
 

  Zapraszamy na następne koncerty 
 

 
 

MARZEC 
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Niedziela, godz. 1600, wstęp wolny 
AUDYTORIUM IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO 
 

NIEDZIELA FILMOWA 
Projekcje filmów i etiud filmowych 
udźwiękowionych przez studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku 
 

18 

 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
SALA KONCERTOWA IM. FRYDERYKA CHOPINA 
 

WYŚPIEWANE PTAKI (2) 
Muzyka, natura i poezja w polskiej liryce wokalnej 
II połowy XIX wieku i początku XX wieku 
 

19 

 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

TADEUSZ PACIORKIEWICZ 
Muzyka organowa i kameralna w 20. rocznicę śmierci 
 

Sebastian Kuczyński, Paweł Opala, Krzysztof Ostrowski, 
Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa organy, Maciej Wota fortepian, 

Joanna Ławcewicz-Musialik altówka 
 

21 

 

Środa, godz. 1900, WYJĄTKOWO: bezpłatne karty wstępu 
 

KONCERT SYMFONICZNY – zapraszamy na premierę! 
 

Adrian Janda klarnet, Orkiestra Symfoniczna UMFC, Piotr Borkowski dyrygent 
 

25 

 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

SZTUKA I EDUKACJA 
Doroczny koncert Wydziału Dyrygentury Chóralnej, 
Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca 
 

26 

 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

CLAUDE DEBUSSY 
Koncert w 100. rocznicę śmierci Kompozytora 
 

Koncert w wykonaniu studentów i pedagogów UMFC 
Zespół Instrumentalny Katedry Instrumentów Dętych, Przemysław Marcyniak dyrygent 
 

 

Cykl ŚRODA NA OKÓLNIKU → BILETY PO 15 ZŁ (także przez Internet: www.umfc.bilety24.pl) 
Koncerty w cyklach NIEDZIELNYM i PONIEDZIAŁKOWYM → BEZPŁATNE KARTY WSTĘPU 
Dystrybucja (z wyprzedzeniem 2 tygodni, bez  możliwości rezerwacji) → CHOPIN UNIVERSITY 
PRESS (w holu uczelni), poniedziałek–piątek: 1200–1900, niedziela: pół godziny przed koncertem 
BIURO KONCERTOWE→ (22) 827 72 49, bk@chopin.edu.pl, www.facebook.com/koncertyUMFC 

 

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

JM Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sala Koncertowa UMFC, Warszawa, ul. Okólnik 2 
14 marca 2018, środa, godz. 1900 
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ŚRODA NA OKÓLNIKU 

 
O życiu, miłości, 

samotności 
i śmierci 

 

 

Urszula Kryger mezzosopran, Łukasz Hajduczenia baryton 

Katarzyna Jankowska-Borzykowska fortepian 

Mateusz Konopelski skrzypce, Michał Borzykowski wiolonczela 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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


Program 

 
MICHAIŁ GLINKA (1804–1857) 
 

Pamiętam cudowną chwilę 
 

Я помню чудное мгновенье / Ja pomniu czudnoje mgnowienje (1840) 
tekst: Aleksandr Puszkin (1799–1837) 

 

Skowronek 
 

Жаворонок / Żaworonok 
pieśń nr 10 z cyklu Pożegnanie z Petersburgiem 
Прощание с Петербургом / Proszczanije s Pietierburgom (1840) 
sł. Nestor Kukolnik (1809–1868) 

 
 

PIOTR CZAJKOWSKI (1840–1893) 
 

To było wczesną wiosną 
 

То было раннею весной / To było rannieju wiesnoj 
pieśń nr 2 z cyklu 6 romansów / 6 романсов op. 38 (1878) 
tekst: Aleksiej Tołstoj (1817–1875) 

 

Wśród hucznego balu 
 

Средь шумного бала / Sried’ szumnogo bala 
pieśni nr 3 z cyklu 6 romansów / 6 романсов op. 38 (1878) 
tekst: Aleksiej Tołstoj (1817–1875) 

 

Bohaterstwo 
 

Подвиг / Podwig 
pieśń nr 11 z cyklu 12 romansów / 12 романсов op. 60 (1886) 
tekst: Aleksiej Chomiakow (1804–1860) 

Burza 
Oj, jak szaleńczo za oknem, 
Ryczy, buszuje zła burza, 
Pędzą chmury, deszcz leje, 
I wiatr zamierając wyje. 
Straszna noc! W taką noc 
Żal mi ludzi pozbawionych schronienia 
I ten żal goni mnie precz –  
W objęcia surowego chłodu! 
Walczyć z mrokiem i deszczem, 
Uczestników cierpienia los dzieląc… 
O, jak strasznie za oknem 
Buszuje wiatr dziko wyjąc! 
 

