 
 
 
RYSZARD SIELICKI (1916–2005) 

Rêverie. Légende Hebraïque /  
Marzenie. Legenda hebrajska 
na skrzypce i fortepian (1998) 

 
 
 
NAJI HAKIM (ur. 1955) 

Sonata na skrzypce i fortepian (1994) 
 

I. Allegro vivace 
II. Andante sostenuto 
III. In tempo di ballo 

 
 
 

Przerwa 
  



 
 
 
 
HENRYK WIENIAWSKI (1835–1880) 

Fantaisie orientale / Fantazja wschodnia op. 24 (1862) 

opr. głosu skrzypiec: Mieczysław Ławrynowicz 
opr. głosu fortepianu: Krystyna Makowska-Ławrynowicz 

 
 
 
KAROL SZYMANOWSKI (1882–1937) 

Pieśń Roksany 
z opery Król Roger, opr. głosu skrzypiec: Paweł Kochański 

 
 
 
PANCHO VLADIGEROV (1899–1978) 

Sonata D-dur na skrzypce i fortepian 
 

I. Agitato 
II. Andante cantabile 
III. Allegro con brio 

 

Agnieszka Marucha skrzypce 

Ewa Skardowska fortepian 

  



 
Agnieszka Marucha 

 

Laureatka międzynarodowych konkursów skrzypcowych, solistka, kameralistka, 
pedagog oraz koncertmistrz renomowanych zespołów muzycznych. Pochodzi 
z warszawskiej rodziny o tradycjach artystycznych. Ukończyła z wyróżnieniem 
studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie prof. Mirosława 
Ławrynowicza oraz Hochschüle der Künste w Bernie pod kierunkiem prof. Mo-
niki Urbaniak-Lisik. Prowadzi klasę skrzypiec oraz klasę kameralną na Uniwer-
sytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie: doktor habilito-
wany, adiunkt tej uczelni). W latach 2013–2014 była profesorem gościnnym 
Keimyung University w Daegu (Korea Płd.). Od wielu lat propaguje muzykę 
polską w kraju i za granicą. Jest muzykiem wszechstronnym, dysponuje szero-
kim repertuarem skrzypcowym. 
 
Od września 2011 roku jest prymariuszem Opium String Quartet. Regularnie 
wykłada na letnich kursach muzycznych Bosa Antica (Włochy) oraz Między-
narodowych Kursach im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie. W ubiegłych latach 
prowadziła lekcje otwarte i wykłady w Chinach, Szkocji, Brunei, Włoszech 
i Danii. W latach 2009–2010 była koncertmistrzem zespołów Danish Chamber 
Players oraz Storstrøm Symphony Orchestra. 
 

fot. Agnieszka Miklaszewicz 



Artystka nagrała 9 płyt CD (dla wytwórni DUX, CD Accord i Acte Préalable), 
z czego 6 to światowe premiery fonograficzne. W 2014 roku otrzymała nagrodę 
Fryderyk za płytę Chagall for Strings nagraną wraz z Opium String Quartet. 
 
Agnieszka Marucha jest laureatką wielu konkursów krajowych i międzynarodo-
wych. Zdobyła m.in.: III nagrodę na V Międzynarodowym Konkursie im. Karola 
Szymanowskiego w Łodzi. Dwukrotnie otrzymała nagrodę Studienpreis na Kie-
fer Hablitzel Stifftung Wettbewerb w Bernie. Jako członek zespołu Polish Duo 
otrzymała I miejsce i szereg nagród specjalnych na I Ogólnopolskim Konkursie 
Muzyki Kameralnej w Zakopanem (1998) oraz II nagrodę i nagrodę specjalną 
Fundacji „Gaudeamus” na VI Międzynarodowym Konkursie Muzyki Współcze-
snej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. 
 
