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Saxophonists, Friends,

I would like to congratulate you on your 
attendance to the Second Polish Saxophone 
Congress. Poland has forever had a reputation 
for great musicians and composers, and your 
conference is a continuation of a grand tradition.

One year ago, when I was in Warsaw for 
a project, Professor of Saxophones at the Fryde-
ryk Chopin University of  Music, Pawel Gusnar, 
opened the doors of the school to me, so that 
I could practice. In addition to Mr. Gusnar, 
I met many young and promising students 
under his direction, even attending a concert 
during my week there. It was an amazing 
experience for me, and one that I will always 
remember.

I am sorry that I am not able to attend 
the Congress this year due to prior commitments, 
but I look forward to attending in the future. 
Enjoy the meetings, concerts and workshops, 
all in hopes of creating better saxophonists, 
and musicians.

Sincerely

Branford 
Marsalis
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Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić na drugą edy-
cję Polskiego Kongresu Saksofonowego. 

Czeka nas trzydniowe muzyczne święto, któ-
rego celem jest prezentacja i analiza rodzimego 
dorobku naukowo-artystycznego z udziałem sak-
sofonu oraz integracja i stymulacja środowiska 
saksofonowego w naszym kraju. Pierwotna for-
muła kongresu dedykowana była przede wszyst-
kim saksofonistom; tym razem pragniemy roz-
szerzyć ją o dyskurs naukowy nad pomnażaniem 
i upowszechnianiem rodzimego dziedzictwa kul-
turalnego z udziałem saksofonu w perspektywie 
teoretyków zajmujących się muzyką współczesną. 
To nowa jakość i nowy kierunek w naszej dziedzi-
nie, po raz pierwszy bowiem nad polską muzyką 
związaną z wynalazkiem Saxa pochylą się nie tylko 
praktycy, ale również teoretycy muzyki i muzyko-
logowie. Gorąco wierzę, że owo wspólne spojrzenie, 
wzbogacone o artystyczne kreacje, da impuls do 
podjęcia działań nad uwzględniającą szeroki kon-
tekst systematyzacją, kompleksową analizą i upo-
wszechnianiem wiedzy na temat polskiej twórczości 
z udziałem saksofonu.

Cieszę się, że w murach Uniwersytetu Muzycz-
nego Fryderyka Chopina będziemy gościć tylu 
znamienitych gości: naukowców, artystów i – mam 
nadzieję –  wielu miłośników wynalazku Saxa. 
Dzięki Państwa obecności program kongresu ob-
fi tuje w wydarzenia, które obejmują: konferencję 

naukową (referaty wygłosi 17 prelegentów), pięć 
koncertów, podczas których wystąpi ponad 60 
artystów, a liczne kompozycje zostaną wykonane 
po raz pierwszy (18 prawykonań utworów pols-
kich kompozytorów), spotkania z kompozytora-
mi, prezentację wydawnictw, spotkanie metodycz-
ne z nauczycielami, warsztaty interpretacji sakso-
fonowej oraz wystawę instrumentów i akcesoriów 
muzycznych. 

Swój udział zapowiedzieli wiodący polscy sak-
sofoniści – reprezentanci niemal wszystkich ośrod-
ków akademickich w naszym kraju, wirtuozi na co 
dzień działający za granicą, młodzi adepci sztuki 
saksofonowej, a takżeuznani badacze polskiej mu-
zyki współczesnej. Honorowy patronat nad im-
prezą objął światowej sławy saksofonista Branford 
Marsalis.

Życzę owocnych obrad, nietuzinkowych prze-
żyć artystycznych oraz miłych spotkań i dyskusji. 
Dobrego pobytu w Warszawie, w naszej Uczelni.

Serdecznie pozdrawiam

Paweł 
Gusnar
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UROCZYSTE OTWARCIE KONGRESU
Nowa Sala Senatu im. Ignacego Jana Paderewskiego

dr hab. Paweł Gusnar, prof. UMFC

Sesja 1 
Prowadzenie: dr hab. Paweł Gusnar, prof. UMFC

mgr Ewelina Grygier 
(Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
Pomiędzy jazzem a dżazem. Inspiracje folklorem 
w kompozycjach na saksofon

prof. dr hab. Marek Podhajski 
(Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk)
Kilka refl eksji analitycznych na temat utworu Trinity 
concerto Pawła Łukaszewskiego

dr Małgorzata Waszak 
(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)
Problemy fakturalno-brzmieniowe w dwóch utworach 
na sekstet saksofonowy (Cantus Mariana Borkowskiego 
i Lenten music Pawła Łukaszewskiego)

10:00

10:15–10:45

10:45–11:15

11:15–11:45

11:45–12:00 Przerwa
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Sesja 2
Prowadzenie: dr Małgorzata Waszak 

prof. dr hab. Andrzej Rzymkowski 
(Akademia Muzyczna w Krakowie)
Saksofon w twórczości kompozytorów krakowskich

dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, prof. UAM 
(Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)
„Saksofon w roli głównej”. Estetyczno-warsztatowe inspiracje 
w dwóch kompozycjach Bogusława Schaeff era

dr hab. Maciej Jabłoński 
(Akademia Muzyczna w Krakowie)
Saksofon w mojej twórczości

Sesja 3
Prowadzenie: mgr Alicja Wołyńczyk

dr hab. Michał Pawełek 
(Akademia Muzyczna w Krakowie)
Saksofon i elektronika w mojej twórczości

dr Mariusz Wrona 
(Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk)
Czynniki kształtujące brzmienie w repertuarze polskich 
kompozytorów piszących na saksofon z organami

mgr Emilia Dudkiewicz 
(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)
Rola saksofonu w utworach polskich kompozytorów 
o tematyce religijnej

12:00–12:30

12:30–13:00

13:00–13:30

15:30–16:00

16:00–16:30

16:30–17:00

13:45–15:30 Przerwa
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I Koncert: SPOTKANIE Z KOMPOZYTORKĄ – 
Anna Maria Huszcza (*1987)
Sala Koncertowa im. Fryderyka Chopina

Intercosmic na saksofon sopranowy i elektronikę (2015)
Dedykacja: Pawłowi Gusnarowi
Pablo Sánchez-Escariche Gasch – saksofon sopranowy

SaHarBAD na saksofon altowy i harfę (2011)
Dedykacja: Zuzannie Elster i Pawłowi Gusnarowi
TREFON GMYREK DUO: 
Maria Gmyrek – saksofon altowy
Wojciech Trefon – harfa

Zorya na saksofon altowy, elektronikę i głos (2018) 
prawykonanie
Dedykacja: Weronice Partyce
Weronika Partyka – saksofon altowy, głos

Sonosfera na kwartet saksofonowy, śpiewokrzyk i elektronikę (2015)
Dedykacja: LadieSaxophone Quartet
Weronika Partyka – głos
KWARTET SAKSOFONOWY „BRZEWSKI”:
Oskar Rzążewski – saksofon sopranowy
Mateusz Warzecha – saksofon altowy
Karol Mastalerz – saksofon tenorowy
Kacper Puczko – saksofon barytonowy

17:30
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II Koncert: KONCERT PRAWYKONAŃ
Sala Koncertowa im. Fryderyka Chopina 

Wojciech Chałupka (*1999) 
Th e Poem of Night na saksofon altowy i akordeon (2018) 
prawykonanie
Wojciech Chałupka – saksofon altowy
Przemysław Chałupka – akordeon

Marian Borkowski (*1934) 
Cantus na sześć saksofonów (2012) 
prawykonanie
Dedykacja: Pawłowi Gusnarowi
Alicja Wołyńczyk – saksofon sopranowy
Oskar Rzążewski – saksofon sopranowy
Mateusz Warzecha – saksofon altowy
Karol Mastalerz – saksofon tenorowy
Wojciech Chałupka – saksofon barytonowy
Kacper Puczko – saksofon barytonowy

Artur Cieślak (*1968)
Dialog na saksofon altowy i fortepian (2018) 
prawykonanie
Dedykacja: Włodzimierzowi Spodymkowi

Michał Grabowski (*1986) 
LAID Island na saksofon altowy i fortepian (2018) 
prawykonanie
Dedykacja: Włodzimierzowi Spodymkowi
SAX-PIANO DUO:
Włodzimierz Spodymek – saksofon altowy
Agnieszka Spodymek – fortepian

Kamil Kosecki (*1984)
Transmogrifi cation na saksofon altowy i elektronikę (2017) 
prawykonanie
Dedykacja: Weronice Partyce

19:30
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Jacek Sotomski (*1987)
Life 2 na saksofon altowy i media elektroniczne (2018) 
prawykonanie
Dedykacja: Weronice Partyce
Weronika Partyka – saksofon altowy

Jakub Muras 
We’ll see na kwartet saksofonowy (2018)
 prawykonanie

Krzysztof Koszowski 
Parallax na kwartet saksofonowy (2018) 
prawykonanie

Mieczysław Wajnberg (1919–1996)
Kwartet smyczkowy op. 3 nr 2
(transkrypcja: Krzysztof Koszowski, 2018) 
prawykonanie

II. Allegretto
IV. Presto 

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

23
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Sesja 4
Nowa Sala Senatu im. Ignacego Jana Paderewskiego

Prowadzenie: dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC

dr Rafał Rachwał 
(Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego, Poznań)
Echa folkloryzmu w muzyce saksofonowej XX wieku. Interpretacja utworów 
literatury saksofonowej nacechowanych folklorem

mgr Aleksandra Mańkowska 
(Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Łódź)
Problematyka wykonawcza transkrypcji saksofonowych 
w kontekście twórczości wybitnych kompozytorów polskich XX stulecia 
na przykładzie Romansu op. 23 Karola Szymanowskiego oraz Epitafi um 
Witolda Lutosławskiego w opracowaniu na saksofon i fortepian

dr hab. Dariusz Samól, prof. AS 
(Akademia Sztuki, Szczecin)
Twórczość saksofonowa kompozytorów amerykańskich 
polskiego pochodzenia

09:30–10:00

10:00–10:30

10:30–11:00

11:00–11:20 Przerwa
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Sesja 5 
Prowadzenie: dr hab. Paweł Gusnar, prof. UMFC

dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC 
(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)
Notatki zimą w liście idącym mostem, polem, a nawet nieistniejącą ulicą – 
i ich rola w mojej muzyce saksofonowej

dr Włodzimierz Spodymek 
(Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz)
Język muzyczny w kompozycjach kameralnych na saksofon altowy i fortepian 
na przykładzie Dialogu Artura Cieślaka oraz LAID Island Michała Grabowskiego

dr Magdalena Jakubska-Szymiec 
(Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego, Poznań)
Saksofon w twórczości Łukasza Wosia

Sesja 6
Prowadzenie: mgr Emilia Dudkiewicz

dr hab. Janusz Brych 
(Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Wrocław)
Saksofon jazzowy w Polsce – trudne początki (okres dwudziestolecia 
międzywojennego oraz wczesne lata po XX wojnie światowej)

dr hab. Paweł Gusnar, prof. UMFC 
(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)
Nowe wydanie Studiów orkiestrowych na saksofon 
w perspektywie celów nauczania przedmiotu 
oraz promocji rodzimej twórczości

11:20–11:50

11:50–12:20

12:20–12:50

14:15–14:45

14:45–15:15

13:00–14:15 Przerwa

15:15–15:30 Przerwa
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PREZENTACJA DOROBKU: 
książki, wydawnictwa nutowe, fonografi a 
Chopin University Press, Ars Musica, DUX, 
Sarton Records, wydawnictwa uniwersyteckie
Nowa Sala Senatu im. Ignacego Jana Paderewskiego

III Koncert: SPOTKANIE Z KOMPOZYTOREM – 
Łukasz Woś (*1967)
Sala Koncertowa im. Fryderyka Chopina

Aria (1996), wersja na saksofon sopranowy i organy (2018) 
prawykonanie
Dedykacja: Pawłowi Gusnarowi
Paweł Gusnar – saksofon sopranowy
Bartosz Jakubczak – organy

L’aff aire Przybylska — Fantazja na saksofon altowy i fortepian (2018) 
prawykonanie
Dedykacja: dla Julity Przybylskiej
Julita Przybylska – saksofon altowy
Urszula Świętosława Szyryńska – fortepian

Ballada na saksofon altowy i fortepian (2018) 
prawykonanie
Dedykacja: dla Rafała Rachwała
Rafał Rachwał – saksofon altowy
Joanna Balewska – fortepian

15:30 

17:00

16:30–17:00 Przerwa
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Intermezzo na saksofon altowy i organy (2013) 
prawykonanie
Dedykacja: Pawłowi Gusnarowi i Bartoszowi Jakubczakowi

Romans (1996), wersja na saksofon altowy i organy (2001) 
prawykonanie
Dedykacja: dla Żony – Justyny Woś
Paweł Gusnar – saksofon altowy
Bartosz Jakubczak – organy

Nokturn na saksofon sopranowy i fortepian 
(w oprac. Marka Grucki i Grzegorza Szymca, 2018)
Dedykacja: Pawłowi Gusnarowi
THE SIX & SAX DUO:
Magdalena Jakubska-Szymiec – saksofon sopranowy
Grzegorz Szymiec – gitara

Ballada i Rondo na saksofon altowy i fortepian (2013)
Dedykacja: Piotrowi Wysockiemu

Sonata–Fantazja nr 4 na saksofon altowy i fortepian (2015) 
prawykonanie
Dedykacja: Magdalenie Jakubskiej-Szymiec
Magdalena Jakubska-Szymiec – saksofon altowy
Joanna Balewska – fortepian

pr
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IV Koncert: SCENA MŁODYCH
Sala Koncertowa im. Fryderyka Chopina

Elżbieta Sikora (*1943) 
Lisboa Tramway 28 na saksofon sopranowy, altowy i elektronikę (1999)
Dedykacja: Fernando Pessoa
Karol Mastalerz – saksofon sopranowy i altowy

Przemysław Scheller (*1990) 
Dwa tańce polskie na saksofon sopranowy i harfę (2015)
TREFON GMYREK DUO: 
Maria Gmyrek – saksofon sopranowy
Wojciech Trefon – harfa

Alojzy Thomys (1929–2005) 
Miniatury w różnych stylach na saksofon altowy i fortepian (1962)

VII. Vivace
VIII. Andante con passione
IX. Vivo
X. Scherzando

Szymon Lizak – saksofon altowy
Anna Materniak – fortepian 

Weronika Ratusińska-Zamuszko (*1977) 
Impressions I na saksofon altowy i fortepian (2014)
Dedykacja: Pawłowi Gusnarowi
Aleksandra Bukowska – saksofon altowy
Agnieszka Spodymek – fortepian 

Michał Pawełek (*1978) 
Gioco na dwa saksofony altowe
Dedykacja: Andrzejowi Rzymkowskiemu
Piotr Gruszecki – saksofon altowy
Krzysztof Guńka – saksofon altowy

19:00
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Maciej Jabłoński (*1974) 
Studium koloru na saksofon sopranowy i dwa saksofony altowe
Dedykacja: Andrzejowi Rzymkowskiemu
Wisuwat Pruksavanich – saksofon sopranowy
Piotr Gruszecki – saksofon altowy
Krzysztof Guńka – saksofon altowy

Jaromir Gajewski (*1961) 
Duo na saksofon altowy i fortepian (2010)
Dedykacja: Th e ArtSax Duo (Dariusz Samól – saksofon, Ewa Ruszała – fortepian)
Iwona Grysak – saksofon altowy
Kacper Odrobny – fortepian

Marcin Kopczyński (*1973) 
Sonata „…słuchając morza i lasu” op. 87 na saksofon altowy i fortepian (2018) 
prawykonanie
Dedykacja: Justynie Jażdżyk i Michałowi Maślakowi

I. Andantino
II. Andantino
III. Lento espressivo
IV. Tempo giusto
V. Vivo, con forza

Michał Maślak – saksofon altowy
Justyna Jażdżyk – fortepian

Ewa Fabiańska-Jelińska (*1989) 
Baby’s Expressions na saksofon altowy solo (2018)
Dedykacja: Magdalenie Jakubskiej-Szymiec

I. Śmiech
II. Płacz
III. Gaworzenie
IV. Kołysanka

Mateusz Wrzosek – saksofon altowy

Marcin Tadeusz Łukaszewski (*1972) 
...love as bread, life as death… na saksofon sopranowy i klawesyn (2017)
Dedykacja: PipeFusion Duo
PIPEFUSION DUO: 
Julia Mielczarek – saksofon sopranowy
Jakub Jastrzębski – klawesyn
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SPOTKANIE METODYCZNE 
Z NAUCZYCIELAMI 
Nowa Sala Senatu im. Ignacego Jana Paderewskiego

mgr Alicja Wołyńczyk 
(Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 oraz Zespół 
Państwowych Szkół Muzycznych nr 4, Warszawa)
Warsztat młodego saksofonisty  

WARSZTATY INTERPRETACJI SAKSOFONOWEJ

mgr Michał Knot 
(Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien)
Sala Koncertowa im. Fryderyka Chopina

mgr Pablo Sánchez-Escarische Gasch 
(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa) 
Sala 441

mgr Alicja Wołyńczyk 
(ZPSM nr 1 oraz ZPSM nr 4, Warszawa)
Sala 442

10:00–10:50

10:00–13:00

10:00–13:00

11:00–13:00

13:30 Przerwa
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V Koncert: KONCERT FINAŁOWY
Sala Koncertowa im. Fryderyka Chopina

Karol Szymanowski (1887–1937)
Romans op. 23 na skrzypce i fortepian 
(transkrypcja: Aleksandra Mańkowska, 2017)
Aleksandra Mańkowska – saksofon altowy
Dorota Mańkowska – fortepian

Dariusz Przybylski (*1984) 
We will all laugh at gilded butterfl ies op. 60 na saksofon, 
perkusję i fortepian (2010)
Dedykacja: creation ensemble
Alicja Wołyńczyk – saksofon
Magdalena Kordylasińska-Pękala – perkusja
Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz – fortepian

Marek Pasieczny (*1980) 
Winter’s Tale na saksofon sopranowy i gitarę (2007)
THE SIX & SAX DUO:
Magdalena Jakubska-Szymiec – saksofon sopranowy
Grzegorz Szymiec – gitara

Żaneta Rydzewska (*1991) 
aft er all na saksofon altowy i fortepian preperowany (2017)
Dedykacja: Pablo Sánchez-Escariche Gasch i Andrzej Karałow
Pablo Sánchez-Escariche Gasch – saksofon altowy
Andrzej Karałow – fortepian preparowany

Janusz Brych (*1963)
Duo na saksofon i fortepian (2018)
prawykonanie
Janusz Brych – saksofon
Łukasz Perek – fortepian

17:00

Przerwa
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Olga Hans (*1971) 
Moment muzyczny na fl et, saksofon altowy i trąbkę (2016) 
prawykonanie
Joanna Woszczyk-Garbacz – fl et
Jacek Delong – saksofon altowy
Konrad Boniński – trąbka

Andrzej Rzymkowski (*1955)
Gentle Breeze na saksofon altowy solo (2018)
Andrzej Rzymkowski – saksofon

Tomasz Skweres (*1984) 
Coffi  n Ship na saksofon i akordeon (2018)
Dedykacja: Duo Aliada
DUO ALIADA:
Michał Knot – saksofon
Bogdan Laketic – akordeon

Marilyn Shrude (*1946) 
Evolution V na kwartet saksofonowy i saksofon altowy solo (1987)
IMPRESSION SAXOPHONE ENSEMBLE:
Dariusz Samól – saksofon altowy solo
Mateusz Sawicki – saksofon sopranowy
Julita Przybylska – saksofon altowy
Agnieszka Jutkiewicz – saksofon tenorowy
Michał Maślak – saksofon barytonowy

Maciej Małecki (*1940) 
Europa suita na 12 saksofonów (2008)
WARSAW SAXOPHONE ORCHESTRA:
Pablo Sánchez-Escariche Gasch – sopranino
Alicja Wołyńczyk – saksofon sopranowy
Paulina Młynarska – saksofon sopranowy
Oskar Rzążewski – saksofon altowy
Kateřina Juřenová – saksofon altowy
Celia Castro Roldan – saksofon altowy                                    
Karol Mastalerz – saksofon tenorowy
Iga Drąg – saksofon tenorowy
Karol Denkiewicz – saksofon tenorowy
Jakub Wydrzyński – saksofon barytonowy
Kacper Puczko – saksofon barytonowy
Wojciech Chałupka – saksofon basowy
Paweł Gusnar – dyrygent25

 l
is

to
pa

da
 2

01
8

r. 
(n

ie
dz

ie
la

)



24

WYSTAWA INSTRUMENTÓW 
I AKCESORIÓW SAKSOFONOWYCH – 
JARMUŁA MUSIC
Stara Sala Senatu

Uczestnicy kongresu będą mieli możliwość porównania akcesoriów saksofonowych 
oraz skorzystania z bezpłatnego przeglądu instrumentów. 
Do dyspozycji będą znakomici fachowcy posiadający dużą wiedzę i wieloletnie 
doświadczenie:
Krzysztof Gubała (Jarmuła Music),
Bronisław Zawaliński (Bronton).

23–25 listopada 2018 r.
(piątek-niedziela)
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Sesja 1

mgr Ewelina Grygier (IS PAN, Warszawa)
Pomiędzy jazzem a dżazem. Inspiracje folklorem 
w kompozycjach na saksofon

W dyskursie popularnym saksofon niesłusznie kojarzony jest wyłącznie z muzyką 
rozrywkową i jazzem. Tymczasem instrument ten ma o wiele więcej do zaoferowania 
kompozytorom, wykonawcom, wreszcie słuchaczom. Potencjał barwowy oraz szero-
kie możliwości techniczne instrumentu sprawiają, że coraz chętniej jest on wykorzy-
stywany przez kompozytorów. Warto pamiętać, że saksofon z powodzeniem sprawdza 
się także jako element tradycyjnego instrumentarium (sic!). Polska wieś w drugiej po-
łowie XX wieku rozbrzmiewała oberkami granymi na trąbkach czy saksofonach przy 
akompaniamencie dżazu – ludowego zestawu perkusyjnego.  Także we współczesnych 
wersjach muzyki tradycyjnej saksofon powraca coraz częściej. 