Znaki tajemne 
Rozpalają się tajemnicze znaki 
Na głuchej, pustej ścianie. 
Złote i czerwone maki 
Nade mną migoczą we śnie. 

 

Ukrywam się w nocnych pieczarach, 
I nie pamiętam surowych cudów. 
Na zorzy niebieskie chimery 
Przeglądają się w lustrze niebios. 

 

Biegnę w przeszłe czasy, 
Ze strachu zamykam oczy. 
Na stronach zamrożonej księgi 
Złoty warkocz dziewicy. 
 

Nade mną opuszczone sklepienie niebios, 
Czarny sen ciągnie się w piersi. 
Wyznaczony mi koniec już bliski,  
I wojna, i pożar w przyszłości... 

 

Muzyka 
W nocy, kiedy uśnie trwoga 
I miasto schroni się we mgle – 
O, ileż muzyki u Boga, 
Jakież są dźwięki na ziemi! 
 

Czymże burza życia, jeśli róże 
Od ciebie kwitną mi i goreją! 
Czym są ludzkie łzy, 
Jeśli rumieni się zachód słońca! 

 

Przyjmij, Władco wszechświata, 
przez krew, przez mękę, przez groby, 
Ostatniej namiętności puchar 
Od niegodnego sługi! 

ŁUKASZ HAJDUCZENIA baryton 

KATARZYNA JANKOWSKA-BORZYKOWSKA fortepian 

 

 
Tłumaczyła: Katarzyna Jankowska-Borzykowska 

 



Tam, gdzie Dania szczęśliwa, 
Brzegi twoje we mgle. 
Gniewnie gadające fale 
Myją łzy na skale… 

 

Miły żołnierz nie powróci 
Cały odziany w srebro… 
W grobie ciężko spocznie 
Łuk i czarne pióro. 

 
Gamajun, ptak wieszczący 
Na gładzi niekończących się wód, 
Zachodem słońca odzianych w purpurę, 
On wieszczy i śpiewa, 
Bez sił, by unieść skrzydła zgniecione… 
Wieszczy najazd złych Tatarów, 
Wieszczy kaźni rząd krwawych, 
Trzęsienie ziemi i głód, i pożar, 
Złodziei siłę, zagładę prawych. 
Objęty wiecznym przerażeniem, 
Piękne lico goreje miłością, 
Ale wieszczą prawdą dźwięczą 
Usta zapieczone krwią! 

 
Byliśmy razem 
Byliśmy razem, pamiętam… 
Noc drżała, skrzypce śpiewały… 
Ja w te dni byłam twoja, 
Z każdą godziną piękniałam. 
 

Przez cichy dźwięk smyczka, 
Przez tajemnicę szczęśliwego uśmiechu 
Usta prosiły się o pocałunek, 
W serce wpływała muzyka. 

 
Miasto śpi 
Miasto śpi spowite mgłą, 
Trochę świecą latarnie… 
Tam daleko, za Newą, 
Widzę blask zorzy. 
W tym dalekim odblasku, 
W tych blaskach ognia 
Ukryło się przebudzenie 
Mojego cierpienia. 

PIOTR CZAJKOWSKI (1840–1893) 
 

Gdybym wiedziała 
 

Кабы знала я / Kaby znała ja 
pieśń nr 1 z cyklu 7 romansów / 7 романсов op. 47 (1880) 
tekst: Aleksiej Tołstoj (1817–1875) 

 

Pogodzenie się 
 

Примирение / Primirienije 
pieśń nr 1 z cyklu 6 romansów / 6 романсов op. 25 (1874) 
tekst: Nikołaj Szczerbina (1821–1869) 

 
 

SIERGIEJ RACHMANINOW (1873–1943) 
 

Bez 
 

Сирень / Sirien’ 
pieśń nr 5 z cyklu 6 romansów / 6 романсов op. 21 (1900–1902) 
tekst: Jekaterina Beketowa (1855–1892) 

 
W milczeniu nocy tajemnej 
 

В молчании ночи тайной / W mołczanii noczi tajnoj 
pieśń nr 3 z cyklu 6 romansów / 6 романсов op. 4 (1890–1893) 
tekst: Afanasij Fet (1820–1892) 
 

 
 
 

 
 

SIERGIEJ RACHMANINOW (1873–1943) 
 

Ona jest piękna jak południe 
 

Она, как полдень, хороша / Ona, kak połdien’, chorosza 
pieśń nr 9 z cyklu 12 romansów / 12 романсов op. 14 (1894–1896) 
tekst: Nikolaj Minskij (1855–1937) 

URSZULA KRYGER mezzosopran 

KATARZYNA JANKOWSKA-BORZYKOWSKA fortepian 

 
 



Urywek (z Alfreda Musseta) 
 

Отрывок (из A. Mюссе) / Otrywok (iz A. Miussie) 
pieśń nr 6 z cyklu 6 romansów / 6 романсов op. 21 (1900–1902) 
tekst: Aleksiej Apuchtin (1840–1893) według Alfreda de Musset (1810–1857) 

 

U wrót świątyni 
 

У врат обители святой / U wrat obitieli swiatoj 
nr 1 z 2 pieśni na bas i fortepian (1890) 
sł. Michaił Lermontow (1814–1841) 

 

Chrystus zmartwychwstał! 
 