Skrzypaczka koncertowała w większości krajów europejskich oraz Azji. Brała 
udział w wielu renomowanych festiwalach muzycznych. Występowała m.in. 
z orkiestrami: Berner Symphonieorchester, Anglian Chamber Players, Filhar-
monie Aurora i wieloma innymi. Jako członek zespołu Ensemble Modern wy-
stępowała w największych salach europejskich, m.in. w Filharmonii Berlińskiej, 
Festspielhaus w Baden Baden, w Alte Oper we Frankfurcie i Concertgebouw 
w Amsterdamie oraz w Salle Pleyel w Paryżu. Współpracowała m.in. z dyrygen-
tami tej miary, co Pierre Boulez, Peter Eötvös czy Paavo Järvi. 
 
Od kilku lat prowadzi bloga o tematyce muzycznej: 
www.agamarucha.blogspot.com 
 
Szczegółowe informacje 
na temat działalności artystycznej skrzypaczki 
znajdują się na stronie internetowej: 
www.agamarucha.com 
 

  

http://www.agamarucha.blogspot.com/
http://www.agamarucha.com/


 
 

Ewa Skardowska 
 
Pianistka, doktor habilitowany UMFC i adiunkt Wydziału Instrumentalnego, jest 
absolwentką dyplomowych i podyplomowych studiów pianistycznych w klasach 
Bronisławy Kawalli i Jana Ekiera. Studiowała także na kierunku Graduate Per-
formance Diploma Program w Peabody Conservatory of Music w Baltimore, 
USA, w klasie Ellen Mack. Była jurorką V Seattle International Piano Competi-
tion i wykonawczynią recitalu muzyki polskiej w Benaroya Hall w Seatlle (2013). 
 
Od ukończenia studiów specjalizuje się w kameralistyce fortepianowej. Wystę-
powała z wieloma instrumentalistami polskimi: skrzypkiem Adamem Zarzyckim i 
wiolonczelistą Piotrem Hausenplasem w składzie Varsovia Piano Trio; z sopra-
nistką Anną Karasińską, skrzypaczkami Katarzyną Bąkowską i Agnieszką Ma-
ruchą, klarnecistą Piotrem Lato, oraz zagranicznymi: saksofonistami Claudem 
Delanglem, Jeanem Penningsem i Davidem Pituchem, a ostatnio – tubistą Col-
bym Fahrenbachem. Koncertowała w wielu krajach świata: Polsce, USA, Niem-
czech, Turcji, Czechach, Egipcie, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Mołdawii, Finlandii, 
Bułgarii, Chinach, Irlandii Płn., Gruzji. 
 
W kręgu jej zainteresowań repertuarowych znajdują się  utwory solowe i kame-
ralne kompozytorów polskich, również współczesnych. Pianistka nagrała dwie 

fot. Piotr Hausenplas 



płyty CD z repertuarem polskim: dla DUX (2006) oraz dla Orfeus Music (2013). 
Trzecia płyta, monograficzna, zawiera kompozycje fortepianowe i kameralne 
Andrzeja Kurylewicza. 

 
Ewa Skardowska jest autorką wielu artykułów popularno-naukowych i nauko-
wych o muzyce (m.in. „Twoja Muza”), dysertacji O roli pianisty w dydaktyce 
instrumentalistów oraz książki Relacje w trio fortepianowym wydanej przez 
UMFC w 2013 roku. Współtworzy zespół redakcyjny nowo powstającej publika-
cji wieloautorskiej UMFC – Musica Intellectualis. 
 
 