Nie tylko muzycy tradycyjni i folkowi, ale również twórcy i kompozytorzy chęt-
nie tworzą utwory na saksofon, dodatkowo inspirowane muzyką tradycyjną. Kultowy 
w tym kontekście wydaje się być album Zbigniewa Namysłowskiego Kujawiak goes 
funky, ale równie ważne są dzieła kompozytorów młodego pokolenia, np. Anny Marii 
Huszczy. Współczesne kompozycje na saksofon inspirowane folklorem dowodzą, 
że instrument dobrze odnajduje się w zróżnicowanej stylistyce, jak również podkre-
ślają fakt, że muzyka tradycyjna nadal może być atrakcyjna, zarówno dla twórców, 
jak i dla odbiorców.

W wystąpieniu zaprezentowane zostaną przykłady muzyczne obrazujące 
współczesne oblicza saksofonu w muzyce tradycyjnej oraz klasycznej, inspirowanej 
folklorem.

10:15–11:45
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prof. dr hab. Marek Podhajski (AM, Gdańsk)
Kilka refl eksji analitycznych na temat utworu Trinity concerto Pawła 
Łukaszewskiego

Utwór został napisany w Cambridge w 2007 roku, gdzie kompozytor był zaproszony 
do nagrania swojej płyty z muzyką chóralną. Dzieło składa się z trzech części o następ-
stwach: szybka, wolna i szybka, a jego czas trwania zajmuje około 13 minut. W każdej 
z części zaznacza się wyraźnie podział na odcinki formalne, których następstwo tworzy 
spójny ciąg emocjonalny podporządkowany nadrzędnej koncepcji wyrazowej, jakiej 
poddane jest następstwo tych odcinków. 

Kształt formalny pierwszej części Trinity concerto, utrzymanej w tempie Larghetto, 
jest rezultatem oddziaływania dwóch tendencji konstrukcyjnych: rozwojowej formy 
trzyczęściowej i formy wariacyjnej. Całość jest spójna formalnie i tworzy jednokie-
runkowe następstwo trzech fragmentów konstrukcyjnych ABA1. Używając określenia 

„jednokierunkowe następstwo trzech fragmentów konstrukcyjnych” pragnę podkre-
ślić, że istotą rozwoju omawianej formy jest rozwojowość, a nie kontrast, jak to może 
sugerować zapis schematu budowy formalnej tej części. Z punktu widzenia wyrazowe-
go przebieg omawianej części przedstawia łuk ekspresyjny rozpoczynający się narracją 
o narastających komplikacjach fakturalnych i brzmieniowych, prowadzący do kulmina-
cji, a kończący się upraszczaniem faktury, brzmienia, głośności i stopniowo zamierają-
cą akcją. Opracowanie harmoniczne opiera się na technice centralizacji brzmieniowej 
oraz barwieniu struktur akordowych.

Zasady budowy formy w pierwszej części dzieła, a także związane z tą budową cechy 
konstrukcyjne, emocjonalne i wyrazowe muzyki, są w swych głównych własnościach 
kontynuowane w następnych częściach dzieła. 

Druga część cyklu, w tempie Agitato, obejmuje 63 takty. Przebieg tworzy formę sze-
regową obejmującą następstwo czternastu różnych, ale pokrewnych ruchowo i brzmie-
niowo cząstek. Grane są one najczęściej łącznie przez saksofon i orkiestrę. Wszystkie 
utrzymane są w stałym, szybkim tempie, na wysokim poziomie dynamicznym (f lub ff ) 
oprócz końcowej kody o gasnącym brzmieniu. Specyfi ką przebiegu jest motoryka ruchu, 
wysoki poziom dynamiczny, stałość szybkiego tempa, nadrzędność brzmieniowa orkie-
stry. Czynniki te decydują o jednorodności ekspresyjnej przebiegu. Całość omawianej 
formy jest specyfi cznie ukształtowaną formą ronda.

Ostatnia część omawianego cyklu – Largo – jest formą dwuczęściową typu AA1B. 
Zaznacza się przy tym tendencja do stopniowego skracania rozmiarów głównych frag-
mentów formy A i B. Własności początkowego czterotaktu omawianej części tworzą 
następstwo dwóch brzmień zróżnicowanych fakturalnie. Każde z nich zajmuje prze-
strzeń dwóch taktów. Pierwsze z nich odznacza się wykorzystywaniem interwału kwinty. 
Drugie, w odróżnieniu od pierwszego, wykorzystywaniem interwału sekundy. Harmo-
nicznie, następstwo tych struktur opiera się na relacji pokrewieństwa kwintowego. Ono 
to sprawia, że w recepcji odbieramy je jako spójną, pokrewną całość, bynajmniej jednak 
nie banalną w swej prostocie. Brzmienie pierwszej struktury barwi nie tylko centrum, 
na którym się opiera, ale także dźwiękowość w skrajnych głosach. Druga struktura 

10:45–11:15

ab
st

ra
kt

y 
w

ys
tą

pi
eń



II Polski Kongres Saksofonowy 29

urzeka swą prostotą i oczywistością. Obie przedstawiają relację, jaka istnieje między 
kulminacją i jej rozwiązaniem. W konsekwencji, zróżnicowanie tych dwutaktowych 
cząstek wprowadza w nastrój refl eksyjnego zamyślenia owianego aurą smutku. Prze-
nika ten nastrój ostatnią część zamykającą cały cykl, rzutuje na jego sens emocjonalny. 

Wszystkie wymienione powyżej cechy omawianego utworu sprawiają, że walory 
konstrukcyjne dzieła, nasycone elementami bogatej i oryginalnej techniki kompozytor-
skiej, są dla słuchacza zrozumiałe, a całość atrakcyjna wyrazowo.       

 
dr Małgorzata Waszak (UMFC, Warszawa)
Problemy fakturalno-brzmieniowe w dwóch utworach na sekstet 
saksofonowy (Cantus Mariana Borkowskiego i Lenten music Pawła 
Łukaszewskiego)

Przedmiotem analizy są dwie kompozycje przeznaczone na zespół sześciu saksofo-
nów: Lenten music Pawła Łukaszewskiego (2011) i Cantus Mariana Borkowskiego (2012). 
Powstanie obu utworów ma związek z wokalnym aparatem wykonawczym. U Borkow-
skiego związek ten odczytujemy już w samym tytule dzieła (cantus – śpiew, śpiewa-
nie). Lenten music jest opracowaniem na sekstet saksofonowy chóralnych Responsoriów
Łukaszewskiego. Zdaniem kompozytora „mimo braku warstwy tekstowej, utwór spraw-
dza się jako czysto instrumentalny. Za sprawą samej muzyki, w oderwaniu od słów, 
możemy go przeżywać równie intensywnie”.

Sesja 2 

prof. dr hab. Andrzej Rzymkowski (AM, Kraków)
Saksofon w twórczości kompozytorów krakowskich  

Saksofon w twórczości polskich kompozytorów pojawił się późno, bo dopiero 
w II połowie XX wieku. Pierwsze poważniejsze próby zastosowania saksofonu 
w nurcie muzyki „poważnej” w naszym kraju podjął Bogusław Schaeffer, w takich 
dziełach, jak Concerto per sei e tre na zmienny instrument solowy (klarnet, sakso-
fon, skrzypce, wiolonczelę, perkusję i fortepian) i trzy orkiestry (1960) oraz S’alto 
na saksofon i kameralną orkiestrę solistów (1963). Elementem wyróżniającym 
kompozytorów krakowskich jest żywy stosunek do oryginalnie pojmowanego 
idiomu romantycznego. Nawet w utworach Bogusława Schaeffera, radykalnego 
zwolennika awangardy i kompozytora niejednokrotniepodważającego artystyczny 
sens „powrotów do przeszłości”, ów idiom jest subtelnie wyczuwalny. Na tym tle 
najbardziej oryginalnie prezentuje się muzyka Magdaleny Długosz. Należy ona do 
zjawisk unikalnych w muzyce polskiej.  Od najwcześniejszych dzieł kompozytorka 
dawała wyraz wierności swojej postawie twórczej, nieustającej w poszukiwaniach 
i podchodzącej niezwykle pieczołowicie do kwestii działalności artystycznej.

11:15–11:45

12:00–12:30
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Istotną rolę w krakowskiej muzyce saksofonowej odgrywa twórczość Macie-
ja Jabłońskiego, która obejmuje pięć utworów powstałych na przestrzeni dekady 
2005–2015. Kompozytor chętnie sięga po ten instrument jako medium najbardziej 
adekwatne do wyrażenia jego estetycznych ideałów – mikrotonowości, barwowej 
stopliwości z innymi instrumentami oraz walorów dynamicznych. Saksofon jest 
jednym z ulubionych mediów Wojciecha Ziemowita Zycha, twórcy szczycącego się 
wielką renomą w zakresie sztuki instrumentacji. Jego młodzieńczy Koncert na sakso-
fon sopranowy i orkiestrę był dziełem dyplomowym kompozytora; premiera odbyła się 
w Białymstoku w 2001 roku w wykonaniu Aliny Mleczko i Orkiestry Fiharmonii 
Podlaskiej pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. Młodszym od Jabłońskie-
go i Zycha twórcą jest Michał Pawełek, kompozytor utworu Fretta na zespół sakso-
fonowy. Fretta jest krótkim utworem przeznaczonym na sekstet saksofonowy. W za-
kresie harmoniki daje się wyczuć delikatne nawiązanie do jazzu, głównie za sprawą 
przesuwanych akordów kwartowych, z tercją wielką i małą jednocześnie, a w przy-
padku gęstych współbrzmień takiego ustawiania dźwięków w kolejności z dołu 
do góry, aby najniższy dźwięk sprawiał wrażenie prymy akordu. 

Saksofon w krakowskiej szkole kompozytorskiej zdaje się przeżywać swój renesans.

dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, prof. UAM 
(UAM, Poznań)

„Saksofon w roli głównej”. Estetyczno-warsztatowe inspiracje 
w dwóch kompozycjach Bogusława Schaeff era

Dariusz Samól w swojej monografi i Muzyka saksofonowa w twórczości polskich 
kompozytorów – dzieła wybrane (Szczecin 2014) stwierdził, że w twórczości Bogusła-
wa Schaeff era „saksofon zajął ważne miejsce”, co potwierdza kilkadziesiąt utworów 
tego kompozytora na – ogółem – ponad 500 kompozycji dedykowanych temu 
instrumentowi przez polskich kompozytorów. W tym kontekście wydaje się uzasad-
nione, aby właśnie kompozycjom Schaeff era poświęcić nieco uwagi. Przedmiotem 
refl eksji są dwa utwory z lat 60. XX wieku: S’alto na saksofon altowy i solistyczną or-
kiestrę kameralną (1963) oraz Concerto per sei e tre na zmienny instrument solowy 
i trzy orkiestry (1960). Osoba twórcy, czas powstania dzieł, zawarte w nich idee kre-
acyjne i koncepcja formalna determinują wiele problemów badawczych. Refl eksja 
jest zogniskowana wokół saksofonu, instrumentu, który w obu kompozycjach został 
przez Schaeff era potraktowany w sposób wyjątkowy. Ta wyjątkowość dotyczy nie tyl-
ko jego potencjału brzmieniowego i technicznego, ale przede wszystkim możliwo-
ści tworzenia zarówno wysoce zindywidualizowanej solowej partii instrumentalnej, 
jak i możliwości wykorzystania saksofonu do konfi gurowania niekonwencjonalnych 
grup instrumentalnych.

12:30–13:00
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dr hab. Maciej Jabłoński (AM, Kraków)
Saksofon w mojej twórczości

Wykład obejmuje prezentację skomponowanych przeze mnie utworów przeznaczo-
nych na saksofon. Pierwszym z nich jest Koncert na saksofon altowy i orkiestrę, który 
pochodzi z 2006 roku. Jest to utwór trzyczęściowy o typowej dla koncertu budowie 
i układzie ogniw (szybkie – wolne – szybkie). Kolejnym utworem jest Labirynt umysłu 
napisany w 2008 roku na kwintet saksofonowy z solową rolą saksofonu altowego. 
Ten jednoczęściowy utwór składa się z elizyjnie nakładających się na siebie segmen-
tów o zróżnicowanej wyrazowości i fakturze. W tym samym roku skomponowałem 
Ikonki na kwartet saksofonowy będące zbiorem sześciu etiud prezentujących różne 
problemy techniczne. Utworem na saksofon solo jest UI powstały w 2012 roku. Soli-
ście towarzyszy warstwa elektroakustyczna zrealizowana na bazie dźwięków saksofo-
nu. UI zawiera wiele ćwierćtonów, które dobarwiają tok narracji. W roku 2015 powstał 
Tao. Concerto da camera na saksofon altowy i orkiestrę kameralną o pojedynczym 
składzie. Forma tego utworu jest analogiczna do symbolu tao i zbudowana została 
z dwóch ogniw. Ostatnim utworem saksofonowym jest Studium koloru na saksofon 
sopranowy i dwa saksofony altowe. Utwór ten stanowi studium rozmaitych barw 
i faktur, a naczelnym zagadnieniem jest tutaj mikrotonowe odchylanie.
 

Sesja 3

dr hab. Michał Pawełek (AM, Kraków)
Saksofon i elektronika w mojej twórczości

Muzyka elektroniczna zajmuje ważne miejsce w mojej twórczości od najdawniejszych 
lat, to jest od czasów szkolnych, kiedy to zrealizowałem pierwsze etiudy, nie dysponując 
jeszcze profesjonalnym sprzętem. Z czasem opanowałem narzędzia, które pozwalają mi 
na tworzenie utworów instrumentalno-elektronicznych, w których centralne miejsce 
zajmuje wykonawca. Tak jest na przykład w utworze Ephreia na kwartet smyczkowy, 
kwintet dęty i elektronikę. Przetworzenia dźwięku zaprogramowane są w taki sposób, 
że wykonawcy sami sterują nimi przy wykorzystaniu parametrów dźwięku takich jak 
wysokość i głośność, a także ruch smyczka. Ten ostatni parametr odczytywany jest 
dzięki systemowi diod i fotorezystorów zamocowanych przy instrumentach i nad-
garstkach muzyków. A więc możliwa jest pewna swoboda w zakresie czasu i element 
improwizacji, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej synchronizacji z elektroniką. 
W innych przypadkach, kiedy nie stosuję przetworzeń w czasie rzeczywistym, uży-
wam narzędzi, które umożliwiają precyzyjne i wielowarstwowe odtwarzanie przy-
gotowanych wcześniej próbek dźwiękowych. W ten sposób uruchamiam brzmie-
nia elektroniczne wtedy, kiedy wykonawca osiągnie odpowiedni punkt w utworze, 
a zatem niejako gram razem z nim. Czasem zresztą używam do tego celu klawiatury 

13:00–13:30

15:30–16:00
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MIDI. Przykładem takich działań są między innymi utwory Mittsu no Yume 
Monogatarina dwa fl ety i elektronikę oraz Simeia na orkiestrę i elektronikę.

Obecnie planuję zastosowanie podobnych rozwiązań w utworze saksofonowym. 
Będzie to mój pierwszy utwór na saksofon z użyciem brzmień elektronicznych, jednak 
w dotychczas napisanych utworach, mimo że są one czysto akustycznymi kompozy-
cjami, komputer także miał zastosowanie. Odbyło się to jednak w procesie prekompo-
zycji. Często stosuję różne operacje matematyczne w celu przekształceń wyjściowego 
materiału nutowego. W tym celu zapisuję go jako informacje MIDI, a następnie 
transformuję przy użyciu skryptów w programie sekwencerowym lub własnych pod-
programów. W ten sposób można na przykład skalować interwały, zachowując – lub 
nie – siatkę równomiernej temperacji, albo też skracać lub wydłużać wartości, uzy-
skując natychmiastową symulację brzmieniową wielogłosowego kanonu w diminucji 
o wartość niecałkowitą – a więc trudną do wyliczenia „ręcznie”.

Do moich najnowszych utworów saksofonowych należą Fretta na sekstet sakso-
fonowy oraz Gioco na saksofon altowy.

dr Mariusz Wrona (ASP, Gdańsk)
Czynniki kształtujące brzmienie w repertuarze polskich kompozytorów 
piszących na saksofon z organami 

Zaproponowana przez Józefa Michała Chomińskiego oryginalna koncepcja formy, 
która swoje źródła czerpała z krytyki dotychczasowych metod analitycznych oraz 
z zainteresowań autora tzw. drugoplanowymi elementami muzycznymi, ponadto zało-
żenie równoważności wszystkich elementów muzycznych oraz zwrócenie uwagi na ich 
wyraźną rolę formotwórczą, ukształtowały podstawy teorii faktury i formy muzycznej, 
tj. sonorystyki. Jej głównym zadaniem stało się wykazanie jakości kolorystycznych 
wszystkich elementów muzycznych oraz kompleksowe ujęcie dzieła w kontekście 
środków wykonawczych. Rozważania nad poszukiwaniem realnego brzmienia utwo-
rów miały decydować o ich niepowtarzalnym kształcie. Podsumowanie studiów nad 
brzmieniem doprowadziło do stworzenia podstaw sonologii muzycznej i terminu regu-
lacji sonorystycznej, które pochodząc z materiału dźwiękowego miały odzwierciedlać 
proces kształtowania dzieła muzycznego (forma formans). W kontekście zarysowanym 
wyżej autor wystąpienia podejmuje próbę charakterystyki brzmieniowej repertuaru 
kompozytorów polskich piszących na saksofon z organami.

mgr Emilia Dudkiewicz (UMFC, Warszawa)
Rola saksofonu w utworach polskich kompozytorów o tematyce 
religijnej

Saksofon jest instrumentem polimorfi cznym, unikalnym i uniwersalnym zarazem. 
Szerokie możliwości brzmieniowe i kolorystyczne sytuują go między delikatną, aksa-
mitną barwą instrumentów dętych drewnianych, a wyrazistą, metaliczną dętych 
blaszanych. Zanim znalazł stałe miejsce z muzyce jazzowej i orkiestrowej, w 1846 roku 
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został opatentowany jako instrument klasyczny, mający m.in. wspomagać głosy wo-
kalne. W powszechnym rozumieniu postrzegany jest głównie jako instrument świecki 
(w pierwszym odruchu kojarzący się z muzyką rozrywkową), jednak w polskiej lite-
raturze muzycznej z jego udziałem nie brakuje utworów odnoszących się do tematów 
i motywów religijnych. Wykorzystanie potencjału wynalazku Saxa w niestandardo-
wych kontekstach przyczynia się do przełamywania krzywdzących stereotypów, a tak-
że otwiera szeroki wachlarz możliwości kompozytorskich i wykonawczych. W wystą-
pieniu zostanie podjęta próba systematyzacji zjawisk z tego obszaru oraz odniesienia 
ich do uwarunkowań teologicznych.

Sesja 4

dr Rafał Rachwał (AM, Poznań)
Echa folkloryzmu w muzyce saksofonowej XX wieku. Interpretacja 
utworów literatury saksofonowej nacechowanych folklorem

Celem wystąpienia będzie ukazanie światowej literatury saksofonowej (wybranych 
utworów Bozzy, Iturralde, Milhauda, Nody, Duboisa, Matitii, Lantiera) w kontekście 
folkloryzmu muzycznego. Liczne kompozycje, w których formotwórczą rolę pełnią 
tańce narodowe, muzyka ludowa i popularna, a inspirację dla nich stanowi średnio-
wieczna literatura, zostaną opisane w kontekście różnorakich tendencji stylistycznych 
panujących w muzyce XX wieku. Z perspektywy wykonawcy trafne zakwalifi kowanie 
utworu do określonego nurtu jest niezbędne do jego właściwej interpretacji w szerokim 
kontekście muzycznym. Wnioski płynące z analizy związków literatury saksofonowej 
z nurtem folklorystycznym zostaną przedstawione w kontekście zastosowania ich 
w praktyce wykonawczej. 

mgr Aleksandra Mańkowska (AM, Łódź)
Problematyka wykonawcza transkrypcji saksofonowych w kontekście 
twórczości wybitnych kompozytorów polskich XX stulecia na przykła-
dzie Romansu op. 23 Karola Szymanowskiego oraz Epitafi um Witolda 
Lutosławskiego w opracowaniu na saksofon i fortepian

Transkrypcja muzyczna jako ważna sfera działalności saksofonistów, stanowi niezwy-
kle istotną formę artystycznych poszukiwań oraz formowania coraz ciekawszego ję-
zyka wykonawczego. Liczne transkrypcje dokonywane przez saksofonistów na prze-
strzeni lat ukazują szeroki wachlarz możliwości tak wielowymiarowego instrumentu, 
jakim jest saksofon oraz znacznie przyczyniają się do poszerzania literatury koncer-
towej i dydaktycznej. Są także bezcennym narzędziem do pracy nad saksofonową
techniką wykonawczą i rozwojem artystycznej świadomości form, gatunków 
i stylów muzycznych, zwłaszcza dla młodych saksofonistów.