Христос воскрес! / Christos woskries! 
nr 6 z cyklu 15 romansów / 15 романсов op. 26 (1906) 
tekst: Dmitrij Mereżkowski (1865–1941) 

 

 
 
 
 

Przerwa 
 
 

WAŁENTYN SYLWESTROW (ur. 1937) 
 

Cierpiącą duszę leczy śpiew pieśni 
 

Болящий дух врачует песнопенье / Bolaszczij duch wraczujet piesnopienije 
pieśń nr 1 z cyklu Ciche pieśni / Тихі пісні (1977) 
tekst: Jewgienij Baratynskij (1800–1844) 

 

Pieśń jesienna 
 

Осенняя песня / Osiennaja piesnia 
pieśń nr 14 z cyklu Ciche pieśni / Тихі пісні (1977) 
tekst Siergiej Jesienin (1895–1925) 

 
 
Chrystus zmartwychwstał 

Chrystus zmartwychwstał 
Chrystus zmartwychwstał – śpiewają w świątyni; 
Ale smutno mi, dusza milczy: 
Świat jest pełen krwi i łez, 
I ten hymn przed ołtarzami 
Tak obraźliwie brzmi. 
Gdyby On był wśród nas i widział, 
Co osiągnął nasz sławny wiek, 
Jak brata brat znienawidził, 
Jak zhańbiony jest człowiek, 
I jeśli by tu, w błyszczącej świątyni 
„Chrystus zmartwychwstał” On by usłyszał, 
Jak gorzkimi łzami przed ciżbą On by załkał... 

 
Cierpiącą duszę leczy śpiew 
Cierpiącą duszę leczy śpiew. 
Harmonii tajemnicza władza. 
Trudno odkupić zbłądzenie 
I ukrócić pełną buntu namiętność. 
Dusza śpiewaka posłusznie wzlatując, 
Uwalnia się od wszystkich swoich cierpień 
I czystość świętej poezji 
i świat oddaje temu, do kogo należy. 

 
Pieśń jesienna 
Zagadał gaik złoty 
Brzozowym, wesołym językiem 
I żurawie, smutno przelatując, 
Nie żałują już nikogo. 
 

Stoję samotny wśród pustej równiny, 
A żurawie znosi wiatr w dal. 
Jestem pełen myśli o młodości wesołej, 
Ale niczego z przeszłości mi nie żal. 

 

Nie czerwienią się jeszcze kiście jarzębiny, 
Trawa żółknie, ale nie przepada. 
Jak drzewa zrzucające cicho liście, 
Tak ja wyrzucam smutne słowa. 

 
Pieśń Ofelii 
Rozstając się z ukochaną, 
Przyjacielu, przysięgałeś mnie kochać. 
Wyjeżdżając do odległego kraju, 
Przysięgi danej dotrzymać. 

ŁUKASZ HAJDUCZENIA baryton 

KATARZYNA JANKOWSKA-BORZYKOWSKA fortepian 

 

 

URSZULA KRYGER mezzosopran 

KATARZYNA JANKOWSKA-BORZYKOWSKA fortepian 

 

 



W milczeniu tajemnej nocy 
O, długo będę ja w milczeniu nocy tajemnej 
Twój podstępny szept, uśmiech, wzrok, przypadkowe spojrzenie, 
Palcom posłuszne włosy, włosów twoich gęstą przędzę 
Z myśli wyrzucać i znów przyzywać, 
Szeptać i przypominać byłe wydarzenia 
Naszych z tobą spraw, przepełnionych zawstydzeniem. 
I w upojeniu, na przekór rozumowi, 
Drogim imieniem budzić nocną ciszę. 
 
Ona piękna jak południe 
Ona jest piękna jak południe 
I bardziej zagadkowa od północy 
U niej oczy, które nie płaczą 
I dusza, która nie cierpi. 
 

A mnie – którego życie to walka i cierpienie –  
Za nią tęsknić sądzone. 
Tak wiecznie płaczące morze 
w milczącym brzegu zakochane. 