Omówienie 
 

 
Ryszard Sielicki, ur. 3.03.1916 w Warszawie, zm. 21.12.2005 tamże. W latach 
1937–1939 studiował teorię muzyki u Kazimierza Sikorskiego w Konserwato-
rium Warszawskim. Po wybuchu II wojny światowej rozpoczął studia kompozy-
torskie w Mińsku na Białorusi, u Nikołaja Zołotariowa – ucznia Rimskiego-
Korsakowa (równolegle z Mieczysławem Wajnbergiem). W tym czasie rozpo-
czął współpracę z Teatrem Młodego Widza, dla którego komponował muzykę. 
W 1943 rozpoczął studia kompozytorskie pod kierunkiem Dymitra Szostakowi-
cza, Anatola Aleksandrowa i Jurija Szaporina w Państwowym Konserwatorium 
im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, które ukończył w 1948 roku. Po powrocie 
do Polski, w 1956 roku objął stanowisko dyrektora artystycznego Polskich Na-
grań, gdzie stworzył takie legendarne serie wydawnicze, jak Musica Antiqua 
Polonica czy Polish Jazz. Jako kompozytor skupił się głównie na pisaniu piose-
nek, napisał także muzykę do wielu baśni muzycznych wydawanych na płytach, 
na których wychowało się kilka pokoleń polskich dzieci. Skomponował też ope-
rę dla dzieci, szereg dzieł symfonicznych, kameralnych oraz wokalnych. 
 

Reverie. Légende Hebraïque na skrzypce i fortepian (istnieje także wersja na 
wiolonczelę i fortepian) powstała w 1998 roku. Rozpoczyna się piękną, kantyle-
nową melodią z wyraźnym chasydzkim zaśpiewem. Po niej wchodzi dyskretnie 
fortepian, zaś skrzypce snują dalej niezwykłą fascynującą linię, prowadzącą do 
kulminacji, po czym wszystko zamiera i usypia. Jest to jeden z kilku ostatnich 
utworów inspirowanych muzyką żydowską, jej skalami i melodyką oraz charak-
terystyczną ekspresją. 



Naji Subhy Paule Irenee Hakim, organista, kompozytor i pedagog, urodzony 
w 1955 roku w Bejrucie. Studiował w Conservatoire National Supérieur de Mu-
sique de Paris, które ukończył z najwyższymi odznaczeniami. Swe umiejętności 
pogłębiał u legendarnego organisty Jeana Langlaisa. Laureat dziesięciu pierw-
szych nagród na międzynarodowych konkursach organowych i kompozytor-
skich. W 1991 roku był laureatem Prix André Caplet francuskiej Académie des 
Beaux-Arts. Jest licencjonowanym wykładowcą gry na organach w Trinity Col-
lege of Music w Londynie. W latach 1985–1993 był pierwszym organistą Bazy-
liki Sacré-Coeur, a następnie, jako następca Oliviera Messiaena, został organi-
stą paryskiego kościoła św. Trójcy. Jest członkiem prestiżowego stowarzysze-
nia Consociatio Internationalis Musicae Sacrae w Rzymie oraz doktorem hono-
ris causa Uniwersytetu Papieskiego Saint-Esprit w Kaslik w Libanie. W 2007 
roku Papież Benedykt XVI odznaczył Naji Hakima najwyższym odznaczeniem 
Pro Ecclesia et Pontifice. Działalność kompozytorska artysty obejmuje muzykę 
instrumentalną na różne zestawy instrumentów, muzykę symfoniczną (m.in. 
Augsburger Symphonie, 4 koncerty organowe, koncert skrzypcowy) oraz muzy-
kę wokalną (m.in. oratorium Saul de Tarse, kantatę Phèdre, 2 magnificaty i 3 
msze). 
 

Sonata na skrzypce i fortepian: pierwsza część utworu, Allegro vivace – styli-
stycznie naiwna, lekka, z elementami fantastyki – oparta jest na melodii Branle 
de l'Official Thoinota Arbeau, bardziej znanej jako angielska kolęda Ding Dong 
Merrily on High. Wariacje na jej temat wieńczy wirtuozowska koda. Środkową 
część – Andante sostenuto – rozpoczyna łagodny, melancholijny temat skrzy-
piec. Następujący po nim fragment środkowy, lżejszy i zgrabniejszy, jest swo-
bodną parafrazą alzackiej kolędy O Tannenbaum i stanowi główne ogniwo tej 
części. Repryza zmierza do ekspresyjnej kody (Affettuoso), której podstawę 
harmoniczną stanowi długa nuta pedałowa w fortepianie. Część finałowa, In 
tempo di ballo, to rondo sonatowe nawiązujące do wesołego, rytmicznego na-
stroju części pierwszej. Inspiracją jej głównego tematu – szesnastkowego per-
petuum mobile – była pieśń Uff em Berjel, bin ich g'sässe (Gdy jestem w gó-
rach) z Colmar w Alzacji. Jeden z epizodów nawiązuje do Danse de Champa-
gne Claude’a Gervaisego. 
 