9:30–10:00

10:00–10:30
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Szczegółowej analizie pod kątem możliwości najciekawszej formy interpretacji, 
a co za tym idzie, rozwoju różnych sfer wykonawstwa zostaną poddane dwa wybitne 
dzieła kameralne polskich kompozytorów w autorskiej transkrypcji: Romans op. 23 
Karola Szymanowskiego (w pierwotnej wersji na skrzypce i fortepian) oraz Epitafi um 
Witolda Lutosławskiego (w oryginale na obój i fortepian).

dr hab. Dariusz Samól, prof. AS (AS, Szczecin)
Twórczość saksofonowa kompozytorów amerykańskich polskiego 
pochodzenia

Dynamiczny rozwój polskiej twórczości saksofonowej może dziś budzić prawdzi-
wy optymizm wśród entuzjastów tego instrumentu pomimo jego relatywnie krót-
kiej obecności na rodzimej scenie muzycznej. Rozszerzając krąg poszukiwań tego 
typu muzyki aż za ocean, do Stanów Zjednoczonych, odnajdujemy szereg twórców, 
których korzenie sięgają naszego kraju, a których saksofonowa spuścizna kompozy-
torska wzbogaca w wielkim stopniu i niejednokrotnie w światowym wymiarze lite-
raturę muzyczną. Nie sposób nie odczuwać satysfakcji, iż potomkowie polskiej emi-
gracji wnoszą tak ważny wkład w kulturę ogólnoświatową. Niektóre z kompozycji 
są od lat znane wszystkim saksofonistom, jednak nadal pozostaje wiele utworów god-
nych zainteresowania i szerokiego propagowania. Na przykład Roberta Muczyńskie-
go znają wszyscy saksofoniści, ale już Marilyn Shrude czy David Maslanka brzmią 
znajomo nielicznym z nas.

Prezentacja sylwetek tych i innych twórców oraz przybliżenie ich sztuki może 
stanowić impuls do włączenia niektórych utworów do repertuaru także polskich 
saksofonistów. Przedstawienie ich dorobku jest również uzasadnione w Roku 
Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Sesja 5

dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC 
(UMFC, Warszawa)
Notatki zimą w liście idącym mostem, polem, a nawet nieistniejącą 
ulicą – i ich rola w mojej muzyce saksofonowej

Tytuł referatu stanowi złożenie słów zaczerpniętych z tytułów moich utworów 
z udziałem saksofonu. Zbiór ten inicjuje cykl Lapidaria (stąd notatki), który do-
czekał się dwóch wcieleń: duetu na saksofon i skrzypce z 2007 roku, a ponad 10 lat 
później duetu dwóch saksofonów, zamówionego przez dwie saksofonistki. W 2011 
roku powstała pierwsza wersja utworu Winter is icumen in przeznaczonego na sie-
dem saksofonów, na prośbę szefa takiego zespołu, w 2012 roku napisałam wersję 
tego utworu na saksofon altowy i fortepian, a w 2017 wersję na saksofon sopranowy 
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11:50–12:20

12:20–12:50

i fortepian. Okolicznościowa miniaturka o długim tytule Tomaszeusz, 90-sekundowy list 
do Mieczysława Tomaszewskiego (2011) przeznaczona została na saksofon i fl et. 
W skomponowanym w 2013 roku cyklu na zespół kameralny, zatytułowanym Most 
transbałtycki, a zamówionym przez wykonawców skandynawskich, saksofon baryto-
nowy pełni ważną rolę. W 2016 roku otrzymałam zamówienie na utwór na saksofon 
i kwartet smyczkowy i tak powstało Dźwiękopole. Rok później kolejne zamówienie sta-
ło się przyczyną powołania do życia utworu pod zagadkowym tytułem Non-existent 
street na kwartet saksofonowy. Prezentacja wybranych z tego zbioru utworów pod 
kątem głównej idei muzyki i wyrażających ją środków techniki saksofonowej wypełni 
treść referatu.

dr Włodzimierz Spodymek (AM, Bydgoszcz)
Język muzyczny w kompozycjach kameralnych na saksofon altowy 
i fortepian na przykładzie Dialogu Artura Cieślaka oraz LAID Island 
Michała Grabowskiego 

Kameralne kompozycje Artura Cieślaka oraz Michała Grabowskiego z udziałem sak-
sofonu coraz częściej wzbogacają programy koncertowe adeptów sztuki saksofonowej. 
Na szczególną uwagę zasługują dwa utwory wymienionych twórców powstałe w pierw-
szej połowie 2018 roku: Dialog Cieślaka oraz LAID Island Grabowskiego na saksofon 
altowy i fortepian, które będą przedmiotem wystąpienia. Kompozycje te – odmienne 
w charakterze, formie i stylistyce – łączy siła wyrazu, różnorodność treści, zmienność 
nastrojów oraz odwoływanie się do wielu stylów muzycznych, folkloru i jazzu. Obie 
wymagają od wykonawców dużej sprawności technicznej, swobodnego operowania 
wieloraką, często zmieniającą się artykulacją oraz znajomości współczesnych środków 
wykonawczych. Autorskie spojrzenie na ich interpretację zyskuje na znaczeniu dzięki 
analizie dokonanej w kontekście znajomości specyfi ki instrumentu.

dr Magdalena Jakubska-Szymiec (AM, Poznań)
Saksofon w twórczości Łukasza Wosia

Łukasz Woś tworzy muzykę, która urzeka specyfi cznym kolorytem, bogatą szatą har-
moniczną, subtelnym liryzmem oraz elegancją frazy i romantycznym nastrojem. Jego 
styl kompozytorski oparty jest na trzech głównych ogniwach:  klasycznej formie 
(ze szczególnym upodobaniem formy sonatowej, allegra czy ronda), romantycznej fak-
turze  (z wyeksponowaną instrumentalną wirtuozerią) oraz harmonii wyraźnie nawią-
zującej do muzyki fi lmowej i jazzowej (inspiracje muzyką Ennio Morricone, Michela 
Legranda, Gianni Ferrio, Claude Bollinga). Dorobek kompozytorski Wosia obejmuje 
ponad 140 utworów. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmują instrumenty dęte – 
73 dzieła, w tym ponad 20 na saksofon. Okoliczności ich powstania oraz sylwetka 
kieleckiego kompozytora zostaną przybliżone w wystąpieniu.
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Sesja 6

dr hab. Janusz Brych (AM, Wrocław)
Saksofon jazzowy w Polsce –  trudne początki (okres dwudziestolecia 
międzywojennego oraz wczesne lata po XX wojnie światowej)

Lata dwudzieste XX wieku były czasem powstania nowego ładu politycznego na świe-
cie, a szczególnie w Europie. Na mapie świata zaszły zmiany, które miały wpływ na 
rozwój ówczesnej kultury. Pierwsza połowa lat XX w Polsce to czas absorpcji nowinek 
z Paryża, Berlina i Nowego Jorku. Jedną z nich była muzyka taneczna i jazzowa 
(jazzująca). Szybki rozwój radia, nowych wytwórni płytowych i nastanie epoki kina 
dźwiękowego spowodowały, że bogata publiczność Warszawy czy Krakowa chcia-
ła mieć dostęp do szeroko rozumianej rozrywki, takiej samej jak w innych stolicach 
świata. Nastała moda na nowe tańce towarzyskie pochodzące od jazzu: step, on-step, 
cake walk, shimmy, black batton, charleston. Wraz z popularnością nowej muzyki 
zaczęto stosować nowe instrumentarium.

W ten oto sposób do kraju nad Wisłą zawędrował saksofon. Powstawały jazz-
-bandy z saksofonem w składzie i pojawili się pierwsi saksofoniści. W moim wykładzie 
przedstawię ich sylwetki na tle ówczesnej sceny muzycznej.

dr hab. Paweł Gusnar, prof. UMFC (UMFC, Warszawa)
Nowe wydanie Studiów orkiestrowych na saksofon w perspektywie 
celów nauczania przedmiotu oraz promocji rodzimej twórczości

W polskim szkolnictwie muzycznym przedmiot studia orkiestrowe należy do waż-
nych elementów kształcenia instrumentalistów. Od 2014 roku prowadzony jest nie 
tylko w akademiach i na uniwersytetach muzycznych, ale również na poziomie szkół 
muzycznych II stopnia. Ma na celu rozbudzenie zainteresowania muzyką orkiestrową, 
zaznajomienie z partiami instrumentalnymi wybranych utworów, kształcenie świa-
domości roli muzyka w zespole orkiestrowym, a także – szczególnie w perspektywie 
saksofonistów – w dużym stopniu staje się istotnym ogniwem łączącym specyfi kę wy-
konawstwa kameralnego i orkiestry. Kluczowym elementem dla realizacji przedmio-
tu jest dobór repertuaru dydaktycznego podejmującego szerokie spektrum proble-
mów wykonawczych i formalnych. Wyżej wymienione cele stały się punktem wyjścia 
do przygotowania nowego, uaktualnionego wydania Studiów orkiestrowych na sakso-
fon, uwzględniającego bazę źródłową proponowanych utworów oraz polski dorobek 
z udziałem saksofonu.

14:15–14:45

14:45–15:15
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Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w klasach: fortepianu Andrzeja 
Tatarskiego oraz klawesynu Marii Banaszkiewicz-

-Bryły (dyplom z wyróżnieniem). W macierzystej 
uczelni uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych 
(2011) na podstawie pracy pt. Fenomen dźwiękowy 
w twórczości klawesynowej F. Couperina le Grand 
i w Le Tombeau de Couperin M. Ravela (opubli-
kowana w 2014 roku wraz z płytą Francuska mu-
zyka klawiszowa XVIII i XX wieku). W 2018 roku 
otrzymała stopień doktora habilitowanego.

Bierze udział w licznych koncertach, festiwalach 
i kursach mistrzowskich, dokonuje prawykonań 
najnowszej muzyki polskiej. Jako ceniona kame-
ralistka towarzyszy solistom podczas konkursów 
o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jej 
repertuar obejmuje muzykę kameralną od baroku 
po dzieła najnowsze. Wraz z oboistą Mateuszem 
Kubańskim wydała płytę z XX-wieczną muzyką bał-
kańską (2013); współpraca z Magdaleną Jakubską-

-Szymiec zaowocowała ukazaniem się albumu z kom-
pozycjami na saksofon i fortepian Łukasza Wosia 
(2016). Jej ostatnim projekt –  Tôn-Th ât Tiêt 
Utwory na klawesyn, fortepian i instrumenty dęte 
(2018) – zawiera pierwsze na rynku fonografi cznym 
nagranie wczesnych utworów tego wietnamskiego 
kompozytora.  

W 2013 roku za działalność artystyczną otrzy-
mała odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej. Jako 
pianistka-akompaniator współpracuje z Katedrą In-
strumentów Dętych macierzystej uczelni. Prowadzi 
również klasę fortepianu w Poznańskiej Ogólno-
kształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Mieczysława 
Karłowicza.

24.11., godz. 17:30, III Koncert: spotkanie 
z kompozytorem – Łukasz Woś (*1967)

Joanna 
Balewska
dr hab., pianistka, klawesynistka, 
pedagog
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Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Graży-
ny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie trąbki 
Jana Pędziwiatra (recital z wyróżnieniem). Pracę 
pedagogiczną rozpoczął w 1987 roku w Ludowym 
Instytucie Muzycznym (obecnie Państwowy Insty-
tut Muzyczny) w Łodzi. 11 lat później związał się 
z macierzystą uczelnią, gdzie w 2012 roku uzyskał 
stopień doktora sztuk muzycznych.

Od 2007 roku prowadzi klasę trąbki w OSM 
I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi. Jest 
jurorem konkursów regionalnych i ogólnopolskich 
instrumentów dętych blaszanych. Należy do Sto-
warzyszenia Artystów Scen Łódzkich – „Komedia 
Łódzka” 2007.

Uczestniczył w licznych kursach i warsztatach 
interpretacji, m.in. w: Bayreuth, Dusznikach Zdro-
ju, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi. Współpracował 
z wieloma artystami, m.in. takimi jak: Andrea Boc-
celli, Renato Bruson, José Carreras, José Van Dam, 
Gwendolyn Bradley, Monsterrat Caballé, Plácido 
Domingo, a także instytucjami: Łódzkim Towa-
rzystwem Muzycznym im. Karola Szymanowskie-
go, Operą Śląską w Bytomiu, Filharmonią Łódzką 
oraz Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi.
Był pierwszym trębaczem Filharmonii Kaliskiej 
(1991–1993), Orkiestry Opery Dolnośląskiej (od 
2000 – występy w Anglii, Holandii, Niemczech 
i Luksemburgu oraz udział w superwidowiskach) 

i Polskiej Opery Kameralnej. Jako pierwszy trębacz 
uczestniczył we wszystkich zagranicznych trasach 
koncertowych Orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi 
(od 1991). Dokonał nagrań do fi lmów fabularnych, 
dokumentalnych i krótkometrażowych.

Jest aktywnym solistą i kameralistą, koncertuje 
(Austria, Niemcy, Szwecja, Norwegia, Korea Pół-
nocna, a także Festiwal Dialogu Czterech Kultur) 
i nagrywa z łódzkim kwintetem dętym Fine Brass 
Ensemble, którego jest założycielem (od 1991). 
Odbył liczne tournées zagraniczne z przedstawie-
niami musicalowymi, występował z Michałem 
Urbaniakiem i Włodkiem Pawlikiem. Dokonał pra-
wykonań utworów Olgi Hans, Andrzeja Hundziaka, 
Andrzeja Krauze i Wiesława Rentowskiego, brał 
udział w sesjach Musica Moderna.

25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Konrad 
Boniński
(*1967)

dr, trębacz, pedagog
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Studia odbył w PWSM (obecnie UMFC) w Warsza-
wie w klasach: kompozycji Kazimierza Sikorskiego 
oraz fortepianu Jana Ekiera i Natalii Hornowskiej 
(1959–1965), a także w UW (muzykologia pod kie-
runkiem Józefa M. Chomińskiego, 1966). W latach 
1966–1968, jako stypendysta rządu francuskiego, 
studiował: kompozycję u Nadii Boulanger i Oliviera 
Messiaena w Konserwatorium Paryskim i w Konser-
watorium Amerykańskim w Fontainebleau, u Ian-
nisa Xenakisa w École Pratique des Hautes Études; 
muzykologię pod kierunkiem Jacquesa Chailley 
i Barry S. Brooka w Uniwersytecie Paryskim; fi lozo-
fi ę u Jeana Hyppolite i Julesa Vuillemina na Sorbo-
nie oraz w Collège de France. 

Brał udział w Międzynarodowych Kursach 
Nowej Muzyki w Darmstadt (1972, 1974) oraz w Ac-
cademia Musicale Chigiana w Sienie (1973, 1975 – 
Diploma di Merito), pracując pod kierunkiem 
Ligetiego, Xenakisa, Stockhausena i Donatoniego. 
Od roku 1968 wykłada w AMFC. W roku 1989 
otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych. Był 
prodziekanem i dziekanem Wydziału Kompozycji, 
Dyrygentury i Teorii Muzyki, prorektorem AMFC, 
kierownikiem katedr Kompozycji i Teorii Muzyki, 
a także inicjatorem i kierownikiem Podyplomo-
wych Studiów Kompozycji i Teorii Muzyki. Pro-
wadził wiele międzynarodowych kompozytorskich 

kursów mistrzowskich. Jako visiting professor i guest 
artist wykładał w ponad 30 uniwersytetach i konser-
watoriach muzycznych  w USA, Chile, Francji, Ka-
nadzie, Korei Południowej i Rumunii. Wykształcił 
szerokie grono kompozytorów polskich i zagranicz-
nych. Jest laureatem licznych konkursów kompozy-
torskich, również jego studenci i absolwenci zdo-
byli ponad 350 nagród i wyróżnień na krajowych 
i międzynarodowych konkursach.

Jego utwory były wykonywane w 25 krajach 
Europy, a także w Australii, Boliwii, Chile, Chi-
nach, Ekwadorze, Iranie, Jamajce, Japonii, Kanadzie, 
Kolumbii, Korei Południowej, Kubie, Kuwejcie, 
Malezji, Meksyku, Peru, Turcji, USA i Wenezueli. 
Wiele kompozycji zostało nagranych na ponad 60 
płytach analogowych i CD. Był twórcą i dyrekto-
rem artystycznym festiwalu „Laboratorium Mu-
zyki Współczesnej” oraz członkiem jury wielu 
konkursów kompozytorskich i wykonawczych. 
Otrzymał kilka wiele nominacji i kilka Fryderyków 
(1998–2016). Odznaczony został także, m.in. Srebr-
nym Krzyżem Zasługi (1977), Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski (1984), Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2002).

23.11., godz. 19:30, II Koncert: koncert prawykonań

Marian 
Borkowski 
(*1934)

prof. dr hab., kompozytor, 
muzykolog, pianista, pedagog
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Ukończył Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
Akademii Muzycznej w Katowicach. Jako peda-
gog związany jest z Akademią Muzyczną im. Ka-
rola Lipińskiego we Wrocławiu; prowadzi rów-
nież zajęcia na Wydziale Artystycznym UMSC 
w Lublinie oraz w warszawskim Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina.

Jest laureatem wielu nagród, które zdobył 
na festiwalach: Jazz Juniors, Jazz nad Odrą, Fes-
tival International de Jazz w Dunkierce. Był człon-
kiem rozmaitych zespołów, m.in.: Kwintetu Piotra 
Wojtasika, Kwartetu Joachima Mencla, Young Po-
wer, Jazz Septet, Kwartetu Jorgi, Lena Ledoff -Ja-
nusz Brych Trio, Studio, Trzy Ścieżki, Kwartet A-2. 
Współpracował również z licznymi orkiestrami 
(Alex Band, Zbigniew Górny Orchestra, Kukla 
Band, Orkiestra Poznań, Orkiestra Niskobudżeto-
wa), a także z uznanymi jazzmanami. 

Brał udział w wielu prestiżowych festiwalach 
w Polsce i za granicą, m.in.: Jazz Jamboree, Solo 
Duo Trio, Jazz Hoeilaart, Festiwalu Czterech Kul-
tur, Nowa Tradycja, Skrzyżowanie Kultur, Kolory 
Polski, Old Jazz Meeting „Złota Tarka”, Warsaw 
Summer Days, Camerimage, Nowe Horyzonty, 
czy Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach.

Do najważniejszych pozycji w jego dyskogra-
fi i należą: Welcome oraz Steps of Time (nagrane 

z Markiem Piątakiem – duet New Salt), For 
the Future (z Jazz Trio), Jazzy Positive (z Salted 
Peanuts), Still Swingin’  (z New Sami Swoi Zbi-
gniewa Czwojdy), Ostatnia Marka Dyjaka oraz 
Burning Stones (z Trylobity Group). Obecnie 
prezentuje swój autorski projekt Janusz Brych 
& Th e Free Electrons oraz występuje w różnych 
formacjach: New Salt, Tylobity Group, zespole 
Pawła Steczkowskiego, Big Collective Band Wie-
sława Pieregorólki, Big Bandzie Krzysztofa Her-
dzina, Orkiestrze Tomasza Szymusia, a także – 
okazjonalnie – w Orkiestrze Adama Sztaby.

24.11., godz. 14:15, Konferencja naukowa: sesja 6
25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Janusz 
Brych
(*1963) 

dr hab., saksofonista, fl ecista, 
pedagog
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Edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 10 lat 
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Oska-
ra Kolberga w rodzinnym Szczecinku, w klasie 
Wiesława Orłowskiego (dyplom z wyróżnieniem). 
Brała udział w wielu kursach saksofonowych 
prowadzonych przez takich mistrzów, jak m.in.: 
Vincent David, Arno Bornkamp, Jean-Denis 
Michat, Lars Mlekusch. Uczestniczyła również 
w licznych konkursach saksofonowych i kame-
ralnych, w których odniosła kilka znaczących 
sukcesów.  Muzyka od zawsze była jej największą 
życiową pasją, z którą wiąże swoje plany na przy-
szłość. Obecnie jest studentką drugiego roku Aka-
demii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy w klasie saksofonu Włodzimierza 
Spodymka.

24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Aleksandra
Bukowska
saksofonistka
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Edukację muzyczną rozpoczął w Gminnej Szkole 
Muzycznej I st. w Kluczborku, w klasie akordeonu 
Małgorzaty Gwozdeckiej. Kontynuował ją w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej II st. im. Fryderyka 
Chopina w Opolu pod kierunkiem Piotra Cho-
łołowicza oraz w Państwowej Ogólnokształcącej 
Szkole Muzycznej II st. im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach u Marka Andryska. Obecnie nadal 
kształci się pod kierunkiem Marka Andryska jako 
student Akademii Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiegow Katowicach. 

Jako solista jest laureatem wielu konkursów 
o randze krajowej oraz międzynarodowej, m.in.: 
XX Międzynarodowych Spotkaniach Akordeono-
wych w Sanoku (III miejsce), Międzynarodowego 
Konkursu Akordeonowego w Ostrawie (II nagro-
da) oraz XVII Gorlickich Konfrontacji Akorde-
onowych (wyróżnienie). Czynnie udziela się także 
jako organista i kameralista. Wraz z bratem, Woj-
ciechem Chałupką, tworzy duet akordeonowo-

-saksofonowy, który prezentuje wyłącznie własne 
opracowania i transkrypcje. Wspólnie zwyciężyli 
w licznych konkursach i festiwalach, m.in.: Mław-
skim Festiwalu Muzyki Akordeonowej (I nagroda), 
III Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kame-
ralnych w Trzcianie (Grand Prix), XIV Socha-
czewskich Spotkaniach Kameralnych (I miejsce). 
Ponadto okazyjnie występuje w wielu różnorod-

nych składach, m.in. w zespołach akordeonowych 
i duetach (z fl ecistką Jagodą Krzemińską oraz 
saksofonistą Łukaszem Dyczką).

Koncertował m.in. w sali koncertowej i ka-
meralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Pol-
skiego Radia w Katowicach oraz podczas 61. Mię-
dzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej 
Warszawska Jesień w Warszawie. W dorobku ar-
tystycznym posiada kilka prawykonań. Wykonuje 
szeroki repertuar –  od muzyki baroku, po dzieła 
współczesne i muzykę rozrywkową.