 
Urywek (z Musseta) 
Czemu tak usilnie chore serce 
Bije i prosi, i błaga o spokój? 
Czemu jestem niespokojny i wystraszony nocą? 
Stuknęły drzwi, skrzypiąc i jęcząc, 
Gasnącej lampy błysnęły światełka... 
Boże mój! Oddech mi zamarł w piersi! 
Ktoś mnie wzywa, szepcze smętnie… 
Ktoś wszedł... Moja cela pusta. 
Nikogo nie ma. To północ wybiła... 
O, samotności, o zniszczenie! 
 
U wrót świątyni 
U wrót świątyni 
Stał proszący jałmużny. 
Bezsilny, ledwie żywy 
Od głodu, pragnienia i cierpienia. 
 

Kawałka chleba prosił, 
A wzrok wyrażał czystą mękę, 
I ktoś kamień włożył 
W jego wyciągniętą rękę... 

 

Tak ja błagałem o twą miłość, 
Ze łzami gorzkimi, z tęsknotą. 
Tak moje najlepsze uczucia 
Opętane na wieki są tobą. 

DMITRIJ SZOSTAKOWICZ (1906–1975) 
 

7 romansów do wierszy Aleksandra Błoka op. 127 (1967) 
 

Семь стихотворений А. А. Блока соч. 127 / 
Siemʹ stichotworienij A. A. Błoka socz. 127 
na sopran i trio fortepianowe 
 

1. Pieśń Ofelii  
Песня Офелии / Piesnia Ofielii 
 

2. Gamajun, ptak wieszczący  
Гамаюн, птица вещая / Gamajun ptica wieszczaja 
 

3. Byliśmy razem 
Мы были вместе / My byli wmiestie 
 

4. Miasto śpi 
Город спит / Gorod spit 
 

5. Burza 
Буря / Buria 
 

6. Tajemne znaki 
Тайные знаки / Tajnyje znaki 
 

7. Muzyka 
Музыка / Muzyka 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

realizacja nagrania 
JULIA WESOŁEK, BARBARA KNAPCZYK 

 

opieka dydaktyczna 
ad. dr hab. EWA LASOCKA 

URSZULA KRYGER mezzosopran 

 
KATARZYNA JANKOWSKA-BORZYKOWSKA fortepian 
 

MATEUSZ KONOPELSKI skrzypce 
 

MICHAŁ BORZYKOWSKI wiolonczela 

 

 



 

Urszula Kryger 
 
Mezzosopran, jedna z najbardziej uznanych polskich śpiewaczek. Ukończyła studia pianistyczne 
i wokalne w Akademii Muzycznej w Łodzi. 
Uczestniczyła w wielu międzynarodowych konkursach muzycznych, otrzymując wysokie nagro-
dy. Do jej największych sukcesów należą zwycięstwa w I Międzynarodowym Konkursie dla Mło-
dych Wokalistów im. Stanisława Moniuszki w Warszawie (1992), VI Międzynarodowym Konkur-
sie Wokalnym im. Johannesa Brahmsa w Hamburgu (1994) oraz 43. Międzynarodowym Konkur-
sie Muzycznym ARD w Monachium (1994). Odtąd jej karierze towarzyszy niesłabnące zaintere-
sowanie melomanów i krytyki. 
W 1995 roku wystąpiła w La Scali z recitalem pieśni Fryderyka Chopina. Rok później z wielkim 
sukcesem debiutowała na scenie Semper Oper w Dreźnie w roli Angeliny w operze Kopciuszek 
Rossiniego. Publiczność polska i wielu krajów świata miała okazję często podziwiać jej kreacje 
w dziełach oratoryjnych, wykonywanych pod batutą tak znakomitych mistrzów, jak: Jan Krenz, 
Jerzy Semkow, Rafael Frühbeck de Burgos, Sir Colin Davis, Armin Jordan. 
Szczególną uwagą obdarza muzykę kameralną – jej sztuka interpretacji pieśni łączy w sobie 
perfekcję z niezwykłą naturalnością. Doceniają to towarzyszący jej muzycy, wśród których znaj-
dują się  wybitni pianiści, jak Hartmut Höll, Charles Spencer, Melvyn Tan i Pascal Rogé, klarne-
cista Paul Meyer, Tokyo String Quartet i Petersen Quartet. 
Dokonała wielu nagrań, m.in. dla firm: Decca (Pieśni polskie Poulenca), Hyperion (Pieśni Chopi-
na), CPO (Ballady Löwego), DUX (Duety rosyjskie – Fryderyk 2001, Pieśni Moniuszki oraz Pieśni 
Karłowicza i Szymanowskiego – Fryderyk 2002, Pieśni Żeleńskiego – Fryderyk 2012, Duety sło-
wiańskie, Duety niemieckie), BNL (Arie Beethovena), Naxos (Pieśni Lutosławskiego), Channel 
Classics (Szymanowski: Complete Songs – Fryderyk 2004) oraz dla Polskiego Radia i NInA. 