 
Henryk Wieniawski urodził się w Lublinie w roku 1835. Bardzo uzdolniony, już 
jako 8-letni chłopiec rozpoczął studia w Konserwatorium Paryskim, które ukoń-
czył w wieku 11 lat. Wcześnie rozpoczął karierę podróżującego wirtuoza (nie-



rzadko wraz ze swym bratem Józefem – wybitnym pianistą). Przez jakiś czas 
mieszkał w Petersburgu, gdzie zajmował stanowisko nadwornego solisty, a na-
stępnie w Brukseli, gdzie prowadził klasę skrzypiec w konserwatorium. Zmarł 
w Moskwie w wieku 45 lat. 
 

Fantazja wschodnia Henryka Wieniawskiego, napisana w 1862 roku została 
zadedykowana węgierskiemu skrzypkowi Jenő Hubayowi. Miniatura ta jest nie-
zwykle rzadko wykonywana. W utworze wyraźnie słychać wpływy muzyki wę-
gierskiej i cygańskiej. Po spokojnej kadencji skrzypiec i wolnym, nostalgicznym 
w wyrazie wstępie następuje żywiołowa część taneczna, zakończona wirtuo-
zowskimi pochodami szesnastkowymi inspirowanymi cygańskim folklorem. 
 
 
Aleksandr Harutiunian (Arutiunian) – ormiański kompozytor XX wieku (1920–
–2012). Profesor konserwatorium w Erywaniu, laureat wielu międzynarodowych 
nagród oraz licznych odznaczeń w swej rodzinnej Armenii. Komponował kan-
taty, pieśni oraz utwory instrumentalne zawierające elementy folkloru ormiań-
skiego. 
 

Koncert skrzypcowy, dedykowany Rubenowi Aharonyanowi, powstał po trzę-
sieniu ziemi, które 7 grudnia 1988 roku nawiedziło północną Armenię, zabijając 
co najmniej 25 tysięcy ludzi i powodując ogromne zniszczenia. 
 
 
Karol Szymanowski (1882–1937), główny reformator polskiej muzyki XX wie-
ku, wyznaczający swoimi rozlicznymi zainteresowaniami kilka kierunków jej roz-
woju, w środkowym okresie twórczości interesował się nowszymi trendami mo-
dernistycznymi (skala dwunastodźwiękowa, wzbogacona harmonika, politonal-
ność), chętnie czerpiąc inspiracje z dziedzin pozamuzycznych, do których 
bodźców dostarczały mu liczne podróże, w tym pozaeuropejskie. Powstanie 
Króla Rogera wieńczy ten ważny okres, podsumowując wszelkie jego zdoby-
cze. 
 

Pieśń Roksany z tej opery, z wokalizą o licznych wschodnich ornamentach 
i melizmatach, skupia w sobie wszystkie istotne cechy dzieła Szymanowskiego: 
pozorny spokój i wewnętrzne napięcie, archaiczność brzmienia i czarodziejski 
koloryt, tajemniczość i orientalny powab. Podstawą muzyki są tutaj charaktery-
styczne skale – całotonowa, półtonowa i arabsko-perska oraz następstwo ma-
łych tercji i półtonów. 