23.11., godz. 19:30, II Koncert: koncert prawykonań

Przemysław 
Chałupka
akordeonista
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Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną 
II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie 
saksofonu Pawła Gusnara i Alicji Wołyńczyk; był 
również uczniem Bernarda Steuera w Państwowej 
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Ka-
rola Szymanowskiego w Katowicach. Od 2018 roku 
studiuje w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina: saksofon pod kierunkiem Pawła Gusnara 
i kompozycję u Dariusza Przybylskiego.

Jest laureatem licznych nagród, m.in.: Grand 
Prix Ogólnopolskiego Konkursu CEA w katego-
riach: saksofon (2018), zespoły kameralne (2018) 
oraz dęte zespoły kameralne (2016), I miejsca 
w International Competition Kaunas Sonorum 
(Kowno, 2017), II miejsca i Złotej Nagrody Emo-
na Festival (Lublana, 2018), Złotego Medalu oraz 
Nagrody Specjalnej Międzynarodowego Konkur-
su Instrumentów Dętych Finalis (Białystok, 2017). 
Zwyciężył również w IV Ogólnopolskim Konkur-
sie Kompozytorskim dla Młodzieży „Moja (mi)
nuta” (Łódź, 2017). Był uczestnikiem konkursu 
Młody Muzyk Roku 2018 organizowanego przez 
TVP Kultura, MKiDN oraz IMiT. Podczas XVIII 
Światowego Kongresu Saksofonowego w Zagrzebiu 
wraz z Pawłem Gusnarem zaprezentował projekt 
New Polish Saxophone Music złożony z własnych 
kompozycji. 

Jest dwukrotnym stypendystą Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia ar-
tystyczne (2016, 2018) oraz w ramach programu 
Młoda Polska (2018). Otrzymał także stypendia 
Fundacji Porozumienie Bez Barier Jolanty Kwa-
śniewskiej, Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia 
oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

23.11., godz. 19:30, II Koncert: koncert prawykonań
25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Wojciech 
Chałupka 
(*1999)

saksofonista, kompozytor

Fo
t. 

M
ac

ie
j K

na
pa

bi
og

ra
m

y



46

Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryde-
ryka Chopina w Warszawie. Był stypendystą Towa-
rzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
(1988), Ministerstwa Kultury i Sztuki (1990) oraz 
laureatem fundacji Primus Inter Pares (1992). 
Już w czasie studiów rozwijał intensywną działal-
ność koncertową. Występował w kraju i za granicą 
(Austria, Niemcy, Ukraina, Włochy). Wiele jego 
nagrań znajduje się w archiwach polskiego radia 
i telewizji. Zdobył I dyplom honorowy w Między-
narodowym Konkursie Pianistycznym im. Marii 
Canals w Barcelonie (1991) oraz zajął IV miejsce 
(wyróżnienie) w VI Międzynarodowym Konkursie 
Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Palma 
de Mallorca (1992).

Od połowy lat dziewięćdziesiątych skoncen-
trował się na kompozycji. Podjął studia w Kate-
drze Kompozycji i Teorii Muzyki pod kierunkiem 
Jana Astriaba w poznańskiej Akademii Muzycznej 
im. Ignacego Jana Paderewskiego (1998–2003). 
Jego Sonata na klarnet i fortepian otrzymała 
I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Kompo-
zytorskim z okazji 80-lecia poznańskiej akade-
mii (2000). Na arenie międzynarodowej zaistniał 
w roku 2003 Reminiscencją i Sonatą na saksofon 
i fortepian, które zostały zaprezentowane pod-
czas XIII Światowego Kongresu Saksofonowego 
w Minneapolis (USA).

W 2012 roku, na Wydziale Kompozycji, Dyry-
gentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzyczne-
go Fryderyka Chopina, uzyskał stopień naukowy 
doktora w zakresie kompozycji (promotor: 
prof. dr hab. Marian Borkowski). Jego działalność 
pedagogiczna wiąże się z Uniwersytetem Szcze-
cińskim (1998–2010), tamtejszą Akademią Sztuki 
(od 2010) i średnią szkołą muzyczną.

23.11., godz. 19:30, II Koncert: koncert prawykonań

Artur 
Cieślak 
(*1968)

dr, kompozytor, pianista, 
pedagog
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Ukończył z wyróżnieniem Państwową Wyższą 
Szkołę Muzyczną (obecnie Akademia Muzyczna) 
w Łodzi w klasie klarnetu. Po studiach współpra-
cował jako klarnecista z Orkiestrą Filharmonii 
Łódzkiej pod dyrekcją Henryka Czyża oraz jako 
saksofonista-solista z Orkiestrą Łódzkiej Rozgło-
śni Polskiego Radia pod kierownictwem Henryka 
Debicha i Edwarda Czernego. Pracował w zespole 
Ergo Band z Grażyną Łobaszewską i z orkiestrą 
Zbigniewa Górnego.

Od 1997 roku prowadzi Big Band łódzkiej 
akademii, z którym uzyskał nagrody w ramach fe-
stiwali: Big Bandów w Nowym Tomyślu (trzykrot-
nie, w tym Grand Prix), Big Bandów w Bydgoszczy 
(I miejsce, 2007), Jazz nad Odrą (wyróżnienie), 
a także Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi dla 
Jazzmana Roku (2000, 2006). Zespół współpraco-
wał z takimi artystami, jak m.in.: Michał Urbaniak, 
Gary Guthman, Jan Ptaszyn Wróblewski, Urszula 
Dudziak, Olga Bończyk; wraz z chórem Con Vi-
gore dokonał polskiej premiery Sacred Concert II 
Duke’a Ellingtona. Big Band bierze udział w cy-
klach koncertowych Młodzi w Łodzi i Jazz w Pa-
łacu, występował również w Szegedzie, Stuttgarcie 
i Brukseli.

W 2001 roku uzyskał stopień doktora sztuk 
muzycznych i odtąd prowadzi klasę saksofonu 
klasycznego w macierzystej uczelni; w 2012 roku 

uzyskał stopień doktora habilitowanego. Koncertu-
je jako saksofonista klasyczny (m.in. podczas festi-
wali Musica Polonica Nova i Musica Moderna), 
a także – wraz z czołówką łódzkich artystów – 
współtworzy zespół Mellow Five, z którym wyko-
nuje aranżacje rozrywkowe i jazzowe. Jest autorem 
muzyki do musicalu dla dzieci pt. Flakonik Apolo-
nii. W 2006  roku, w ramach cyklu Generacje, do-
konał prawykonania dedykowanego mu koncertu 
Akwarydy Grzegorza Duchnowskiego.

W 2009 roku w macierzystej uczelni powołał 
do życia Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy, 
który od drugiej edycji (2012) nosi nazwę SaxFest.

25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Jacek
Delong
dr hab., prof. AM, klarnecista, 
saksofonista, pedagog
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Występował z ponad 300 koncertami w 40 krajach, 
w prestiżowych salach koncertowych, jak m.in.: 
Carnegie Hall, Berlin Konzerthaus, Musikvere-
in Wien, Concertgebouw Amsterdam, Tonhalle 
Zürich, Wiener Konzerthaus, Gasteig München, 
Liederhalle Stuttgart, Hermitage Petersburg, Tea-
tro del Lago Chile, National Concert Hall Taipei, 
Walt Disney Concert Hall Los Angeles. Jest zdo-
bywcą Grand Prix 12. Fidelio Wettbewerb w Wied-
niu oraz III miejsca w M-Prize 2018 (University 
of Michigan). Został uhonorowany tytułem 
Wybitnego Polaka w Austrii fundacji Teraz Polska, 
jest również laureatem prestiżowego programu 
artystycznego New Austrian Sound Of Music. 
Otrzymał stypendia artystyczne od rządu polskie-
go, włoskiego i austriackiego. Jego nagrania płyto-
we zostały wyróżnione i nagrodzone w „Magazine 
Crescendo”, BR Klassik, ORF Ö1, SWR 2, Klassik 
Heute i Radio Klassik. Prowadził lekcje mistrzow-
skie i wykłady na Binghamton University New 
York, West Virginia University, Seoul National 
University, Taipei University, Akademii Muzycznej 
w Krakowie oraz w ramach licznych festiwali 
saksofonowych. 

Jest absolwentem klasy saksofonu Tomasza 
Gmyrka, Andrzeja Rzymkowskiego, Enzo Filippet-
tiego oraz Larsa Mlekuscha. Pełni funkcję dyrektora 
artystycznego Jav Music Festival. Jest artystą fi rmy 
D’Addario Woodwinds i Henri Selmer Paris.

michalknot.com

25.11., godz. 10:00, warsztaty interpretacji sakso-
fonowej (Michał Knot)

Duo Aliada 
Michał Knot
saksofon

Bogdan Laketic
akordeon

Michał 
Knot 
(*1987) 

polski saksofonista mieszkający 
w Wiedniu
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Wykonuje kilkadziesiąt koncertów rocznie z róż-
nymi formacjami. Występował m.in. w Carnegie 
Hall, Teatro del Lago, Kolarac Belgrad, Tonhalle 
Zürich. Jest laureatem międzynarodowych kon-
kursów oraz nagród, m.in HFP Artist of the Year 
i M-Prize 2018. Jest aktywnym propagatorem mu-
zyki współczesnej. Współpracował z tak uznanymi 
kompozytorami, jak m.in. Wolfgang Rihm i Isabel 
Mundry. Poprzez aktywną pracę z twórcami młodej 
generacji, przyczynił się do poszerzenia repertuaru 
akordeonowego o ponad 15 nowych utworów.

duoaliada.com

25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Bogdan Laketic
(*1994)

serbski akordeonista urodzony 
w Stubotnicy
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Jest absolwentką muzykologii i teologii w UKSW 
(dyplomy z wyróżnieniem) oraz informacji nauko-
wej w UW. Obecnie jest zatrudniona w Uniwer-
sytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na stano-
wisku asystenta oraz starszego redaktora, a także 
przygotowuje dysertację doktorską. Zasadniczy ob-
szar jej zainteresowań naukowych koncentruje się 
wokół muzyki sakralnej i literatury saksofonowej. 
Zajmuje się również kompleksowym opracowaniem 
spuścizny po Feliksie Rączkowskim.

Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia 
Clamaverunt Iusti (w którym pełni funkcję sekre-
tarza), członkiem Towarzystwa Naukowego im. Fran-
ciszka Salezego, Stowarzyszenia Polskich Muzyków 
Kościelnych oraz wykładowcą Studium Śpiewu 
Gregoriańskiego w Niepokalanowie. Bierze czynny 
udział w konferencjach i sympozjach naukowych 
o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Jest 
autorką 10 haseł encyklopedycznych, ponad 20 
artykułów naukowych, przeszło 200 artykułów  
popularnonaukowych oraz komentarzy koncerto-
wych, programowych i omówień do płyt. Dla Ra-
dia Warszawa przygotowała i zrealizowała ponad 
120 autorskich audycji muzycznych. Jest laureat-
ką wielu nagród i stypendiów, m.in.: stypendium 
dla wybitnych młodych naukowców MNiSW, 
programu Kultura Polska na Świecie, Nagrody 
Rektora UMFC.

Aktywnie łączy działalność naukową z artys-
tyczną. Jako chórzystka współpracuje m.in. z Mu-
lierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, War-
szawskim Chórem Kameralnym, Il Tempo. Wzięła 
udział w licznych prawykonaniach, festiwalach 
i konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzyna-
rodowym (zdobywając pierwsze nagrody) oraz 
w nagraniach płyt CD (dla takich wytwórni, jak 
m.in.: Decca, Naxos, DUX). Album rejestrujący jej 
autorski projekt Verbum Incarnatum  (Ars Sonora 
ARSO-CD-59) został uhonorowany Fryderykiem 
2016.

23.11., godz. 16:30, Konferencja naukowa: sesja 3
24.11., godz. 14:15, Konferencja naukowa: sesja 6

Emilia 
Dudkiewicz
muzykolog, teolog, pedagog
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Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną 
w Poznaniu w klasie kompozycji Zbigniewa Kozu-
ba, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta. Jest także 
absolwentką studiów podyplomowych w Univer-
sität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu 
pod kierunkiem Reinharda Kargera (2014). W roku 
2016 uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk 
muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja 
i teoria muzyki.

Jest laureatką licznych ogólnopolskich i między-
narodowych konkursów kompozytorskich, m.in.: 
Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego 
na utwór perkusyjny w Oklahoma City, USA (2010), 
Gramodeska w Pradze (2011), Ogólnopolskiego 
Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlew-
skiego (2011, 2015), Marathon V-Festival for young 
contemporary music w Wiedniu (2013), Ogól-
nopolskiego Konkursu Kompozytorskiego Koła 
Młodych ZKP im. Zygmunta Mycielskiego (2013, 
2014), XIV International Forum Music of Youth 
w Kijowie (2016), Artistes en Herbe w Luksembur-
gu (2017, Special Prize European Piano Bridge), 
First Accordion Composition Competition Fidelio 
w Madrycie (2017, II nagroda). Otrzymała wiele sty-
pendiów artystycznych i naukowych, m.in.: Młoda 
Polska, Kultura Polska na Świecie, stypendium dla 
wybitnych młodych naukowców MNiSW, Prezy-
denta Miasta Torunia, Marszałka Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego oraz Stypendium Miasta Poznania.

Jej utwory są często wykonywane w kraju (m.in. 
w ramach festiwali: Warszawska Jesień, Poznań-
ska Wiosna Muzyczna, Sacrum Non Profanum 
w Trzęsaczu, Probaltica w Toruniu, Nowa Muzyka 
w Bydgoszczy, Dni Muzyki Karola Szymanowskiego 
w Zakopanem, Leszno Barok Plus) oraz w Europie 
(w Austrii, Belgii, Czechach, Danvii, Estonii, Grecji, 
Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Nor-
wegii, Szwecji, na Majorce, Słowenii, Ukrainie), Azji 
(w Indonezji, Iranie, Korei Południowej, Tajlandii, 
Wietnamie) i USA. Była kompozytorem-rezyden-
tem Towarzystwa Muzycznego im. Feliksa Nowo-
wiejskiego (2017–2018) oraz dwukrotną laureatką 
Ogólnopolskiego Programu Muzyka Naszych Cza-
sów organizowanego przez Europejskie Centrum 
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. 

Jej kompozycje zostały wydane przez PWM, 
DUX, Acte Prélable oraz Norsk Musikforlag. Jest 
członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współ-
czesnej oraz Związku Kompozytorów Polskich.

jelinska.com

24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Ewa 
Fabiańska-
-Jelińska 
(*1989)

dr, kompozytorka, muzykolog
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Ukończył Akademię Muzyczną w Poznaniu, gdzie 
studiował pod kierunkiem Mirosława Bukowskie-
go (dyplom z kompozycji w 1992 roku) i Witolda 
Krzemińskiego (dyrygentura chóralna w 1994 roku). 
Komponuje głównie muzykę symfoniczną i kame-
ralną. Prawykonań jego utworów dokonali m.in. 
Jerzy Maksymiuk i Antonii Wit z Narodową Or-
kiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, 
a także Kwartet Śląski. 

Jest członkiem Związku Kompozytorów Pol-
skich oraz Polskiego Towarzystwa Muzyki Współ-
czesnej. W latach 1999–2001 zasiadał w Prezy-
denckiej Radzie Kultury przy Prezydencie Miasta 
Szczecin. W październiku 2005 roku został wy-
różniony przez Ministra Kultury odznaką Zasłu-
żony Działacz Kultury. Obecnie pracuje w Akade-
mii Sztuki w Szczecinie, gdzie kieruje Zakładem 
Kompozycji i Teorii Muzyki. 

Utwór Duo został napisany w 2010 roku dla ze-
społu Th e ArtSax Duo (Dariusz Samól, Ewa Rusza-
ła). Był prezentowany wielokrotnie na kilku konty-
nentach. Dzięki swojej silnej ekspresji zamkniętej 
w oryginalnej formie i nowoczesnemu językowi 
muzycznemu cieszy się dużym zainteresowaniem 
słuchaczy.

24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Jaromir 
Gajewski 
(*1961)

dr hab., prof. AS, kompozytor, 
dyrygent
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Ukończył Państwowe Liceum Muzyczne w Pozna-
niu (obecnie POSM II st. im. Mieczysława Karło-
wicza) w zakresie fortepianu oraz tamtejszą Aka-
demię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w klasie kompozycji Janusza Stalmierskiego.

Jest autorem utworów solowych, kameralnych 
i orkiestrowych oraz aranżerem muzyki klasycz-
nej i rozrywkowej. Na scenie często improwizu-
je, dokonując tym samym nowych opracowań 
znanych kompozycji. Prowadzi i współorganizuje 
liczne koncerty. Z zamiłowania jest pedagogiem – 
pracuje jako nauczyciel teorii muzyki i akompa-
niator Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Myśli-
borzu oraz w Szkole Muzycznej I i II st. im. Tadeu-
sza Szeligowskiego w Gorzowie Wielkopolskim, 
w której pełni również funkcję wicedyrektora. 
Jest autorem publikacji przeznaczonych dla uczniów 
średnich szkół muzycznych: podręcznika i ćwi-
czeń Z harmonią na Ty, czyli o rzeczach muzycznie 
trudnych na wesoło (wyd. Contra, Warszawa 2010), 
zbioru utworów na fl et prosty i fortepian Czarują-
cy fl et, czyli opowieści dziwnej treści (wyd. Contra, 
Warszawa 2015) oraz dwuczęściowych Fletowych 
igraszek (wyd. Merakel, Łódź 2018).

Współpracuje z CEA-Filharmonią Gorzowską, 
szczecińskim chórem Hejnał i Bogną Th omas-

-Miklas, Letnią Akademią Instrumentów Dętych 
w Myśliborzu, Fundacją LuxSfera oraz festiwa-

lem Sierakowska Wiosna Klasyków. Jest także 
członkiem Gorzowskiego Towarzystwa Muzycz-
nego im. Henryka Wieniawskiego. Współpracuje 
z wykładowcami akademii muzycznych –  kom-
ponuje dla nich solowe utwory instrumentalne, 
które włączają do wykonywanego repertuaru.

23.11., godz. 19:30, II Koncert: koncert prawykonań

Michał 
Grabowski 
(*1986)

kompozytor, aranżer, pianista
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Ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka 
Chopina (obecnie UMFC), gdzie jako doktor habili-
towany sztuk muzycznych w dziedzinie kompozycji 
pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 
Gościnnie wykładała na licznych uczelniach zagra-
nicznych: Iaşi University of Arts (Rumunia), Inter-
national Th eatre Institute (Niemcy), Conservatorio 
Superior de Música „Manuel Castillo” (Hiszpania), 
Universidad de Chile (Chile), Pontifi cia Universi-
dad Católica de Valparaíso (Chile), Odeskiej Naro-
dowej Akademii Muzycznej im. A.W. Nieżdanowej 
(Ukraina), Narodowej Akademii Kadr Kierowni-
czych Kultury (Ukraina). Jest członkiem ZKP i Pol-
skiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. W 2011 
roku uhonorowano ją brązowym medalem Zasłużo-
ny Kulturze Gloria Artis.

Jako teoretyk muzyki ma w dorobku około 50 
publikacji (w tym trzy książkowe) oraz ponad 60 
referatów poświęconych technice kompozytorskiej, 
muzyce współczesnej, zagadnieniom kreatywnego 
nauczania i analizie muzyczno-ruchowej.

Skomponowała ponad 100 utworów wykony-
wanych w Europie i obu Amerykach. Twórczość 
instrumentalna jest najliczniej reprezentowana 
w jej dorobku, ale równie swobodnie porusza się 
na gruncie muzyki wokalnej, wokalno-instrumen-
talnej i multimedialnej. Wykorzystuje zróżnicowa-
ne techniki kompozytorskie: formę otwartą, wielo-

warstwowość, aleatoryzm kontrolowany, technikę 
sonorystyczną, dodekafonię, a także elementy 
poetyki dźwiękowej nawiązujące do tradycji mu-
zycznej i różne układy skalowe. Wśród utworów 
z udziałem saksofonu znajdują się: Tomaszeusz – 
90-sekundowy list do Mieczysława Tomaszewskiego 
na fl et i saksofon sopranowy, Winter is icumen in 
na siedem saksofonów, Winter is icumen in II na 
saksofon altowy i fortepian, Lapidaria na saksofon 
sopranowy, altowy i skrzypce oraz Non-existent 
street na kwartet saksofonowy.

24.11., godz. 09:30, Konferencja naukowa: sesja 4
24.11., godz. 11:30, Konferencja naukowa: sesja 5

Alicja 
Gronau-
-Osińska
dr hab., prof. UMFC, 
kompozytorka, teoretyk muzyki, 
pedagog
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24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. 
im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu. Jest laure-
atem wielu konkursów o zasięgu ogólnopolskim, 
m.in. V Ogólnopolskiego Festiwalu Saksofonowego 
w Przeworsku (II miejsce) oraz XVIII Jasielskich 
Spotkań Muzycznych (I miejsce). Obecnie studiu-
je w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie 
saksofonu Andrzeja Rzymkowskiego (ostatni rok 
studiów II stopnia).

Piotr 
Gruszecki 
(*1992) 

saksofonista
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Jest absolwentką wydziałów Muzykologii oraz Et-
nologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Instytutu 
Sztuki PAN. Studiowała w Poznaniu (UAM), War-
szawie (UW) oraz w Uniwersytecie Wiedeńskim 
(w ramach stypendium Socrates-Erasmus). Obecnie 
pod kierunkiem Ewy Dahlig-Turek przygotowu-
je rozprawę doktorską Artysta, performer, żebrak. 
Zjawisko muzykowania ulicznego w Polsce w XXI 
wieku w świetle teorii performansu.