Gdybym wiedziała, gdybym przypuszczała, 
Nie stroiłabym się dla niego złotym paskiem, 
Jaskrawoczerwoną tasiemką wplecioną w warkocze. 
Nie wstawałabym przed świtem, 
Nie biegałabym za wieś. 
Nie moczyłabym nóżek w rosie. 
Nie patrzyłabym na polną dróżkę, 
Czy nie przejedzie on po niej, 
trzymając na ręku barwnego sokoła! 

 

Gdybym wiedziała, gdybym przypuszczała, 
Nie siedziałabym późnym wieczorem 
Przygarbiona na przyzbie koło studni, 
Wróżąc i czekając, czy on przyjedzie, mój ukochany… 
Nie przyjedzie on, ukochany mój, nie przyjedzie... 

 
Pogodzenie się 
O, zaśnij głęboko, moje serce! 
Nie budź: nie przebudzisz tego, co było. 
Nie wzywaj tego, co uciekło daleko. 
Nie kochaj tego, co kochałeś kiedyś… 
Niech nadzieją i fałszywym marzeniem 
Nie smuci ono twego snu i spokoju! 
 

Dla ciebie nie wróci to, co było, 
Na zgryzotę nie ma ukojenia. 
Nie znałeś spokoju w błogosławieństwie, 
uspokój się na łożu cierpienia. 
I staraj się nie pamiętać zimą, 
Jak zrywałeś róże wiosną. 

 
Bez 
Mija noc, pierzcha cień, 
Blady srebrzy się dzień. 
Taka jasność dokoła i woń.  
Gradem rosy jak łez 
Obsypuje mnie bez, 
Kiedy szczęścia szukała w niej dłoń. 
Tajny mówi mi głos, 
Że jaśniejszy mój los, 
W bzach ukryty jak kwiatek, jak liść. 
I gdy budzi się świat 
Ja obchodzę ten sad, 
Szczęścia mojego kwiat znajdę tam! 

Przekład nieznanego autorstwa 

  

fot. Janina Nasierowska 



W chwilach samotności, nocą, 
Lubię zmęczony przysiąść, 
I widzę twe smutne oczy 
I słyszę wesoły gwar. 
 

I w smutku, w smutku zasypiam 
I nie wiem, czemu śpię niespokojnie. 
Czy cię kocham? Nie wiem, 
ale wydaje się, że kocham. 

 
Bohaterstwo 
Bohaterstwo jest w bitwie, 
Bohaterstwo jest w walce. 
Wyższe bohaterstwo jest w cierpieniu, 
Miłości i modlitwie. 
Jeśli serce zamarło 
Przed ludzką złością 
Albo przemoc schwytała cię 
Stalowym łańcuchem, 
Jeśli ziemskie cierpienia 
Wpiły się w twoją duszę –  
Z wiarą, dzielnością i siłą 
Bierz się za bohaterstwo: 
Heroizm ma skrzydła, 
uniesiesz się na nich 
bez trudu, bez wysiłku, 
ponad ziemskie mroki –  
Ponad dachy mroku, 
Ponad ślepą złość, 
Ponad wrzaski i krzyki 
dumnej ciżby ludzkiej. 
Heroizm jest w bitwie, w walce, 
Wyższy heroizm jest w cierpieniu, 
miłości i modlitwie. 

 
Gdybym wiedziała 
Gdybym wiedziała, gdybym przypuszczała, 
Nie patrzyłabym przez okienko 
Na młodzieńca urodziwego, 
Jak jechał po naszej ulicy, 
Włożywszy na bakier czapeczkę, 
Na małym koniku bułanym, 
Dźwięcznonogim, długogrzywym, 
którego lejcami postawił dęba. 
 

Artystka wyróżniona została także nagrodą Fundacji im. Karola Szymanowskiego za przemy-
ślane i wysoce artystyczne interpretacje pieśni tegoż kompozytora. 
Urszula Kryger jest również pedagogiem. Prowadzi liczne kursy mistrzowskie. Jest profesorem 
Akademii Muzycznej w Łodzi. 
 