Pancho Vladigerov (1899–1978), kompozytor, pedagog i pianista bułgarski. 
Należał do generacji kompozytorów czerpiących inspiracje z rodzimego folklo-
ru. Już za życia uznany za klasyka, cieszył się ogromną popularnością i esty-
mą. Jego imieniem nazwano Akademię Muzyczną w Sofii (wykształcił wielu 
cenionych kompozytorów i muzyków bułgarskich). Jako pianista i kompozytor 
odbył tournée po większości państw Europy, grając przede wszystkim swoje 
własne kompozycje. Jego muzyka (ponad 70 opusów) była doceniana i podzi-
wiana m.in. przez Ryszarda Straussa, Dymitra Szostakowicza czy Arama Cha-
czaturiana, a wykonywali ją tak znani muzycy jak David Ojstrach, Emil Gilels 
czy, ostatnio, Marc-André Hamelin. Jednak w chwili obecnej nazwisko kompo-
zytora, poza Bułgarią, jest prawie nieznane. 
 

Sonata skrzypcowa – pierwszy opusowany utwór Vladigerowa – powstała 
w 1914 roku. To monumentalny utwór z bardzo rozbudowaną partią fortepianu 
i wirtuozowską partią skrzypiec. Część pierwsza, patetyczna, ukazuje maksy-
malne możliwości brzmieniowe obu instrumentów. W części środkowej, kanty-
lenowej, sentymentalne Adagio łączy się groteskowym marszem. Sonatę za-
myka popisowe, wirtuozowskie finale. 
 

Agnieszka Marucha 
  



  

realizacja nagrania 

JĘDRZEJ LUCIŃSKI 
FILIP ZABOROWSKI 
 
opieka dydaktyczna 

ad. dr EWA OLEJNIK 



  Zapraszamy na następne koncerty 
 

 
 

LUTY 
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Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

KONCERT PRAWYKONAŃ 
Mikołaj Majkusiak, Dariusz Przybylski, 
Katarzyna Szwed, Ignacy Zalewski 
 

Hashtag Ensemble, Ignacy Zalewski dyrygent 

Brzezina-Kotz Duo, Joanna Freszel sopran 
 

19 

 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

GITARA SOLO I KAMERALNIE 
 

GOŚCINNIE: Julia Wrońska skrzypce, Jorge Castañeda gitara 

Wojciech Chomicz, Michał Dąbrowski, Damian Kuśmierczyk, 
Jahor Letkowski, Wiktor Molenda, Piotr Przedbora, Mikołaj Szenfeld gitara 
 

21 

 

Środa, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu dostępne od 9 lutego 2018 
Spektakl na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
 

PIOTR CZAJKOWSKI – EUGENIUSZ ONIEGIN 
 

Soliści – studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC: 
Kamila Marynowicz Łarina, Małgorzata Pawłowska Tatiana, Justyna Ołów Olga, 

Zuzanna Nalewajek Filipiewna, niania, Michał Janicki Eugeniusz Oniegin,  

Jacek Szponarski Włodzimierz Leński, Karol Skwara Książę Griemin, Bartosz Szwaciński Triquet, 

Edwin Nowak-Grelow Zariecki, Weronika Szczurowska Los 
 

Ryszard Cieśla reżyseria, Bartosz Martyna asystent reżysera, Karolina Fandrejewska scenografia / 

kostiumy, Paulina Góral reżyseria świateł, Aleksandra Dziurosz choreografia / ruch sceniczny, 

Monika Kolasińska korepetytor solistów, Krzysztof Kusiel-Moroz przygotowanie chóru,  

Maria Kuleszo tłumaczenie / realizacja tekstu do wyświetlenia, Chór Kameralny UMFC, Chopin 
University Dance Company, Orkiestra Symfoniczna UMFC, RAFAŁ JANIAK dyrygent 
 

22 

 

Czwartek, godz. 1200, wstęp wolny 
 

ŚWIĘTO UCZELNI 
 

W programie: 
uroczysta promocja doktorów 
wręczenie dyplomów doktora habilitowanego 
część artystyczna – Sabina Bury fortepian 
 

 

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 Kiel-
cach. 
Tam w 
wieku 6 
lat rozpo-
czął 

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