Regularnie publikuje na łamach „Ruchu 
Muzycznego” (stała współpraca od 2014) oraz 
w „Piśmie Folkowym” (autorska rubryka Etno-
lektura). Dla Instytutu Muzyki i Tańca tworzy 
blog Tradycje muzyczne. Jest członkinią Polskiego 
Seminarium Etnomuzykologicznego, gdzie pełni 
funkcję sekretarza.

Jako fl ecistka koncertuje w Polsce i za grani-
cą, szczególnie z taneczno-muzycznym projektem 
Uslyszeć taniec. Prowadzi także działalność eduka-
cyjną w zakresie wykonawstwa muzyki tradycyj-
nej, m.in. w latach 2012–2016 podczas Trad Music 
Wokshop w Lockenhaus w Austrii.

ewelinagrygier.art.pl

23.11., godz. 10:15, Konferencja naukowa: sesja 1

Ewelina 
Grygier
muzyk, etnomuzykolog
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24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Ukończyła Zespół Państwowych Szkół Muzycz-
nych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie 
w klasie saksofonu Julity Przybylskiej. Obecnie 
jest studentką pierwszego roku szczecińskiej Aka-
demii Sztuki w klasie Dariusza Samóla. Jest sty-
pendystką Prezydenta Miasta Szczecin oraz lau-
reatką wielu konkursów o zasięgu ogólnopolskim 
i międzynarodowym, m.in. VII Concorso Mu-
sicale Europeo Citta’ di Filadelfi a we Włoszech, 
gdzie zdobyła Grand Prix.

Iwona 
Grysak
saksofonistka
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Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Cieszy-
nie w klasie Tomasza Gmyrka (2009) oraz Akademii 
Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem Andrzeja 
Rzymkowskiego (2014, dyplom z wyróżnieniem). 
Ukończył również studia nadzwyczajne u Larsa 
Mlekuscha w Konservatorium Wien Privatuni-
versität (2015). We wrześniu 2018 roku uzyskał 
stopień doktora sztuk muzycznych.

Jest laureatem wielu konkursów o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym. Do jego najważ-
niejszych osiągnięć należą: II miejsce w I Ogólno-
polskim Konkursie Instrumentów Dętych we Wro-
cławiu (2007), III miejsce w VI i VIII Ogólno-
polskim Festiwalu Saksofonowym w Przeworsku 
(2006, 2008), a także awans do półfi nału VII Mię-
dzynarodowego Konkursu Saksofonowego Gustav 
Bumcke w Norymberdze (2010), I Międzynaro-
dowego Konkursu Saksofonowego Golden Sax 
of Odessa (2013), VIII Międzynarodowego Kon-
kursu im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej 
(2014) oraz awans do fi nału I Ogólnopolskiego 
Konkursu Debiut z Orkiestrą w Krakowie (2014).

W ramach kursów mistrzowskich doskonalił 
umiejętności pod kierunkiem Arno Bornkampa, 
Nobuya Sugawy, Larsa Mlekusha, Güntera Priesne-
ra, Massimo Mazzoniego, Clausa Olesena i innych. 
Jest zaangażowany w liczne projekty artystyczne – 

występuje solo, w zespołach kameralnych, w or-
kiestrach oraz jako solista z orkiestrą w Polsce i za 
granicą (Niemcy, Austria, Czechy, Węgry, Słowenia).

24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Krzysztof
Guńka
(*1990)

dr, saksofonista 
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Grę na saksofonie studiował w akademiach mu-
zycznych w Katowicach i Warszawie. Pracuje na 
stanowisku profesora w Uniwersytecie Muzycz-
nym Fryderyka Chopina oraz w Akademii Mu-
zycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Ło-
dzi. W 2016 roku został wybrany na stanowisko 
prorektora ds. zagranicznych UMFC.

Jest artystą wszechstronnym, otwartym na róż-
ne style i formy ekspresji. W szczególny sposób 
przyczynia się do powstawania i promocji polskiej 
twórczości na saksofon – stworzono dla niego po-
nad 70 kompozycji, w tym kilkanaście na saksofon 
z orkiestrą. Koncertuje na estradach prestiżowych 
sal koncertowych – fi lharmonicznych i kameral-
nych, w Polsce i za granicą, rokrocznie dokonuje 
kilkunastu prawykonań. Jako solista występował 
m.in. z Sinfonią Varsovią, Polską Orkiestrą Radio-
wą, orkiestrą Amadeus, NOSPR, licznymi orkiestra-
mi zagranicznymi i z niemal wszystkimi orkiestrami 
fi lharmonicznymi w Polsce. Współpracuje z wielo-
ma orkiestrami symfonicznymi oraz z zespołami 
jazzowymi i rozrywkowymi. Koncertuje i nagrywa 
również jako muzyk sesyjny.

W dorobku ma ponad 50 CD, w tym solowe 
i autorskie, m.in.: New Polish Music for saxopho-
ne and organ, Jazz Sonatas, cykl Saxophone Varie 
(vol. 1–3), (Re)Discovering Woodwind Master-
pieces, Penderecki Concerto Per Viola (sassofono) 

ed Orchestra (zagranicznego prawykonania utwo-
ru dokonał podczas koncertu fi nałowego Świato-
wego Kongresu Saksofonowego w Zagrzebiu). Był 
wielokrotnie nominowany do Nagrody Akademii 
Fonografi cznej Fryderyk; zdobył ją trzykrotnie, za: 
Saxophone Varie (2014), Paweł Łukaszewski Mu-
sica Sacra 5 (2015), Verbum Incarnatum (2017). 
Trzykrotnie był nominowany do tytułu Koryfe-
usza Muzyki Polskiej (2014, 2015, 2017). Rodzimą 
twórczość promuje także przez serię nut sygnowa-
ną swoim nazwiskiem (Paweł Gusnar Collection, 
wyd. Ars Musica). W 2018 roku ukazały się Studia 
orkiestrowe na saksofon pod jego redakcją.

Jako niekwestionowany autorytet zasiada w jury 
konkursów i prowadzi kursy mistrzowskie w naj-
lepszych ośrodkach muzycznych świata. Jest artystą 
fi rm Yamaha, BG Franck Bichon oraz D’Addario.

23.11., godz. 10:15, Konferencja naukowa: sesja 1
24.11., godz. 11:30, Konferencja naukowa: sesja 5
24.11., godz. 14:45, Konferencja naukowa: sesja 6
24.11., godz. 17:30, III Koncert: spotkanie 
z kompozytorem – Łukasz Woś (*1967)
25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Paweł 
Gusnar
dr hab., prof. UMFC, saksofonista, 
pedagog
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Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. 
w Pabianicach w klasie skrzypiec. W Akademii 
Muzycznej w Łodzi studiowała teorię muzyki 
(1995) oraz kompozycję w klasie Jerzego Bauera 
(1997, oba dyplomy z wyróżnieniem). Od czasu 
ukończenia studiów pracuje w macierzystej uczel-
ni. W 2001 roku uzyskała kwalifi kacje I stopnia, 
w 2010 – stopień doktora habilitowanego w zakre-
sie sztuk muzycznych, w specjalności kompo-
zycja i teoria muzyki. Obecnie jest zatrudniona
 na stanowisku profesora.

Uczestniczyła w kursach kompozytorskich 
w Łodzi (kurs prowadzony przez Alexandra 
Müllenbacha), Krakowie (II Letnie Kursy Muzy-
ki Współczesnej), Radziejowicach (XIX Między-
narodowe Kursy dla Młodych Kompozytorów) 
i Enschede (Holandia). Jest laureatką: III Ogólno-
polskiego Konkursu Kompozycji na Gitarę Kla-
syczną w Tychach (1997), I Międzynarodowego 
Konkursu Młodych Kompozytorów Musica Sacra 
w Częstochowie (2004) oraz Th e Fift h Ladislav 
Kubik International Prize in Composition (2004). 
Zdobyła nagrody Prezydium Oddziału PAN 
w Łodzi i Konferencji Rektorów Państwowych 
Wyższych Uczelni Miasta Łodzi za rok 2007. Jest 
również stypendystką Ministra Kultury i Sztuki 
i członkiem Związku Kompozytorów Polskich.

Jej utwory są wykonywane na koncertach 
w kraju (m.in. podczas takich festiwali, jak: Poz-
nańska Wiosna Muzyczna, Laboratorium Muzyki 
Współczesnej, Festiwal Prawykonań Polska Muzy-
ka Najnowsza) oraz za granicą (Hiszpania, Wielka 
Brytania, Stany Zjednoczone). Często też usły-
szeć je można podczas sesji Musica Moderna – 
cyklu koncertów i wykładów poświęconych no-
wej muzyce, odbywający się w łódzkiej Akademii 
Muzycznej, którego jest współorganizatorką.

25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Olga 
Hans
(*1971)

dr hab., prof. AM, kompozytorka, 
pedagog

Fo
t. 

Jó
ze

f H
or

bi
k



II Polski Kongres Saksofonowy 63

W obszarze jej zainteresowań i specjalizacji ba-
dań znajdują się: historia i analiza muzyki XX 
i XXI wieku; akustyka muzyczna ze szczególnym 
uwzględnieniem psychoakustyki; zastosowanie 
psychologii i badań kognitywnych w muzykologii; 
wykorzystywanie nauk ścisłych i techniki w pro-
cesach twórczych i analizie muzykologicznej. Jest 
autorką trzech monografi i: Scena słuchowa mu-
zyki dwudziestowiecznej (Rhytmos, Poznań 2006), 
Intuicja czy scjentyzm: Stockhausen – Ligeti – 
Nono – Berio – Xenahis – Grisey  (Wydawnictwo 
PTPN, Poznań 2013), Inspirations in refl ection 
and creativeness (LAMBERT Academic Publishing, 
Saarbrücken 2015) oraz wielu artykułów. 

23.11., godz. 12:30, Konferencja naukowa: sesja 2

Justyna 
Humięcka-
-Jakubowska 

dr hab. muzykologii, profesor 
w Instytucie Muzykologii UAM 
w Poznaniu
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Jest absolwentką UMFC w klasie kompozycji Mar-
cina Błażewicza, kontynuuje studia doktoranckie 
pod kierunkiem Lidii Zielińskej.

W działalności kompozytorskiej sięga po różne 
gatunki i style muzyczne – począwszy od muzyki 
solowej, kameralnej i symfonicznej, przez utwory 
elektroniczne i multimedialne, po obszar muzyki 
fi lmowej, scenicznej, musicalowej oraz twórczość 
dla dzieci. Zajmuje się również aranżacją. Chęt-
nie podejmuje interdyscyplinarne projekty łączące 
muzykę z tańcem, słowem i obrazem. Jej twórczość 
była prezentowana w Polsce i za granicą: w Słowe-
nii, Czechach, Niemczech, Francji, Szwecji, Belgii, 
na Litwie, Ukrainie oraz w Japonii. Jest laureatką 
licznych konkursów kompozytorskich o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym.

Jej utwory ukazały się na ośmiu wydawnictwach 
płytowych, m.in. na nagrodzonym Fryderykiem 
2014 albumie Pawła Gusnara Saxophone Varie 
(DUX 0992), Saxophone Varie vol. 2 (DUX 1374), 
Folk&Roll zespołu Zagan Acoustic i monografi cz-
nym albumie wydziwiAnka (Requiem Records 
127/DUX1380). Drukiem ukazały się jej kompozy-
cje dla dzieci oraz utwory saksofonowe w ramach 
serii Paweł Gusnar Collection (Ars Musica, 2017).

23.11., godz. 17:30, I Koncert: spotkanie 
z kompozytorką – Anna Maria Huszcza (*1987)

Anna Maria
Huszcza 
(*1987)

kompozytorka, rytmiczka
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Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną 
w Krakowie w zakresie kompozycji u Marka Sta-
chowskiego (1998). Z macierzystą uczelnią jest 
związany jako pedagog przedmiotów teoretycznych. 
W 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowa-
nego. Współpracuje również z Polskim Wydawnic-
twem Muzycznym.

W ramach międzynarodowych kursów kom-
pozytorskich pracował pod kierunkiem wybitnych 
twórców, jak: Rodney Sherman, Robert HP Platz, 
Louis Andriessen, Peter-Michael Hamel, Alejan-
dro Iglesias Rossi, Paul Patterson, Helmut Lachen-
mann i Georges Aperghis. Jest laureatem kilku kon-
kursów kompozytorskich: im. Adama Didura w Sano-
ku, im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu oraz 
konkursu zorganizowanego przy festiwalu Sound 
Screen w Bydgoszczy.

Jego utwory były wykonywane w Polsce (m.in. 
podczas Dni Kompozytorów Krakowskich, Festi-
walu Prawykonań w Katowicach, festiwalu Musica 
Po-lonica Nova, Warszawskiej Jesieni) oraz w Niem-
czech, Austrii, Danii, Szwecji i na Słowacji. Ostat-
nie prawykonanie utworu Studium koloru miało 
miejsce w Bangkoku. Trzy kompozycje – Symfonia 
nr 5 (2004), Koncert na saksofon altowy i orkiestrę 
(2006) oraz 277,13 K na dwa oboje, saksofon alto-
wy i warstwę elektroniczną (2009) – zostały zre-
alizowane dzięki fi nansowemu wsparciu MKiDN. 

W 2009 roku stworzył ścieżkę dźwiękową do 
niemego fi lmu polskiego Biały ślad (1932). 

Współpracował z wieloma polskimi orkiestrami 
(m.in. NOSPR, Filharmonii Narodowej, Polską Or-
kiestrą Radiową, Aukso, Amadeus, Orkiestrą Aka-
demii Beethovenowskiej, Orkiestrą Opery Śląskiej), 
dyrygentami (jak Tomasz Bugaj, Wojciech Czepiel, 
Agnieszka Duczmal, Michał Dworzyński, Przemy-
sław Fiugajski, José Maria Florêncio, Marek Moś, 
Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Antoni Wit i in.), 
zespołami kameralnymi (m.in.: Kwartludium, En-
semble Nordlys, Das Neue Ensemble, Lutosław-
ski Piano Duo) i cenionymi instrumentalistami, 
w tym saksofonistami (Udo Grimmem, Michałem 
Knotem, Andrzejem Rzymkowskim).

Zajmuje się również propagowaniem muzyki
w środowisku dzieci i młodzieży, aktywnie działa 
na niwie publicystyki – współpracuje m.in. z „Ru-
chem Muzycznym” i „Glissando”. Jest współauto-
rem Przewodnika po muzyce koncertowej (PWM 
2003/2004). Od 2006 roku jest członkiem ZKP.

23.11., godz. 13:00, Konferencja naukowa: sesja 2
24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Maciej 
Jabłoński 
(*1974)

dr hab., kompozytor, pedagog
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Ukończył Akademię Sztuki w Szczecinie w klasie 
Dariusza Samóla (2017, dyplom z wyróżnieniem). 
Swoje umiejętności doskonalił pod okiem najwy-
bitniejszych przedstawicieli amerykańskiej szkoły 
Sigurda Raschera, jak: Patrick Meighan, Lawrence 
Gwozdz, Jontahan Bergeron, Eliot Riley, Andreas 
van Zoelen i Wildy Zumwalt. Jest laureatem wie-
lu międzynarodowych konkursów. W 2017 roku 
zadebiutował z Baltic Neopolis Orchestra.

Impression
Saxophone
Ensemble
Mateusz 
Sawicki
saksofon sopranowy

Zespół saksofonowy liczący od 3 do 
12 osób, kultywujący najlepsze tradycje 
kameralistyki saksofonowej. Szerokie 
spektrum stylistyczne oraz bogate in-
strumentarium – od sopranina po sak-
sofon basowy – daje bogate możliwości 
kreacji muzycznych. 
Podczas II Polskiego Kongresu Sakso-
fonowego zespół wystąpi w składzie:

Mateusz Sawicki 
saksofon sopranowy

Julita Przybylska 
saksofon altowy (zob. s. 93)

Agnieszka Jutkiewicz 
saksofon tenorowy

Michał Maślak 
saksofon barytonowy (zob. s. 83)

25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy
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Ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Lipiń-
skiego we Wrocławiu w klasie Mieczysława Sta-
chury. Koncertuje jako solistka i kameralistka. 
Współpracuje z Koszalińską Orkiestrą Kameralną 
i Orkiestrą Filharmonii Wrocławskiej. Jako pedagog 
pracuje we wrocławskich szkołach muzycznych: 
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. 
Karola Szymanowskiego oraz w Państwowej Szko-
le Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego, a jej 
uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach. 
Prowadzi również warsztaty metodyczne oraz bie-
rze udział w pracach jury konkursów ogólnopolskich 
i międzynarodowych.

Agnieszka 
Jutkiewicz
saksofon tenorowy 
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Jest absolwentem AMFC w Warszawie w klasie 
organów Andrzeja Chorosińskiego (dyplom z wy-
różnieniem). W 2003 roku, z najwyższym odzna-
czeniem, ukończył studia podyplomowe w Royal 
Academy of Music w Londynie w klasie Davida 
Titteringtona. Jest laureatem wielu nagród przyz-
nanych przez tę uczelnię, m.in. Peter le Huray, 
Whalley Organ Scholarship Award oraz nagrody 
specjalnej przyznanej przez wybitnego angielskiego 
organistę Petera Hurforda.

Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowa-
dzonych przez: Marie-Claire Alain, Jamesa Davida 
Christiego, Ulrika Spang-Hanssena, Kei Koito, Su-
san Landale, Jona Laukvika, Ludgera Lohmanna, 
Haralda Vogla oraz Wolfgang Zerera. Wziął tak-
że udział Th e McGill Summer Organ Academy 
w Montrealu. 

W 2002 roku otrzymał nagrodę Prix de la Presse 
podczas konkursu bachowskiego Grand Prix Bach 
de Lausanne w Szwajcarii. W tym samym roku wy-
stąpił w Royal Festival Hall w Londynie, wykonując 
światową premierę zadedykowanego mu utworu 
na organy solo Salve Sancta Facies Davida Gorto-
na. Był uczestnikiem wielu prestiżowych festiwali 
w Wielkiej Brytanii, m.in.: Th e Spanish Baroque 
Music Festival, London Händel Festival, London 
Bach Festival, Dartington International Summer 
School, Th e Spitalfi elds Festival, London Organ 

Forum, International Organ Festival at St Albans, 
a także koncertów w Czechach, Francji, Grecji, 
Holandii, Irlandii, Niemczech, Polsce, Szwajcarii, 
Szwecji i na Węgrzech.

W roku akademickim 2003/2004 wykładał 
w Royal Academy of Music w Londynie w ramach 
Pidem Organ Fellowship. Jest regularnie zapraszany 
do prezentacji wykładów podczas ogólnopolskich 
sesji naukowych. Od 2004 roku pracuje w Katedrze 
Organów i Klawesynu UMFC, obecnie na stanowi-
sku adiunkta. W 2009 roku uzyskał stopień doktora 
sztuk muzycznych, w 2015 – stopień doktora ha-
bilitowanego. W tym samym roku, decyzją Senatu 
Royal Academy of Music w Londynie, otrzymał ty-
tuł honorowego współpracownika Królewskiej Aka-
demii Muzycznej (Associate of the Royal Academy 
of Music – ARAM).

24.11., godz. 17:30, III Koncert: spotkanie 
z kompozytorem – Łukasz Woś (*1967)

Bartosz 
Jakubczak
dr hab., organista, pedagog
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Ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach w klasie Bernerda 
Stauera (dyplom z wyróżnieniem). Naukę kontynu-
owała pod kierunkiem Radka Knopa w Conserva-
toire à rayonnement régional Perpignan Méditer-
ranée we Francji. Trzykrotnie została uhonorowana 
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego (1997, 1998, 2000), dwukrotnie otrzymała 
stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci 
(1999, 2000).

Jest laureatką licznych nagród, z których naj-
ważniejsze to: Grand Prix i nagroda Rydwan Apol-
lina w Ogólnopolskim Konkursie Młody Muzyk 
w Szczecinku (1998), I nagroda w XXVII Ogólno-
polskim Konkursie Zespołów Kameralnych Szkół 
Muzycznych we Wrocławiu (1999), II miejsce 
w I Międzynarodowym Konkursie Saksofonowym 
w Opolu (2001), I miejsce w Konkursie o Stypen-
dium Fundacji Yamaha (2006).

Jako kameralistka współpracuje z pianistką Jo-
anną Balewską, z którą nagrała swój debiutancki 
album: Łukasz Woś. Works for saxophone and piano 
(Soliton SL 468-2, w. 2016). Razem z mężem, gita-
rzystą Grzegorzem Szymcem, tworzy Th e Six & Sax 
Duo. Współpracuje z Narodową Orkiestrą Symfo-
niczną Polskiego Radia, Filharmonia Śląską, Or-
kiestrą Muzyki Nowej oraz Orkiestrą Kameral-
ną Aukso. Jest zapraszana do jury krajowych 

i międzynarodowych konkursów saksofonowych 
oraz jako wykładowca kursów dla nauczycieli, stu-
dentów i uczniów organizowanych przez MKiDN. 
Jako adiunkt prowadzi klasę saksofonu w Akade-
mii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Poznaniu. Jest artystką fi rmy BG France.

24.11., godz. 11:30, Konferencja naukowa: sesja 5
24.11., godz. 17:30, III Koncert: spotkanie 
z kompozytorem – Łukasz Woś (*1967)
25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Magdalena
Jakubska-
-Szymiec

dr, saksofonistka, pedagog
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Jest absolwentką Zespołu Szkół Muzycznych 
im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy oraz Aka-
demii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach w klasie fortepianu Józefa Stom-
pla. W 2015 roku w katowickiej uczelni uzyskała 
stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie 
artystycznej instrumentalistyka.