 

 

Łukasz Hajduczenia 
 

Studia wokalne odbył na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie 
prof. Jerzego Knetiga, i w Guildhall School of Music and Drama w Londynie. Ukończył także 
kursy operowe w londyńskim Associated Studios. 
Jest laureatem wielu konkursów wokalnych, m.in. XV Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wo-
kalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu (III nagroda, nagrody specjalne), II Międzynarodowego 
Konkursu Duetów „Pianovoce” w Moskwie (II nagroda, nagrody specjalne), XIX Międzynarodo-
wego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi (wyróżnienie) oraz Między-
narodowego Konkursu im. Francisco Viñasa w Barcelonie (finalista, nagroda specjalna). 
Wziął udział w prestiżowej Georg Solti Accademia di Bel Canto we Włoszech, gdzie miał okazję 
pracować z takimi artystami, jak: Angela Gheorghiu, Richard Bonynge czy Dennis O'Neill. Po-
nadto uczestniczył w kursach prowadzonych m.in. przez Teresę Żylis-Garę, Wiesława Ochmana, 
André Orlowitza, Laurę Sarti oraz Jerzego Artysza. Wielokrotnie występował wspólnie z jedną 
z najlepszych polskich śpiewaczek – Urszulą Kryger. 
Koncertował na wielu scenach polskich i zagranicznych. Kreował postaci Hrabiego Almavivy 
z Wesela Figara Mozarta, Marcella w Cyganerii Pucciniego (reż. Christopher Cowell), Jontka 
w Halce Stanisława Moniuszki (reż. Natalia Babińska) oraz Eneasza z opery Henry Purcella (reż. 
Natalia Kozłowska). 

fot. Damian San Roman Alerigi 



Jego zainteresowania artystyczne obejmują również muzykę oratoryjną, kameralną oraz współ-
czesną. W 2015 roku nagrał płytę z cyklem pieśni Dariusza Przybylskiego (wytwórnia DUX). 
 
 

 
Katarzyna  

Jankowska-Borzykowska 
 
Pianistka, której działalność artystyczna skupia się głównie na muzyce kameralnej. Ukończyła  
z wyróżnieniem studia pianistyczne w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 
w klasie fortepianu prof. Wiktora Mierżanowa i Iriny Rumiancewej. Kameralistykę studiowała pod 
kierunkiem prof. Jerzego Marchwińskiego. Kontynuowała studia kameralne w Szwecji, w Radio-
wej Szkole Kameralistów w Edsberg, pod kierunkiem Kurta Levina, Fransa Helmersona i Grety 
Erikson. 
Tuż po studiach rozpoczęła intensywną działalność koncertową, współpracując m.in. z Jerzym 
Artyszem, Urszulą Kryger, siostrą Urszulą Jankowską, Zofią Kilanowicz, Ivanem Monighettim, 
Kazimierzem Michalikiem i innymi artystami. Z wieloma z nich do dziś wiąże ją stała współpraca 
artystyczna – z Urszulą Kryger nagrała nominowane i nagradzane płyty, podobnie z Krzysztofem 
Szmytem (nominacja do nagrody Fryderyk). Współpracuje również z Jarosławem Brękiem, Anną 
Radziejewską, Ryszardem Groblewskim, Janem Staniendą, Lidią Grzanką oraz Łukaszem Haj-
duczenia. Grywa również z synem – wiolonczelistą Michałem Borzykowskim. Wraz ze swymi 
partnerami występuje we wszystkich niemal krajach Europy, a także w Azji i Afryce, uczestnicząc 
w wielu prestiżowych festiwalach. Nagrywała dla wielu europejskich radiofonii oraz wytwórni 
płytowych w Polsce, a także w Japonii. Ma na swoim koncie szereg prawykonań polskiej muzyki 
kameralnej. 

Pieśni słodkiej nadziei, 
Może ktoś o mnie wspomni 
I westchnie ukradkiem. 
 
To było wczesną wiosną 
To było wczesną wiosną, 
Ledwo wschodziła trawa, 
Ruczaje zaczynały płynąć, 
Zieleń krzewów się przebijała. 
 

Trąbka pastusza porankami 
Jeszcze nie śpiewała dźwięcznie 
Jeszcze w zwojach w borze 
Były delikatne paprotki. 

 

To było wczesną wiosną, 
W cieniu brzóz to było, 
Kiedy z uśmiechem przede mną 
Opuściłaś oczy. 
 

To w odpowiedzi na moją miłość 
Ty opuściłaś powieki! 
O życie! o lesie! o, światło słońca! 
O młodości! o, nadzieje! 

 

I płakałem przed tobą, 
Patrząc na twą miłą twarz. 
To było wczesną wiosną, 
To było w cieniu brzóz. 
 