Umiejętności doskonaliła podczas międzyna-
rodowych mistrzowskich kursów pianistycznych. 
Brała także udział w krajowych i międzynarodo-
wych konkursach, m.in.: Międzynarodowym Kon-
kursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina dla 
Dzieci i Młodzieży w Szafarni, Konkursie Inter-
pretacji Muzyki Francuskiej dla Pianistów w Ło-
dzi, Międzynarodowym Konkursie Młodych Pia-
nistów „Arthur Rubinstein in memoriam” w Byd-
goszczy, Konkursie na Stypendia Artystyczne TiFC 
w Warszawie.

Od 2003 roku pracuje jako nauczyciel forte-
pianu w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych 
oraz na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwer-
sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jako 
solistka i kameralistka (w różnych składach in-
strumentalnych) prowadzi aktywną działalność 
koncertową.

24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Justyna
Jażdżyk
dr, pianistka
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Jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fry-
deryka Chopina w klasie fortepianu Bronisławy 
Kawalli (2015) oraz kompozycji w klasie Stani-
sława Moryty (2016; oba dyplomy z wyróżnie-
niem). Od 2016 roku wykłada w macierzystej 
uczelni oraz realizuje studia doktoranckie z kom-
pozycji pod kierunkiem Aleksandra Kościowa. 
W 2017 roku otrzymał medal Magna cum Laude 
dla najlepszego absolwenta UMFC.

Jest laureatem licznych konkursów pianistycz-
nych (m.in. w Paryżu, Atenach, Warszawie, Toru-
niu) i kompozytorskich (m.in. w Katowicach, War-
szawie, Poznaniu, Miszkolcu). Jako pianista-solista 
koncertuje w prestiżowych salach w kraju i za grani-
cą, także z towarzyszeniem renomowanych orkiestr 
symfonicznych, jak Sinfonia Varsovia czy Orkiestra 
Filharmonii Narodowej. Umiejętności interpre-
tacyjne rozwijał w ramach mistrzowskich kursów 
pianistycznych, m.in. w Oxfordzie, Bergen, Imoli, 
Lipsku, Dusznikach-Zdroju. Równocześnie posze-
rzał warsztat kompozytorki, m.in. podczas LABO 
Montreal Contemporary Music Lab, VIPA Festival 
w Walencji, Synthetis w Radziejowicach, Impuls Fe-
stival w Grazu, Letnia Akademia Muzyczna w Nicei 
oraz w Warszawie.

Jego utwory są wykonywane w kraju i za grani-
cą (w USA, Kanadzie, Anglii, Hiszpanii, Niemczech, 
Rosji, Francji, Estonii, w Australii, we Włoszech 

i na Wę grzech). W 2018 roku, w duecie z Jerzym 
Przeździeckim wydał autorską płytę Wir z elektro-
akustycznymi improwizacjami free (Requiem Re-
cords). Ponadto jego kompozycje i interpretacje 
ukazały się na kilkunastu albumach wyproduko-
wanych przez Ablaze Records, DUX, Requiem Re-
cords. W sezonie 2018/2019 został objęty mentor-
skim programem London Philharmonic Orchestra 
Young Composers Programme.

Jest stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Stowarzyszenia Pro Polonia (dwukrot-
nie) oraz Rektora UMFC. Zdobył również Nagrodę 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014) 
oraz stypendium Młoda Polska (2015). Jest człon-
kiem Koła Młodych ZKP (od 2013) oraz współzało-
życielem fundacji Ensemblage (2015) promujących 
muzykę najnowszą.

andrzejkaralow.pl

25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Andrzej
Karałow 
kompozytor, pianista, pedagog
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Jest absolwentką warszawskiej Akademii Muzycznej 
w klasach: fortepianu Kazimierza Gierżoda i ka-
meralistyki fortepianowej Mai Nosowskiej. Pracuje 
jako wykładowca w macierzystej uczelni. Pedago-
giczne pasje realizuje również z Zespole Państwo-
wych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie. 

Za pracę  akompaniatorską  i działalność kame-
ralną  została wyróżniona podczas licznych kon-
kursów i festiwali muzycznych. Jako kameralistka 
współpracuje z wieloma instrumentalistami róż-
nych specjalności, a w centrum jej muzycznych za-
interesowań znajduje się repertuar przeznaczony na 
instrumenty dęte i fortepian. Aby popularyzować 
niezwykle ciekawą , kameralną  literaturę muzyczną 
pisaną na te instrumenty zainicjowała powstanie 
sekstetu Gruppo di Tempera, w którym fortepiano-
wi towarzyszy klasyczny kwintet dęty. 

Ważnym obszarem jej działalności jest współpra-
ca z orkiestrami: Sinfonią  Varsovią , Polską  Orkiestrą  
Radiową , Orkiestrą  Filharmonii Narodowej, Sinfo-
niettą Cracovią, czy wiedeńską Morphing Chamber 
Orchestra. Jako muzyk orkiestrowy bierze udział 
w bardzo wielu koncertach krajowych i zagranicz-
nych, a także nagraniach płytowych i archiwal-
nych. Ściśle współpracuje z Polską  Orkiestrą  Radio-
wą , z którą nagrywa muzykę fi lmową  i telewizyj-
ną . Do jej najważniejszych osiągnieć na tym polu 

należy współpraca z kompozytorem Janem A.P. Kacz-
markiem (m.in. przy muzyce do fi lmów: Kto nigdy 
nie ż ył, Evening, Wojna i pokój).

25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Agnieszka
Kopacka-
-Aleksandrowicz

pianistka, pedagog
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Ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Mu-
zyczną w Inowrocławiu w klasie fortepianu i rogu 
oraz bydgoską Akademię Muzyczną w zakresie 
kompozycji (u Franciszka Woźniaka, z wyróżnie-
niem) i teorii muzyki (1998). W 2010 roku uzyskał 
stopień doktora sztuk muzycznych, w 2018 roku – 
stopień doktora habilitowanego. Obecnie pracuje na 
stanowisku adiunkta w macierzystej uczelni.

Jest dwukrotnym stypendystą Ministra Kultury 
i  Sztuki oraz laureatem: Dyplomu Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego za szczególny wkład 
w rozwój szkolnictwa artystycznego (2013), 
Europejskiego Festiwalu Akademii Muzycznych 
w Warszawie oraz Nagrody Rektora Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy (2010). Wielokrotnie 
był wyróżniany przez prezydenta Inowrocławia – 
Nagrodą Prezydenta Inowrocławia (1997), stypen-
dium artystycznym (2011) oraz jako animator
kultury (1997, 2008, 2015, 2017). Jego 8-głosowy 
motet In Te Domine speravi (1996) znalazł się 
w fi nale konkursu New London Choir Choral Com-
position Prize (2000), został też uhonorowany dy-
plomem „zawysoki kunszt artystyczny” w XXIX 
Międzynarodowym Festiwalu Janwarskije Muzykal-
nyje Wiecziera w Brześciu (Białoruś, 2017).

Skomponował kilkadziesiąt utworów na różne 
składy wykonawcze. Jego utwory rozbrzmiewały 
w kraju (m.in. podczas Gaude Mater w Często-

chowie, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, 
Musica Moderna w Łodzi, Szalonych Dni Muzyki 
w Warszawie, Międzynarodowego Forum Piani-
stycznego w Sanoku) i za granicą, m.in. w Hisz-
panii, Czechach, Arabii Saudyjskiej oraz na Wę-
grzech, Litwie, Białorusi i Ukrainie. Wykonywali je 
i nagrywali uznani soliści (m.in.: Ingrida Gapova, 
Krzysztof Meisinger, Radosław Sobczak) i dyrygen-
ci (Agnieszka Duczmal, Jerzy Salwarowski, Jan Łu-
kaszewski, Włodzimierz Siedlik, Mieczysław Nowa-
kowski, Jerzy Kosek, Mirosław Skoryk, Piotr Wajrak, 
Michał Dworzyński i in.).

Ukazały się trzy monografi czne płyty z jego 
kompozycjami: Strumień myśli (Acte Préalable, 
AP0186), One man, a few shadows (Acte Préalable, 
AP0216) oraz Prośba o skrzydła – nagrana z mezzo-
sopranistką Małgorzatą Ratajczak i własnym udzia-
łem przy fortepianie (Optimal Media), zaś Echa na 
skrzypce i fortepian znalazły się na płycie Musica 
Nova Pomorza i Kujaw (ZKP).

marcin-kopczynski.pl

24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Marcin 
Kopczyński
(*1973)

dr hab., kompozytor, teoretyk 
muzyki, pianista
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Naukę gry na perkusji rozpoczęła w wieku 18 lat 
w klasie Dariusza Jagiełły. W 2006 roku ukończyła 
studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie (z wyróżnieniem). Studiowała 
także w Królewskim Konserwatorium Muzycznym 
w Kopenhadze w klasie perkusji Gerta Mortensena. 

Jest laureatką wielu ogólnopolskich i międzyna-
rodowych konkursów i stypendiów. Współpraco-
wała z orkiestrą Filharmonii Narodowej, Sinfonią 
Varsovią, Sinfonią Baltica, Th e Royal String Quar-
tet, Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Filhar-
monii Szczecińskiej oraz tak wybitnymi solistami, 
jak Marta Klimasara, John Beck, Emmanuel Séjo-
urné i Steven Schick.  Droga artystyczna Magdale-
ny, to głównie muzyka kameralna XX i XXI wieku. 
Od 2002 roku współpracuje z Miłoszem Pękalą 
(duet perkusyjny Hob-beats – obecnie PękalaIKor-
dylasińskaIPękala). Współtworzy kwartet Kwadro-
fonik (dwa fortepiany, dwie perkusje), z którym 
koncertuje na całym świecie wykonując transkryp-
cje, własne opracowania polskich melodii i pieśni 
ludowych oraz utwory napisane w XX i XXI wie-
ku. Kwartet dokonał wielu prawykonań zamówio-
nych dla zespołu utworów. Za płyty Folklove oraz 
Requiem ludowe Kwadrofonik otrzymał Folkowy 
Fonogram Roku. W 2014 roku album Lutosław-
ski Tuwim. Piosenki nie tylko dla dzieci (nagrany 
z Dorotą Miśkiewicz) otrzymał status Złotej Płyty.  

Perkusistka prowadzi też działalność dydak-
tyczną. Jest nauczycielem w ZPSM nr 4 im. Karo-
la Szymanowskiego w Warszawie, a od 2018 roku 
także wykładowcą perkusji w Akademii Sztuki 
w Szczecinie.

pikip.pl

25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Magdalena
Kordylasińska-
-Pękala 

perkusistka, pedagog
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Ukończył Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Cho-
pina oraz studia podyplomowe w zakresie muzyki 
fi lmowej, komputerowej i twórczości audiowizual-
nej w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta 
Bacewiczów w Łodzi. 

Jest kilkukrotnym stypendystą Ministra Kul-
tury. Otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Kielce 
i nagrodę Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. 
Jest również laureatem I nagrody konkursów kom-
pozytorskich: im. Tadeusza Bairda, im. Tadeusza 
Ochlewskiego, im. Adama Didura oraz Konkursu 
Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej Leopoldinum 
na operę dla dzieci. Zwyciężył w konkursie na hej-
nał warszawskiej dzielnicy Wilanów (hejnał jego 
autorstwa rozbrzmiewa dwa razy dziennie z dzwon-
nicy kościoła św. Anny). Zdobył także VI nagrodę 
i Nagrodę Specjalną w Międzynarodowym Konkur-
sie Kompozytorskim Musica Sacra oraz wyróżnie-
nia: konkursów im. Krzysztofa Komedy, im. Karola 
Szymanowskiego, Międzynarodowego Konkursu 
Garden Music oraz Konkursu Kompozytorskiego 
na pieśń do słów ks. Jana Twardowskiego. 

Jego utwory były wykonywane w Polsce 
i za granicą, m.in. podczas takich festiwali, jak: 
NYCEMF oraz Firehouse Space w Nowym Jorku, 
NOISEFLOOR w Staff ordshire (Wielka Brytania), 
East Meets West Fine Wines w Szanghaju, Tron-
dheim Symfoniorkester, Kristiansund Opera 

w Norwegii, MUSLAB w Meksyku, Świętokrzyskie 
Dni Muzyki w Kielcach, Gaude Mater w Częstocho-
wie, Festiwal im. Adama Didura w Sanoku, Musi-
ca Moderna w Łodzi, Festiwal Neoarte w Gdańsku 
i innych.

23.11., godz. 19:30, II Koncert: koncert prawykonań

Kamil
Kosecki 
(*1984)

kompozytor, twórca muzyki 
poważnej, teatralnej i fi lmowej
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Kwartet powstał we wrześniu 2017 roku. Tworzą 
go wybitni saksofoniści młodego pokolenia, którzy 
kształcą się w klasie saksofonu Pawła Gusnara i Ali-
cji Wołyńczyk. 

Młodzi muzycy są laureatami wielu konkursów 
krajowych i międzynarodowych, m.in.: takich, jak: 
Emona Festival (Lublana, 2018), Ogólnopolski Kon-
kurs CEA (Opole, 2018), Europejskie Forum Sakso-
fonowe (Wrocław, 2018), Concours International 
Adolohe Sax (L’Haÿ-les-Roses, 2018), II Między-
narodowy Konkurs Instrumentów Dętych Finalis 
(Białystok, 2017). Brali udział w licznych kursach 
mistrzowskich prowadzonych przez czołowych 
saksofonistów, m.in.: Claude’a Delangle’a, Christia-
na Wirtha, Larsa Mlekuscha, czy Arno Bornkampa. 
Wykonują różnorodny repertuar i mimo młodego 
stażu prowadzą aktywną działalność artystyczną.

Kwartet 
saksofonowy 
„Brzewski”

Oskar Rzążewski
saksofon sopranowy

Mateusz Warzecha 
saksofon altowy

Karol Mastalerz 
saksofon tenorowy (zob. s. 82)

Kacper Puczko 
saksofon barytonowy
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23.11., godz. 17:30, I Koncert: spotkanie 
z kompozytorką – Anna Maria Huszcza (*1987)
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Uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Leżajsku, obecnie jest uczniem Zespołu Szkół 
Muzycznych w Krośnie w klasie saksofonu Ja-
rosława Seredy. Jest laureatem ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursów saksofonowych, 
m.in.: Międzynarodowego Festiwalu Saksofono-
wego w Przeworsku i Konkursu Muzyki Polskiej 
w Jarosławiu. Jako solista występował m.in. w Fil-
harmonii Podkarpackiej. Od 2018 roku jest stypen-
dystą Marszałka Województwa podkarpackiego 
i Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Szymon
Lizak 
(*2001)

saksofon
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Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryde-
ryka Chopina w Warszawie (1996) w klasie forte-
pianu Bronisławy Kawalli, Jana Ekiera i Edwarda 
Wolanina oraz studiów podyplomowych w tej uczel-
ni: wykonawstwa muzyki współczesnej (1998) pod 
kierunkiem Szabolcsa Esztényiego oraz teorii mu-
zyki (2000) i kompozycji (2016) w klasie Mariana 
Borkowskiego. W 2005 roku uzyskał w AMFC sto-
pień doktora nauk humanistycznych w dyscypli-
nie nauki o sztuce (promotor: prof. dr hab. Marek 
Podhajski), a w 2014 w UMFC stopień doktora 
habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie 
kompozycja i teoria muzyki. Prowadzi działalność 
dydaktyczną w UMFC.

Jest autorem sześciu książek: Jak napisać pra-
cę dyplomową o muzyce. Poradnik dla studentów 
i doktorantów kierunków muzycznych (Warszawa 
2016), Przewodnik  po muzyce fortepianowej 
(Kraków 2014), Fortepianowe  formy wariacyjne 
kompozytorów polskich 1900–2010. Dzieje gatun-
ku i  technika wariacyjna  (Warszawa 2013),  Twór-
czość fortepianowa 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. 
Jego utwory były wykonywane w kraju oraz m.in. 
w Belgii, Francji, Holandii, Kanadzie, Niem-
czech, Rosji, we Włoszech i w Stanach Zjednoczo-
nych. Zostały także zarejestrowane przez Polskie 
Radio i na płytach CD.  Jest laureatem nagród 
w konkursach kompozytorskich: im. Feliksa Nowo-
wiejskiego, im. Wandy Landowskiej (II nagrody), 
w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim 
Pro Organo (III nagroda) oraz wyróżnienia I st. 
w Otwartym Konkursie Kompozytorskim w Ry-
dułtowach. Otrzymał ponadto m.in. nagrodę Fry-
deryk za płytę z utworami Perkowskiego, Nagrodę 
Rektora UMFC, Odznakę Honorową Zasłużony 
dla Kultury Polskiej, Nagrodę Mater Verbi i inne.

Jest członkiem Stowarzyszenia Autorów 
ZAiKS, Stowarzyszenia STOART, Stowarzyszenia 
Musica Sacra, Towarzystwa Naukowego Francisz-
ka Salezego, Akademii Fonografi cznej, a także 
współzałożycielem i wiceprezesem Towarzystwa 
im. Mariana Sawy.

marcinlukaszewski.eu

24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Marcin 
Tadeusz
Łukaszewski 
(*1972)

dr hab., prof. UMFC, pianista, teoretyk 
muzyki, kompozytor, pedagog
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25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Studiował w stołecznej Państwowej Wyższej Szkole 
Muzycznej – kompozycję u Kazimierza Sikorskiego 
i fortepian u Natalii Hornowskiej. Wykształcenie 
uzupełniał w Eastman School of Music w Roche-
ster (USA). Po studiach przez kilka lat grał w duecie 
fortepianowym z Jerzym Derfl em. 

W latach 70. komponował głównie dla teatru, 
radia, telewizji i fi lmu. W następnym dziesięciole-
ciu poszerzył ten rodzaj twórczości o muzykę kon-
certową. W 1993 roku został Prezesem Związku 
Kompozytorów Polskich i pełnił tę funkcję przez 
trzy kadencje. Jest autorem wielu kompozycji 
solowych i kameralnych (m.in. pięciu kwartetów 
smyczkowych), orkiestrowych (wśród nich dwie 
symfonie), utworów na instrumenty solo z orkiestrą 
(m.in. dziewięciu koncertów), utworów na orkiestrę 
dętą, pieśni, pieśni chóralnych, utworów scenicz-
nych (opera, dwa balety, opera dziecięca, dwa mu-
sicale, dzieła radiowo-estradowe), a także muzyki 
teatralnej, fi lmowej, piosenek, piosenek dla dzieci 
i licznych opracowań.

Zdobył szereg nagród i wyróżnień. W 2013 roku 
został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

malecki.art.pl

Maciej 
Małecki
(*1940)

kompozytor, pianista
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Ukończyła Akademię Muzyczną im. Grażyny 
i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie Pawła 
Gusnara. W 2013 roku otrzymała nagrodę Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wy-
bitne osiągnięcia w twórczości artystycznej. Rok 
później, podczas ogólnopolskiego Koncertu Roku, 
została wyróżniona Nagrodą Polskich Rektorów 
Muzycznych; zdobyła także nagrodę „Primus inter 
artibus” dla najlepszego absolwenta uczelni roku 
akademickiego 2013/2014.

Brała udział w licznych kursach mistrzowskich, 
podczas których doskonaliła umiejętności pod 
kierunkiem wybitnych saksofonistów, takich jak: 
Jérôme Laran, David Pituch, Radek Knop, Claus 
Olesen, Michel  Supéra, Christian Wirth, Nobuya 
Sugawa, Arno Bornkamp, Jean-Denis Michat, Jan 
Schulte-Bunert. Zafascynowana klasycznym oraz 
współczesnym wykonawstwem saksofonowym pro-
wadzi aktywną działalność artystyczną. Jako solist-
ka, kameralistka i muzyk orkiestrowy koncertuje 
w kraju i za granicą.

Jest laureatką licznych konkursów i festiwali 
muzycznych, m.in.: Ogólnopolskiego Konkursu 
Duetów z Fortepianem (wraz z Łukaszem Chrzęsz-
czykiem, III nagroda, 2012), Ogólnopolskiego 
Konkursu o Stypendium Fundacji Yamaha (I nagro-
da, 2012), I Ogólnopolskiego Festiwalu Saksofono-
wego New Art Sax we Wrocławiu (2014, I nagroda), 

VIII Międzynarodowego Konkursu Muzycznego 
im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej (2014, 
II nagroda).

Jako pedagog jest zapraszana do prowadzenia 
warsztatów saksofonowych dla młodych wyko-
nawców. Od 2016 roku uczy w Ogólnokształcącej 
Szkole Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiej-
skiego w Gdańsku. Ponadto pracuje na stanowisku 
wykładowcy w macierzystej uczelni, gdzie również 
odbywa studia doktoranckie.

24.11., godz. 10:00, Konferencja naukowa: sesja 4
25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Aleksandra 
Mańkowska
saksofonistka, pedagog
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25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Ukończyła z wyróżnieniem Ogólnokształcącą 
Szkołę Muzyczną I i II st. im. Feliksa Nowowiej-
skiego w Gdańsku w klasie fortepianu Elżbiety 
Pasierowskiej-Kołodziej. Od 2016 roku studiuje 
w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanow-
skiego pod kierunkiem Wojciecha Świtały i Szcze-
pana Kończala oraz w klasie kameralistyki Joanny 
Galon-Frant i Teresy Baczewskiej.

Jest laureatką licznych konkursów o zasięgu 
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, 
m.in.: VIII Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycz-
nego w Gdańsku (2010, I nagroda), I Międzyna-
rodowego Konkursu Pianistycznego im. Leopolda 
Godowskiego w Warszawie (2013, wyróżnienie), 
XIV Międzynarodowego Konkursu Muzycznego 
w Łomiankach (2014, III miejsce; wraz z Hanną 
Chylińską – skrzypce i Agatą Nowak – wiolonczela). 
Podczas kursów mistrzowskich pracowała z takimi 
pedagogami, jak: Philippe Giusiano, Jerzy Sterczyń-
ski, Katarzyna Popowa-Zydroń, Orla McDonagh, 
Waldemar Andrzejewski, Waldemar Wojtal, Michał 
Francuz.

Podstawę jej zainteresowań twórczych stanowi 
muzyka kameralna. W duecie z siostrą (Aleksan-
drą Mańkowską – saksofon) prowadzi ożywioną 
działalność artystyczną.

Dorota 
Mańkowska
pianistka
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Ukończył Zespół Szkół Muzycznych im. Marcina 
Józefa Żebrowskiego w Częstochowie w klasie 
saksofonu Roberta Gudai. Obecnie jest uczniem 
V klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. 
im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie sak-
sofonu Pawła Gusnara i Alicji Wołyńczyk.

Umiejętności doskonalił podczas kursów 
i warsztatów mistrzowskich pod kierunkiem Clau-
de’a Delangle’a, Arno Bornkampa, Vincenta Davida, 
Philippe’a Portejoie, Larsa Mlekuscha i innych. Jest 
laureatem licznych konkursów o zasięgu ogólno-
polskim i międzynarodowym, m.in.: Emona Com-
petition (Lublana), Międzynarodowego Konkursu 
Instrumentów Dętych Finalis (Białystok), Konkursu 
Saksofonowego CEA, Konkursu Młodego Muzyka 
(Szczecinek), Europejskiego Forum Saksofonowego 
(Wrocław), Konkursu Muzyki XX i XXI wieku dla 
Młodych Wykonawców (Radziejowice). W 2016 
roku był najmłodszym fi nalistą i uczestnikiem 
konkursu Młody Muzyk Roku 2016.

Występował w Studiu Koncertowym Polskiego 
Radia im. Witolda Lutosławskiego, fi lharmoniach: 
Świętokrzyskiej, Słupskiej i Częstochowskiej oraz 
w Sali Koncertowej UMFC. Jako solista koncerto-
wał z orkiestrą Sinfonia Baltica podczas Odjecha-
nych Dni Muzyki 2016, Orkiestrą Symfoniczną 
ZSM im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie oraz 
wykonał partię saksofonu podczas światowej pre-

miery Concerto elegiaque na altówkę i orkiestrę 
symfoniczną Piotra Mossa z  solową partią Katarzy-
ny Budnik-Gałązki i towarzyszeniem Sinfonii Var-
sovii pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. Od 2016 
roku, również jako solista, współpracuje z dwiema 
orkiestrami dętymi. Udziela się także jako czło-
nek rozmaitych zespołów kameralnych, z którymi 
odnosi sukcesy rangi ogólnopolskiej.

23.11., godz. 17:30, I Koncert: spotkanie 
z kompozytorką – Anna Maria Huszcza (*1987)
23.11., godz. 19:30, II Koncert: koncert prawykonań
24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych
25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Karol 
Mastalerz 
(*2001)

saksofonista
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Ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuki 
w Szczecinie w klasie Dariusza Samóla. Uczestni-
czył w kursach saksofonowych prowadzonych przez 
wybitnych artystów, m.in.: Jean-Marie Londeixa, 
Patricka Meighana, Josepha Wytko, Lawrence’a 
Gwozdza, Jonathana Bergerona, Elliota Rilleya, Ge-
rarda McChrystala, Wildy’ego Zumwalta, Noaha 
Getza, Johna Moora, Vinventa Davida. Był wielo-
krotnie nagradzany w konkursach o zasięgu ogólno-
polskim i międzynarodowym. W uznaniu osiągnięć 
został uhonorowany Stypendium Artystycznym 
Miasta Szczecin oraz stypendium dla najlepszych 
studentów Akademii Sztuki.

Brał udział w nagraniu płyty Saxophone Music 
of the XIXth Century, na której znalazły się utwory 
m.in. Louisa A. Mayeura i Julesa Demerssemana. 
Współpracował z Filharmonią w Szczecinie oraz 
Operą na Zamku, a jako kameralista występował 
z takimi zespołami jak Th e Yantar Saxophone 
Ensemble oraz Sedina Saxophone Quartet.

W 2014 roku ukończył Szkołę Podofi cerską 
Wojsk Lądowych w Poznaniu, po czym zasilił sze-
regi Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy. Jako soli-
sta wielokrotnie koncertował z orkiestrą na terenie 
Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kazachstanu 
i Rumunii.

24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych
25.11, godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Michał 
Maślak
saksofonista
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Pochodzi z Rzeszowa. Ukończyła Akademię Mu-
zyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obec-
nie UMFC), gdzie studiowała grę na fortepianie 
w klasie Bronisławy Kawalla i Edwarda Wolanina 
oraz kameralistykę fortepianową u Mai Nosow-
skiej. Uczestniczyła w międzynarodowych kursach 
mistrzowskich w Krakowie, Zamościu i Białym-
stoku. Obecnie prowadzi działalność pedagogiczną 
w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Krośnie. Jako pianistka–akom-
paniator była wielokrotnie nagradzana podczas 
konkursów i festiwali o randze międzynarodowej 
i ogólnopolskiej. Oprócz działalności pedagogicz-
nej ma w dorobku również koncerty solowe i ka-
meralne, m.in. udział w Międzynarodowym Fe-
stiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, 
Festiwalu im. Księcia Michała Kleofasa Ogiń-
skiego w Iwoniczu-Zdroju, czy w obchodach Dni 
Pamięci o Żydowskiej Społeczności w Rymanowie.

24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Anna 
Materniak
pianistka, pedagog
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Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. 
w Kaliszu w klasie fortepianu Marii Drogiej i Kry-
styny Bujakiewicz oraz Technikum Budowy For-
tepianów w Kaliszu. Studia licencjackie odbył pod 
kierunkiem Waldemara Wojtala, a obecnie konty-
nuuje edukację na poziomie magisterskim w Aka-
demii Sztuki w Szczecinie w klasie Sławomira Wilka. 
Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzo-
nych m.in. przez Vladimira Slobodyana, Arie Vardi 
i Karola Radziwonowicza. 

Był wieloletnim stypendystą Fundacji Eduka-
cyjnej Przedsiębiorczości oraz Rektora Akademii 
Sztuki w Szczecinie. Zajmuje się również teatrem 
improwizowanym i współpracą ze środowiskiem 
aktorskim.

24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Kacper
Odrobny
pianista
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Ukończyła akademie muzyczne w Poznaniu i w Lu-
blanie, studia podyplomowe Menedż er Muzyki 
w UMFC oraz uzyskała certyfi kat Music Produc-
tion w SAE Institiute. Prowadzi aktywną  działal-
ność koncertową . Dokonała prawykonań utworów 
młodych polskich kompozytorów zarówno na ro-
dzimej, jak i zagranicznej scenie. Koncertowała 
w wielu państwach Europy, USA i Chinach. Brała 
czynny udział w festiwalach saksofonowych: Scan-
dinavian Saxophone Festival, International Saxo-
phone Week, World Saxophone Congress, Emo-
na, Belgrade SAXpierience. Reprezentowała Polskę 
w projekcie „OneBeat” organizowanym przez Bang 
on a Can, podczas któ rego odbyła trasę  koncertową  
wzdłuż  Wschodniego Wybrzeż a USA. 

Jest laureatką konkursó w w kraju i za granicą ; 
wspó łtworzy wiele projektó w artystycznych, m.in.: 
ROYA Quartet, SOS Orchestra, UCHOKO. Tworzy 
muzykę  do fi lmó w eksperymentalnych oraz impro-
wizacji ruchowych. Jako solistka wykonała koncert 
Henriego Tomasiego ze Słoweń ską  Orkiestrą  RTV 
oraz wcieliła się  w rolę  Szeptuchy w Erysipelas Anny 
Marii Huszczy.

Współorganizuje Warsztaty Saksofonowe 
w Szczecinku oraz AS Festiwal w Bledzie. Jest za-
praszana do jury mię dzynarodowych konkursó w 
saksofonowych oraz jako wykładowca podczas 
kursó w mistrzowskich. Za wybitne osiągnięcia 

artystyczne została wyróżniona Nagrodą Starosty 
Szczecineckiego; jest również laureatką stypendium 
MKiDN Młoda Polska.

weronikapartyka.com

23.11., godz. 17:30, I Koncert: spotkanie 
z kompozytorką – Anna Maria Huszcza (*1987)
23.11., godz. 19:30, II Koncert: koncert prawykonań

Weronika 
Partyka
klasycznie wykształcona 
saksofonistka ze Szczecinka, 
skupiona na muzyce współczesnej, 
elektroakustycznej 
oraz muzyce wsi 
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Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu w klasie Piotra Zale-
skiego (dyplom z wyróżnieniem) oraz Th e Royal 
Conservatoire of Scotland w Glasgow w zakresie 
kompozycji i wykonawstwa (również z wyróżnie-
niem). W 2010 roku rozpoczął doktorat łączony 
w zakresie wykonawstwa i kompozycji w Australii, 
w 2012 roku powrócił do Europy. W grudniu 2015 
roku obronił doktorat-habilitację na Th e Universi-
ty of Surrey w Guildford (Wielka Brytania), gdzie 
również wykładał kompozycje i orkiestrację.

Należy do grona najbardziej cenionych kompo-
zytorów piszących na gitarę. Jest laureatem licznych 
nagród i stypendiów. Jego utwory zostały wydane 
przez PWM, Euterpe, Lathkill Music (Wielka Bryta-
nia) i Productions D’Oz (Kanada). Miały premiery 
w takich salach, jak: Studio Koncertowe Polskiego 
Radia w Warszawie, Wigmore Hall i Royal Albert 
Hall w Londynie, Carnegie Hall w Nowym Jorku, 
He Luting Hall oraz He Lv Ting Hall w Szanghaju, 
a także w katedrze w Canterbury. Jako kompozy-
tor, gitarzysta, wykładowca i juror pojawia się re-
gularnie na festiwalach w Europie (Polska, Francja, 
Niemcy, Czechy, Grecja, Turcja, Szwajcaria, Wiel-
ka Brytania, Bośnia i Hercegowina, Włochy), Azji 
(Chiny, Japonia), Australii, Nowej Zelandii oraz Re-
publice Południowej Afryki. Współpracował m.in. 
z Anną Marią Jopek i Patem Metheny przy płycie 

Upojenie, z Davidem Russelem, Rolandem Dyen-
sem, Gabrielem Bianco, Krzysztofem Pełechem, 
Andrzejem Bauerem, Duo Malis, a także z wieloma 
orkiestrami w Polsce, Szkocji i Szanghaju. 

W 2012 roku został przyjęty do grona artystów 
D’Addario oraz pojawił się na okładce prestiżowego 
brytyjskiego „Classical Guitar Magazine”. 

pasieczny.com

25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Marek 
Pasieczny
(*1980)

dr hab., gitarzysta, kompozytor, 
pedagog
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Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w kla-
sie fortepianu Stefana Wojtasa (2002) oraz w zakre-
sie kompozycji u Marka Stachowskiego (2003). 
Studiował także kompozycję, muzykę kompu-
terową oraz fi zykę dźwięku u Marka Polishooka 
w Central Washington University (2002). Obec-
nie pracuje w macierzystej uczelni na stanowisku 
adiunkta oraz w Państwowej Szkole Muzycznej II st. 
im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie.

Jako pianista brał udział w prawykonaniach 
utworów takich kompozytorów, jak: Krystyna Mo-
szumańska-Nazar, Adam Walaciński, Wojciech Wi-
dłak, Maciej Jabłoński, Katarzyna Szwed, Wojciech 
Ziemowit Zych, Kazimierz Pyzik, Vytautas Bace-
vičius. Jest twórcą utworów instrumentalnych i elek-
tronicznych, także z użyciem przetwarzania dźwię-
ków instrumentów w czasie rzeczywistym. Zajmuje 
się również realizacją nagrań.

Ważne miejsce w dorobku Michała Pawełka 
zajmują utwory saksofonowe: Ship Th at Passed 
In Th e Night na saksofon altowy i wibrafon (este-
tycznie bliski muzyce jazzowej), Napoleon na pust-
kowiu (utwór kameralny z solowymi partiami sak-
sofonowymi, zainspirowany obrazem Maxa Ernsta), 
Fretta na sekstet saksofonowy (krótki, efektowny, 
motoryczny utwór o bardzo wyrazistej konstruk-
cji, napisany na zamówienie Andrzeja Rzymkow-
skiego, wykonywany kilkukrotnie w Krakowie 

i Norymberdze), Gioco na dwa saksofony altowe 
(utwór, którego podstawą kształtowania narracji jest 
dialog, dedykowany Andrzejowi Rzymkowskiemu 
i prawykonany przez niego w Tajlandii).

23.11., godz. 15:30, Konferencja naukowa: sesja 3
24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Michał 
Pawełek 
(*1978)

dr hab., kompozytor, pianista, 
pedagog
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Ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipiń-
skiego we Wrocławiu. Działalność dzieli między 
muzykę jazzową a teatralną. W latach 1999–2003 
z kwintetem O.K.E.J. i innymi zespołami występo-
wał i zdobywał nagrody na festiwalach jazzowych 
takich, jak: Jazz nad Odrą (wyróżnienie), Bielska 
Zadymka Jazzowa, Jazz Juniors (III i II miejsce), 
Regensburg Jazz Festival, Trotzberg Jazz Days. Kon-
certował w Düsseldorfi e, Kolonii, Amsterdamie, 
Paryżu. Regularnie współpracuje z wrocławskim 
aktorem i wokalistą Mariuszem Kiljanem oraz 
z muzykami jazzowymi, m.in. z saksofonistami 
Tomaszem Pruchnickim i Sławomirem Dudarem. 
Od 2002 roku wchodzi w skład kwartetu wokalist-
ki jazzowej Kasi Stankowskiej, z którą nagrał płytę 
z muzyką Władysława Szpilmana (2012). W 2008 
roku był kierownikiem muzycznym konkursowej 
części Festiwalu Piosenki Francuskiej Chantons 
á Wrocław. W latach 2003–2009 oraz 2011–2014 
prowadził Big Band Oława i Big Band Jelcz-Las-
kowice, dla którego aranżował muzykę jazzową 
i rozrywkową.

25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Łukasz
Perek
pianista, puzonista, aranżer
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Julia Mielczarek jest studentką Akademii Muzycz-
nej w Łodzi w klasie saksofonu Pawła Gusnara. 
W 2016 roku zdobyła tytuł laureata I Międzyna-
rodowego Forum Saksofonowego we Wrocławiu, 
a w 2012 była fi nalistką przesłuchań CEA. 

Jakub Jastrzębski ukończył łódzką uczelnię 
w klasie organów Krzysztofa Urbaniaka oraz w kla-
sie klawesynu Ewy Piaseckiej. Obecnie kontynu-
uje naukę w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina pod kierunkiem Władysława Kłosiewi-
cza i Krzysztofa Garstki. Jest laureatem IV Kra-
kowskiego Konkursu Młodych Organistów (2011) 
oraz stypendystą Fundacji Inicjatyw Kulturalnych 
w Radomsku (2009–2014).

Duet powstał w 2014 roku na potrzeby zajęć 
akademickich, jednak doskonała współpraca oraz 
uznanie pedagogów zaowocowały wieloma suk-
cesami i koncertami na festiwalach w całej Polsce, 
a działalność zespołu wykroczyła daleko poza 
mury uczelni. Saksofon – kojarzony głównie z mu-
zyką rozrywkową – mimo pozornego kontrastu 
brzmi niezwykle pięknie i spójnie w towarzystwie 
organów, zaś nietypowe połączenie z klawesynem 
otwiera przed słuchaczami zupełnie nową paletę 
barw i zaskakuje migotliwością brzmienia. Owo 
niestandardowe połączenie instrumentów stało się 
inspiracją dla kompozytorów takich, jak: Marcin 
Tadeusz Łukaszewski, Lukáš Sommer, czy Maciej 

Tobera, a współpraca z nimi zaowocowała kilkoma 
udanymi prawykonaniami ich utworów.

24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Pipe Fusion 
Duo 
Julia Mielczarek 
saksofon sopranowy

Jakub Jastrzębski 
klawesyn
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Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Gdańskiej (1955–1958). Jest absolwentem PWSM 
w Sopocie (od 1982 Akademia Muzyczna im. Sta-
nisława Moniuszki w Gdańsku), gdzie uzyskał 
dyplomy w zakresie teorii muzyki (1961, z naj-
wyższym odznaczeniem) i kompozycji (1966). 
W 1972 roku otrzymał stopień doktora nauk hu-
manistycznych w zakresie teorii muzyki (AMFC 
w Warszawie, dyplom z nr. 2). Habilitował się 
z muzykologii w ATK (1993), w 1982 roku otrzymał 
tytuł profesora sztuk muzycznych.

Od 1961 roku związał się z gdańską uczelnią 
muzyczną. Pełnił tam m.in. obowiązki dziekana 
Wydziału Wychowania Muzycznego (1972–1975)
oraz Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki (1975–
1978), kierownika Katedry Kompozycji i Teorii 
Muzyki (1972–1978), prorektora ds. naukowych 
i studenckich (1982–1984). Kierował całokształtem 
prac związanych z działalnością naukową uczel-
ni (1972–1990), założył wydawnictwo, poszerzył 
katedrę w Międzywydziałowy Instytut Teorii Mu-
zyki PWSM w Gdańsku, którego był dyrektorem 
(1978–1982, 1987–1990) i sformułował podstawo-
we kierunki i formy działalności badawczej tej pla-
cówki. Uczył również m.in. w Bydgoszczy, Olszty-
nie, Słupsku, Akureyri (Islandia), był profesorem 
AMFC w Warszawie (1994–2008). Brał czyn-
ny udział w 42 sesjach naukowych, w tym w 20 

o zasięgu międzynarodowym, wypromował ponad 
50 magistrantów i 8 doktorów. Jest autorem ponad 
100 artykułów naukowych, 24 haseł encyklopedycz-
nych (opublikowanych w PWN, MGG, Grove) oraz 
ośmiu książek, m.in.: Formy muzyczne (1991, 2013, 
2018), Nowy system muzyki X. Jana Jarmusiewicza 
w perspektywie polskich prac z harmonii XIX wieku 
(1992), Kompozytorzy polscy 1918–2000 (2005, red. 
naczelny; wersja ang. 2013), Icelandic Piano Music 
(1992, w jęz. pol. i isl.), Dictionary of Icelandic Com-
posers (1997, pierwsze oprac. przyjęte do zbiorów 
Biblioteki Kongresu USA).

Z ostał uhonorowany wieloma nagrodami i od-
znaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (1983), Srebrnym (1976) i Zło-
tym Krzyżem Zasługi (1978), Nagrodą Ministra 
Kultury i Sztuki (1973, 1977, 1982), Nagrodą Mi-
nistra Kultury i Sztuki Islandii (1992), Th e Silver 
Shield of Valour (1992), Nagrodą Miasta Gdańska 
w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” (2007, 
2012). Jest członkiem ZKP, Gdańskiego Towarzy-
stwa Naukowego, International Musicological Socie-
ty, International Biographical Centre Advisory Co-
uncil w Cambridge oraz American Biographical 
Institute Research Association (członek dożywotni).

23.11., godz. 10:45, Konferencja naukowa: sesja 1

Marek 
Podhajski 
(*1938)

prof. dr hab. nauk humanistycznych, 
muzykolog i teoretyk muzyki, 
pedagog, kompozytor
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Naukę gry na saksofonie rozpoczął w Saengthong 
Vitthaya School Marching Band w rodzinnym Ha-
tyai, Songkhla ij. Kontynuował ją w College of Music 
Mahidol University u Shyena Lee, pod kierunkiem 
którego ukończył studia magisterskie, licencjackie 
i podyplomowe.

Umiejętności doskonalił podczas kursów mi-
strzowskich prowadzonych przez takich artystów, 
jak m.in.: Jean-Marie Londeix, John Sampen, Roger 
Greenberg, Claude Delangle, Jean-Pierre Baraglio-
li, Chien-Kwan Lin, Keiji Munesada, Joseph Luloff , 
Eugene Rousseau, Jean-Yves Fourmeau, Vince Gno-
jek, John Myung, Christian Lauba (który po wysłu-
chaniu wykonanego przez Wisuwata swojego Hard 
too Hard zaprosił go do współprowadzenia warsz-
tatów saksofonowych w Lizbonie). Jest laureatem 
IX Azjatyckiego Konkursu Saksofonowego (2007, 
I nagroda), Tajlandzkiego Konkursu Big Bandów 
Yamaha 2000 (I nagroda) oraz VIII Osaka Inter-
national Music Competition (2007, II nagroda). 
W konkursie organizowanym przez pismo „Kom 
Chad Luek” jego niedawno wydany album Hard 
Fairy zdobył nominację w kategorii Best Instrumen-
tal Album, zaś artysta był nominowany do tytułu 
Best New Artist.

Jest pierwszym tajlandzkim saksofonistą, który 
został artystą fi rmy Yamaha. Uznanie zdobył dzię-
ki prawykonaniu Th e Dawn of Darkness Naronga 

Prangcharoena (2012) w tokijskiej Sumida Tripho-
ny Hall. Jako członek kwartetu saksofonowego Siam, 
podczas XVI Światowego Kongresu Saksofonowego 
w St Andrews (2012) dokonał premierowych wyko-
nań Ligne(s) médiane(s) Roberta Lemaya oraz Gliese 
581g Jamesa J. Ogburna.