U zarania naszej młodości to było –  
O szczęście, o łzy!,  
O lesie! o życie, o światło słońca,  
O świeży zapachu brzozy 

 
Wśród hucznego balu 
Pośród szumnego balu, przypadkiem, 
W trwodze światowego rozgwaru, 
Zobaczyłem ciebie; tajemnica 
Skrywała twoje rysy. 
Czyż oczy smutno patrzyły, 
A głos tak dziwnie brzmiał 
Jak dzwon oddalonej piszczałki, 
Jak igrająca morska fala… 
 

Podobała mi się twoja delikatna figura 
I cały twój zamyślony wygląd, 
A śmiech twój i smutny, i brzmiący 
Od tej pory brzmi w moim sercu. 

fot. Robert Cieśla 



Tłumaczenia 
 

Pamiętam cudowną chwilę 
Pamiętam chwilę jak olśnienie: 
Gdy nagle się zjawiłaś ty. 
Jak ciche zwiewne przywidzenie, 
Jak geniusz czystego piękna. 
 

Gdy beznadziejny smutek dusił, 
Gdy trwożył rozgwar świata zły, 
Twój głos rozkoszny długo dźwięczał 
I śniły się cudowne rysy. 
 

Szły lata. Chmurny bunt szaleńczy 
Rozproszył marzeń dawnych mgły. 
W pamięci głos twój już nie dźwięczał, 
Z niebiańskich snów zniknęłaś mi. 
 

Wśród mrocznej głuszy uwięzienia 
Płynęły z wolna moje dni: 
Bez bóstwa już i bez natchnienia, 
I bez miłości, i bez łzy. 
 

Nadeszło oto przebudzenie: 
I znowu się zjawiłaś ty, 
Jak cudne, zwiewne przywidzenie, 
O czystym pięknie boskie sny. 
 

Znów serce wpada w upojenie 
I widzi powstające z mar: 
I bóstwo swe, i swe natchnienie, 
I łzy , i miłość, życia czar. 
 

Skowronek 
Między niebem a ziemią 
Pieśń się rozlega, 
Nieustającą falą 
Coraz głośniej płynie. 
Nie widać piewcy pól, 
Gdzie śpiewa tak głośno. 
Nad swą koleżanką 
Śpiewa dźwięczny skowronek. 
Wiatr piosenkę niesie, 
Dla kogo – nie wie. 
Ta, dla której ona jest, 
Pozna od kogo. 
Lej się, moja piosneczko, 

Przez wiele lat towarzyszyła młodym adeptom sztuki wykonawczej w konkursach muzycznych, 
niemal wszystkich wokalnych i wiolonczelowych oraz altówkowych. Jej podopieczni otrzymali 
wiele spektakularnych nagród, ona sama zaś otrzymała nagrody specjalne dla pianistów, m.in. 
kilkakrotnie podczas Konkursu im. Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu, w Konkursie 
Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, III Konkursie im. Stanisława Moniu-
szki w Warszawie oraz na Konkursie Interpretacji Pieśni Brahmsa i Schumanna w Hamburgu. 
Jej pasją jest również pedagogika. Po latach terminowania w Katedrze Kameralistyki Fortepia-
nowej, pod kierunkiem prof. Mai Nosowskiej, otrzymała stanowisko profesora i prowadzi klasę 
kameralistyki fortepianowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. 
Zespoły pracujące pod jej kierunkiem mogą się poszczycić wieloma nagrodami na konkursach w 
Polsce i w Europie. Od 2012 roku jest kierownikiem Katedry Kameralistyki Fortepianowej 
w UMFC oraz kierownikiem Studium Pieśni w tejże uczelni. Otrzymała wiele wyróżnień i nagród 
Rektora oraz brązową odznakę Gloria Artis. 
 
 

 
Mateusz Konopelski 

 
Skrzypek, solista i kameralista, urodzony w 1990 roku. W 2009 kończył z wyróżnieniem Pań-
stwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 
w klasie skrzypiec prof. Adama Wagnera. W roku 2016 ukończył z wyróżnieniem studia magi-
sterskie, w klasie skrzypiec prof. Jana Staniendy, na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w Warszawie, gdzie w 2016 roku podjął studia doktoranckie. 
Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich, pobierając lekcje u takich profesorów, jak: 
Zakhar Bron, Pierre Amoyal, Grigori Zhislin, Jan Stanienda, Barbara Doll, Bartosz Bryła, Marcin 
Baranowski, Maja Nosowska, Julia Jakimowicz-Jakowicz, Andrzej Bauer, Janusz Wawrowski 
oraz Jakub Jakowicz. 

Przekład nieznanego autorstwa 

fot. Antonina Konopelska 



Występował jako solista w najważniejszych salach koncertowych w Polsce, by wymienić tylko 
stołeczne estrady: Filharmonię Narodową, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda 
Lutosławskiego, Salę Kongresową, Pałac Prezydencki, Zamek Królewski, Łazienki Królewskie 
i Warszawskie Towarzystwo Muzyczne. Zagraniczne prezentacje solowe artysty miały miejsce w 
Austrii, Czechach, Estonii, Niemczech, Korei Południowej, Mołdawii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, 
Turcji oraz we Włoszech. Koncertował jak dotąd z Moskiewską Orkiestrą Kameralną „Musica 
Viva”, z Orkiestrą OFAM, z zespołami Filharmonii Śląskiej i Zabrzańskiej oraz z orkiestrami 
uczelnianymi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi w Stambule i Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Warszawie. 
Występował podczas wielu festiwali muzycznych, zarówno w roli solisty (np. Vier Jahreszeiten 
Riehen w Bazylei, Rosyjsko-polski Festiwal Muzyczny w Moskwie, Ogólnopolski Festiwal „Sier-
pień Talentów” w Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Katowicach, Festiwal Młodych Laure-
atów Konkursów Muzycznych w Katowicach), jak i kameralisty (AFEKT w Tallinie, Łańcuch XII 
na Zamku Królewskim w Warszawie, Strefa ciszy w Łazienkach Królewskich, Królewskie Arkady 
Sztuki na Zamku Królewskim w Warszawie, Letnie Wieczory Muzyczne w Dziekance w War-
szawie, Mistrzowskie Wieczory w Kąśnej Dolnej, Festiwal Muzyczny w Pałacu w Wilanowie). 
Jako koncertmistrz brał udział w licznych projektach i festiwalach orkiestrowych, współpracując 
m.in. z Orkiestrą Symfoniczną Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Mło-
dzieżową Orkiestrą Symfoniczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Orkiestrą OFAM, 
Chopin Academia Orchestra. Wielokrotnie współpracował z orkiestrą Sinfonia Varsovia, Elbląską 
Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Filharmonii Śląskiej w Katowicach, Mazowieckim Teatrem Muzy-
cznym i zespołem Warsaw Camerata. Od roku 2016 jest muzykiem Orkiestry Teatru Wielkiego - 
Opery Narodowej w Warszawie (I skrzypce). 
Jest laureatem licznych konkursów skrzypcowych, m.in. VII Międzynarodowego Konkursu 
Muzycznego im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej (III nagroda), XVIII Międzynarodowego 
Konkursu Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi (III nagroda), VIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie (III nagroda) oraz 
XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Bachowskiego im. Stanisława Hajzera w Zielonej Górze i VI 
Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego „Młody Paganini” w Legnicy (w obu: II nagroda). 
Otrzymał stypendia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Młoda Polska), Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Leszka Czarneckiego „Life Challenges”, Otwartej Filhar-
monii Agrafki Muzycznej, Prezydenta Miasta Katowice, a także Krajowego Funduszu na rzecz 
Dzieci. 
Nagrywa dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. 

 

Michał Borzykowski 
 
Wiolonczelista. Urodził się w Warszawie w rodzinie muzycznej. W 2005 roku ukończył z wy-
różnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie profesorów 
Kazimierza Michalika i Andrzeja Bauera. Przez trzy kolejne lata kontynuował studia w Hoch-
schule für Musik w Bazylei, w klasie Ivana Monighettiego, które również ukończył z wyróżnieniem 
(2008). 
Brał udział w wielu konkursach, otrzymując wiele nagród, m.in. I nagrodę w Regionalnym Prze-
glądzie Zespołów Kameralnych w Warszawie (1998), II nagrodę oraz nagrodę specjalną im. Zofii 
Adamskiej w VII Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dezyderiusza Danczowskiego 
w Poznaniu (2002), nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie Grave Lutosławskiego podczas 
IV Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie 
(2003). 
Wielokrotnie wykonywał recitale w całej Polsce, a także za granicą, m.in. w Konzerthaus w Wie-
dniu, w Kecskemét na Węgrzech, w Bazylei i Luzernie oraz w Beringen (Belgia). 
Jako solista występował z orkiestrą Filharmonii Jeleniogórskiej oraz z Polską Orkiestrą Sinfonia 
Iuventus, z którą odbył tournée po Włoszech. 
Często jest zapraszany do wykonań polskiej współczesnej muzyki kameralną, którą prezentował 
m.in. w Paryżu (L'Hôtel National des Invalides, Grand Salon du Musée de L'Armée oraz Con-
servatoire des Versailles) czy w Londynie (Steinway Hall). 
Jako członek oktetu wiolonczelowego Celli Monighetti wystąpił w Bazylei oraz podczas Schle-
swig-Holstein Festiwal w Hamburgu, wykonując utwory Sofii Gubajduliny wraz z samą Kompo-
zytorką. Jest też członkiem Warszawskiej Grupy Wiolonczelowej „Cellonet”. 
W 2005 roku otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś w latach 
2006–2008 był stypendystą Rządu Szwajcarskiego. 
Michał Borzykowski prowadzi również działalność pedagogiczną. 
 

fot. z archiwum Artysty 