Obecnie jest doktorantem w Akademii Muzycz-
nej w Krakowie w klasie Andrzeja Rzymkowskie-
go oraz wykładowcą rodzimego College of Music 
Mahidol University. Ponadto jest członkiem Cloud 
Wanderer (Th ailand Saxophone Progressive Me-
tal), Siam Saxophone Quartet oraz Mahidol Wind 
Symhony.

wisuwat.com

24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Wisuwat 
Pruksavanich
(*1985)

tajlandzki saksofonista i pedagog
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Ukończyła Akademię Sztuki w Szczecinie w klasie 
saksofonu Dariusza Samóla (2013, dyplom z wy-
różnieniem). W 2017 roku w Akademii Muzycz-
nej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uzyskała 
stopień doktora sztuk muzycznych. 

Jest laureatką wielu konkursów, m.in.: Concor-
so Musicale Europeo Citta di Filadelfi a premio 
speciale „Paolo Serrao” (I miejsce), Concorso Inter-
nazionale del Bicentenario premio di Musica da Ca-
mera w Mediolanie (2009, III miejsce), III Ogól-
nopolskich Przesłuchań CEA w Warszawie (2009), 
X Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kame-
ralnych w Jaworznie (2008, wyróżnienie). Brała 
udział w kursach i warsztatach mistrzowskich pro-
wadzonych m.in. przez: Elliota Rileya, Noaha Getza, 
Gerarda McChrystala, Lawrence’a Gwozdza, Wil-
dy’ego Zumwalta, Johna Moora, Jonathana Bergero-
na, Arno Bornkampa, Pawła Gusnara, Th e Rascher 
Saxophone Quartet.

Koncertowała w Polsce i za granicą (w Niem-
czech, Belgii, Danii, Czechach, Włoszech i Brazylii), 
także w ramach licznych festiwali, m.in.: Międzyna-
rodowego Festiwalu Saksofonowego w Szczecinie, 
Ogólnopolskich Warsztatów Saksofonowych Sax-
mania w Miastku, Sacrum et Musica w Łomży, 
Warsztatów Klarnetowo-Saksofonowych w Ostrowie 
Wielkopolskim, czy Europejskiego Forum Sakso-
fonowego we Wrocławiu. Jako solistka wystąpiła 

z orkiestrami smyczkowymi Akademii Sztuki 
w Szczecinie oraz Filharmonii Kameralnej im. Wi-
tolda Lutosławskiego w Łomży. Współpracuje z Fil-
harmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, 
Operą na Zamku w Szczecinie, Polską Filharmo-
nią Bałtycką w Gdańsku. Wraz z pianistką Urszulą 
Szyryńską nagrała płytę Works for piano and saxo-
phone z utworami Marka Jasińskiego i Jaromira 
Gajewskiego (Acte Préalable, AP0417).

Jest stypendystką Prezydenta Miasta Szczecina 
(2010) oraz laureatką konkursu Najlepsze Dyplomy 
Artystyczne Marszałka Województwa Zachodnio-
pomorskiego (2013). W macierzystej uczelni pra-
cuje na stanowisku adiunkta, uczy również w Zes-
pole Państwowych Szkół Muzycznych stopnia 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.

24.11., godz. 17:30, III Koncert: spotkanie 
z kompozytorem – Łukasz Woś (*1967)
25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Julita
Przybylska
dr, saksofonistka, pedagog
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Z wyróżnieniem i medalem Magna cum Laude 
ukończył UMFC w klasach: kompozycji Marcina 
Błażewicza i organów Andrzeja Chorosińskiego 
(2008). Jako stypendysta programu Socrates-Era-
smus studiował w Hochschule für Musik w Kolonii 
(2006/2007): kompozycję u Yorka Höllera, kom-
pozycję elektroniczną u Hansa Ulricha Humperta, 
instrumentację u Krzysztofa Meyera i organy u Jo-
hannesa Geff erta. Z wyróżnieniem ukończył studia 
podyplomowe w Hochschule für Musik Karlsruhe 
w klasie kompozycji Wolfganga Rihma (2010). 
W ramach stypendium Internationale Ensemble 
Modern Akademie odbył studia na kierunku mu-
zyka współczesna w Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst Frankfurt am Main (2012/2013). 
Wiedzę na temat współczesnego teatru muzyczne-
go rozwijał w kilkudziesięciu instytucjach ope-
rowych Europy (2011–2013, dzięki stypendium 
Fundacji Deutsche Bank). Od 2008 roku wykłada 
w macierzystej uczelni, od 2012 pełni funkcję pro-
dziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teo-
rii Muzyki. Prowadził gościnne wykłady w Nowym 
Jorku, Moskwie, Rzymie, Stambule, Hamburgu,
a w roku akademickim 2010/2011 – klasę kompozy-
cji w Keimyung University w Daegu. W 2016 roku 
uzyskał stopień doktora habilitowanego. 

Jest autorem oper, utworów symfonicznych, 
kameralnych i wokalnych, a także laureatem mię-

dzynarodowych i ogólnopolskich konkursów kom-
pozytorskich. Był kompozytorem-rezydentem pod-
czas KoFoMi Composers’ Forum w Mittersill 2009 
(Austria), International Composers’ Academy Bad 
Ischl 2010 (Austria), Scratch Cantatas Festival in 
2012 Niznhyi Novgorod (Rosja) oraz Vocalensem-
ble Phoenix16 – Berlin (2012/2013). Otrzymał licz-
ne stypendia, m.in.: MKiDN, DAAD, Kunststift ung 
NRW 2013. W latach 2007–2010 był objęty 4-letnim 
programem promocyjnym „Młodzi kompozytorzy 
w hołdzie Fryderykowi Chopinowi” Europejskiego 
Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Kom-
ponował na zamówienie Deutsche Oper Berlin, 
NOSPR, WOK, Orkiestry Akademii Beethovenow-
skiej, Filharmonii Poznańskiej, Filharmonii Kali-
skiej, zespołu Kwartludium, Vokalensemble Pho-
enix16, ZKP, Zamku Królewskiego w Warszawie 
oraz wielu innych festiwali i instytucji muzycznych. 
Jego dyskografi a obejmuje 30 płyt CD; za album 
Already it is dusk otrzymał Fryderyka 2018.

Jest członkiem ZKP, Polskiego Towarzystwa 
Muzyki Współczesnej oraz ZAiKS. Wydawcą jego 
utworów jest Verlag Neue Musik w Berlinie.

dariuszprzybylski.eu

25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Dariusz 
Przybylski
(*1984)

dr hab., kompozytor, organista, 
pedagog
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Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 12 lat 
w Państwowej Szkole Muzycznej w Sanoku. W 2008 
roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzycz-
ną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 
w klasie saksofonu Bernarda Steuera i Magdaleny 
Jakubskiej-Szymiec. Po studiach doskonalił swoje 
umiejętności na kursach mistrzowskich pod kie-
runkiem wybitnych saksofonistów, m.in.: Clausa 
Olesena, Eda Bogaarda, Radka Knopa, Michela 
Supéry, Oto Vrhovnika, Matjaža Drevenšeka.

Współpracuje z Orkiestrą Symfoniczną Filhar-
monii im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu. 
Jako solista koncertował z orkiestrą Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu oraz z Capellą Th oruniensis. 
Od 2008 roku pełni służbę w Orkiestrze Repre-
zentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu kierowa-
ną przez kpt. mjr. Pawła Joksa. Dokonał licznych 
prawykonań utworów kompozytorów poznań-
skich (Lidii Zielińskiej, Zbigniewa Kozuba, Artura 
Banaszkiewicza). Brał udział w wielu festiwalach 
muzycznych, m.in. w: XIV Światowym Kongresie 
Saksofonowym (2012, St Andrews, Szkocja), ISCM 
World Music Days Wrocław 2014, Festiwalu Filmu 
i Muzyki Transatlantyk, czy Poznańskiej Wiośnie 
Muzycznej.

Od 2008 roku jest związany z macierzystą uczel-
nią, gdzie obecnie pracuje w Katedrze Instrumen-
tów Dętych na stanowisku adiunkta. Na podstawie 

pracy doktorskiej wydał książkę Echa folkloryzmu 
w muzyce saksofonowej XX wieku (Poznań 2016). 
Prowadzi krajowe i międzynarodowe warsztaty 
dla saksofonistów. Jest jurorem w konkursach mu-
zycznych oraz ekspertem CEA. Jego życiową pasją 
jest dydaktyka.

24.11., godz. 09:30, Konferencja naukowa: sesja 4
24.11., godz. 17:30, III Koncert: spotkanie 
z kompozytorem – Łukasz Woś (*1967)

Rafał 
Rachwał
dr, saksofonista, pedagog
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Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasach 
kompozycji Włodzimierza Kotońskiego i Stani-
sława Moryty (2001). W latach 2001–2002 odbyła 
staż podyplomowy w Konserwatorium Królew-
skim w Hadze pod kierunkiem Louisa Andriessena 
i Martijna Paddinga. W 2009 roku uzyskała sto-
pień doktora sztuk muzycznych, w 2018 – stopień 
doktora habilitowanego. Pracuje w Uniwersyte-
cie Muzycznym Fryderyka Chopina na Wydziale 
Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku.

Otrzymała stypendia: Ernst von Siemens Mu-
sikstift ung, Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, holenderskiego Ministerstwa Edukacji, 
Kultury i Nauki oraz ZAiKS-u. Jest laureatką wielu 
nagród kompozytorskich. Jej utwory są wykonywa-
ne podczas prestiżowych festiwali w Polsce i za gra-
nicą oraz prezentowane przez krajowe i zagraniczne 
radiofonie, m.in.: RBB Radio Kultur Berlin, Pol-
skie Radio Program II, Radio Amsterdam, VPRO 
Radio 4 Nederland, WPRB Princeton, New Jersey. 
Jej kompozycja Obbligato na wiolonczelę solo 
była utworem obowiązkowym na IX Międzynaro-
dowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda 
Lutosławskiego (2013).

W dorobku ma dwie monografi czne płyty: 
Chamber Music (DUX 0580, wyd. 2007, uhonoro-
waną Pizzicato Supersonic Award) oraz Weronika 

Ratusińska – Works for Orchestra (DUX 0723, 
wyd. 2010). Jej utwory znalazły się również na 
dwóch płytach Pawła Gusnara z cyklu Saxophone 
Varie (DUX 0992, wyd. 2013 – nagrodzoną Fryde-
rykiem 2014 oraz DUX 1374, wyd. 2016). W 2017 
roku jej Koncert na saksofon altowy i orkiestrę 
symfoniczną został prawykonany w Filharmonii Go-
rzowskiej przez Pawła Gusnara i tamtejszą orkiestrę 
pod dyrekcją Janusza Przybylskiego. Kompozy-
cje Ratusińskiej-Zamuszko publikowane są przez 
Wydawnictwo Muzyczne Euterpe.

ratusinska.eu

24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Weronika
Ratusińska-
-Zamuszko

(*1977)

dr hab., kompozytorka, pedagog
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Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryde-
ryka Chopina w klasie klarnetu Wojciecha Mrozka 
oraz studiów licencjackich w zakresie kompozycji 
u Stanisława Moryty. Obecnie kontynuuje studia 
na poziomie magisterskim pod kierunkiem Alek-
sandra Kościowa, jest także studentką Hochschule 
für Musik und Tanz Köln w klasie kompozycji 
Brigitty Muntendorf. W latach 2016–2018 pełniła 
funkcję przewodniczącej Koła Młodych Związku 
Kompozytorów Polskich. Jest stypendystką Fun-
dacji Fundacji Porozumienie Bez Barier Jolanty 
Kwaśniewskiej, Fundacji Pro Bono oraz Rektora 
UMFC. 

Jej utwory były wykonywane na międzynaro-
dowych festiwalach, m.in.: Wittener Tage für neue 
Kammermusik 2018, ON-Cologne, Tampere Bien-
nale 2018, High Noon Musik 2000+ w Konstan-
cji, Cluster w Lucce, AvantGaten Liedberg 2018, 
Warszawska Jesień, na wielu koncertach w Polsce, 
a także w Austrii, Szwajcarii, Niemczech, Holandii, 
Estonii, Finlandii, Włoszech. Współpracowała m.in. 
z IEMA Ensemble, Trio Catch, Decoder Ensemble, 
Ensemble Garage, AKOM Ensemble, Molot Ensem-
ble, Kwartludium, Delirium Ensemble, a także z wy-
bitnym czeskim klarnecistą Karelem Dohnalem, 
dla którego napisała Koncert na klarnet i orkiestrę. 

Jest laureatką Międzynarodowego Konkursu 
Kompozytorskiego AKOM Ensemble w Rotterda-

mie, VII Konkursu Kompozytorskiego im. Zyg-
munta Mycielskiego w Warszawie, Ogólnopolskie-
go Konkursu Kompozytorskiego „...kiedy myślę 
Berio...” we Wrocławiu, III Ogólnopolskiego Kon-
kursu Młodych Kompozytorów im. Marka Sta-
chowskiego w Krakowie (wyróżnienie honorowe) 
oraz II Międzynarodowego Konkursu Kompozy-
torskiego Patri Patrie w Katowicach (wyróżnienie). 
W roku 2018 uczestniczła w II edycji programu 
Muzyka Naszych Czasów. 

W swoich utworach nawiązuje często do współ-
czesnych problemów społecznych i relacji mię-
dzyludzkich wykorzystując przy tym m.in. środki 
multimedialne (np. live electronics, wideo). Pisze 
artykuły o kobietach w muzyce współczesnej do 
magazynu „Spektrum”. Konsultowała swoje kompo-
zycje m.in. z Simonem Steenem-Andersenem, En-
nem Poppe, Alexandrem Schubertem, Mathiasem 
Spahlingerem, Marko Nikodijevicem. Uczestni-
czyła w kursach prowadzonych przez takich wy-
konawców, jak: Charles Neidich, Patrick Messin, 
 Dohnal, Gabor Varga, Igor Františák.

zanetarydzewska.com

25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Żaneta 
Rydzewska 
(*1991)

kompozytorka, klarnecistka
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Jest absolwentem krakowskiej Akademii Muzycz-
nej w klasie saksofonu Lesława Lica (dyplom z wy-
różnieniem, 1982). Studia kontynuował u Güntera 
Priesnera w Norymberdze. Jako profesor prowadzi 
klasę saksofonu w Katedrze Instrumentów Dętych 
Drewnianych i Akordeonu macierzystej uczelni, 
a od roku 2012 pełni również funkcję kierownika 
Katedry Instrumentów Dętych Blaszanych.

Uczestniczył w Światowych Kongresach Sak-
sofonowych oraz międzynarodowych kursach mi-
strzowskich prowadzonych przez Jean-Marie Lon-
deixa, Iwana Rotha i Eda Bogaarda. Od wielu lat jest 
także wykładowcą kursów mistrzowskich w kraju 
i za granicą oraz jurorem krajowych i między-
narodowych konkursów saksofonowych. Jest za-
łożycielem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia 
Saksofonowego, a także honorowym członkiem 
Stowarzyszenia ARDESA (Arbeitsgemeinschaft  
Deutsche Saxophonisten e.V.). 

W 1987 roku utworzył Lubelskie Laboratorium 
Muzyczne – formację popularyzującą współcze-
sną muzykę kameralną z udziałem saksofonu, zaś 
w roku 1994 założył Orsax-Duo –  zespół wykonu-
jący utwory napisane na saksofon i organy. Doko-
nał licznych prawykonań dedykowanych mu utwo-
rów skomponowanych przez twórców polskich 
i zagranicznych: Zbigniewa Bujarskiego, Magdale-
nę Długosz, Mariusza Dubaja, Adama Heidemana, 

Bertolda Hummela, Macieja Jabłońskiego, Mieczy-
sława Mazurka, Tadeusza Karola Mazurka, Macieja 
Negrey’ego, Bogusława Schaeff era, Adama Walaciń-
skiego, Łukasza Wosia, Ewę Zuchowicz. 

Jako solista i kameralista prowadzi ożywio-
ną działalność koncertową w kraju i za granicą. 
Uczestniczył w wielu międzynarodowych festiwa-
lach muzycznych, jak m.in.: Jeunesses Musicales 
(Kielce), Muzyka w Starym Krakowie, Festiwal 
Muzyki Współczesnej Kontrasty (Lwów), Neue 
Pegnitzschäfer (Norymberga), Międzynarodowy 
Festiwal Muzyczny w Debreczynie (Węgry), Avan-
tgarde Schwaz (Austria), XV Stage Internatio-
nale del Sassofono, Fermo (Włochy). Jako solista 
występował z orkiestrami Filharmonii: Narodo-
wej, Krakowskiej, Kieleckiej, Lubelskiej, Szczeciń-
skiej, Wałbrzyskiej, a także z Capellą Cracoviensis 
i Göttinger Symphonie Orchester (Niemcy).

andrzejrzymkowski.com

23.11., godz. 12:00, Konferencja naukowa: sesja 2
25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Andrzej 
Rzymkowski 
(*1955)

prof. dr hab., saksofonista, 
pedagog
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Jest absolwentem Instytutu Lemmensa w Leuven 
w Belgii w klasie Eda Bogaarda. Pod kierunkiem 
Mieczysława Stachury ukończył Mistrzowskie Stu-
dia Podyplomowe w Akademii Muzycznej we Wro-
cławiu oraz obronił tytuł doktora sztuk muzycz-
nych i przeprowadził przewód habilitacyjny. Obec-
nie prowadzi klasę saksofonu na Wydziale Instru-
mentalnym Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie 
pracuje na stanowisku profesora.

Koncertuje w Europie, USA i Azji, m.in. w ra-
mach prestiżowych festiwali muzycznych. Trzy-
krotnie brał udział w programie Kultura Polska na 
Świecie, jest też stypendystą Fundacji Kościusz-
kowskiej. Jako solista współpracował z wieloma or-
kiestrami w kraju i za granicą. Występuje również 
z założonymi przez siebie zespołami kameral-
nymi: Th e ArtSax Duo, Impression Saxophone En-
semble oraz Inventia Trio. Dokonał kilkudziesięciu 
prawykonań muzyki współczesnej kompozytorów 
polskich i zagranicznych Wśród nich znajdują się 
m.in.: George Andrix, Say Brandon, Artur Cieślak, 
James DeMars, Jaromir Gajewski, Piotr Grella-

-Możejko, Alicja Gronau, Marek Jasiński, Zhong 
Juncheng, Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Marilyn 
Shrude i Andreas van Zoelen.

W dorobku ma trzy płyty CD z muzyką polską, 
jest też autorem książek o tematyce saksofonowej 
oraz organizatorem festiwali muzycznych. Prowadzi 

kursy i warsztaty mistrzowskie w Polsce i za grani-
cą, m.in. podczas wielokrotnych tras koncertowych 
w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Europie.

dariuszsamol.com

24.11., godz. 10:30, Konferencja naukowa: sesja 4
25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Dariusz 
Samól
dr hab., prof. AS, saksofonista, 
pedagog
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Ukończył Conservatorio Superior de Música Manu-
el Castillo w Sewilli w klasie Alfonso Padilli, Kon-
serwatorium w Wersalu u Vincenta Davida oraz 
UMFC w klasie Pawła Gusnara. Obecnie pracuje na 
stanowisku asystenta w warszawskiej uczelni mu-
zycznej.

Jest laureatem polskich i międzynarodowych 
konkursów saksofonowych, m.in.: Międzynaro-
dowego Konkursu Saksofonowego im. Adolphe’a 
Saxa w L’Haÿ-les-Roses (Francja, III nagroda), Ogól-
nopolskiego Festiwalu Saksofonowego New Art Sax 
we Wrocławiu (II nagroda), Konkursu Muzyki XX 
i XXI Wieku dla Młodych Wykonawców w Radzie-
jowicach (I nagroda) oraz III Międzynarodowego 
Konkursu Saksofonowego SaxFest w Łodzi (I nagro-
da). W ramach licznych festiwali koncertuje w pre-
stiżowych salach koncertowych Europy (Hiszpania, 
Francja, Holandia, Polska). 

Współpracuje z najlepszymi polskimi orkie-
strami: Sinfonią Varsovią, Orkiestrą Filharmonii 
Narodowej i Polską Orkiestrą Radiową. W 2016 
roku, podczas uroczystego koncertu dyplomantów 
UMFC w Filharmonii Narodowej wykonał Kon-
cert na saksofon i orkiestrę Głazunowa. Rok później, 
na specjalne zaproszenie Antoniego Wita, wystą-
pił jako solista z Orquesta Sinfónica de Navarra 
w Hiszpanii. Regularnie koncertuje również w duecie 
z Andrzejem Karałowem, z którym zarejestrował 

płytę z muzyką XX i XXI wieku (utwory Paula 
Hindemitha, Karola Szymanowskiego, Wiliama 
Albrigtha, Karałowa i – napisany dla duetu – aft er 
all Żanety Rydzewskiej). W 2018 roku ukazał się 
dwupłytowy album Paweł Gusnar. Saxophone Varie 
vol. 3 z jego udziałem.

Poza działalnością artystyczną i akademicką 
regularnie prowadzi warsztaty podczas kursów 
mistrzowskich w Polsce, Czechach i Hiszpanii.

25.11., godz. 10:00, Warsztaty interpretacji 
saksofonowej
25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Pablo 
Sánchez-
-Escariche
Gasch 
urodzony w Sewilli saksofonista, 
pedagog
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Ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach w klasie Aleksandra 
Lasonia (z wyróżnieniem) oraz Conservatoire 
National Supérieur de Musique et Danse de Lyon 
w klasie Philippe’a Hurela. Obecnie jest doktoran-
tem w macierzystej uczelni u Jarosława Mamczar-
skiego oraz wykładowcą Wydziału Artystycznego 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Specjalizuje się 
w kompozycji muzyki elektroakustycznej.

Zdobył szereg nagród i wyróżnień na konkur-
sach kompozytorskich w kraju i za granicą, m.in.: 
I miejsce (Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego) oraz nagrodę publiczności w Koncer-
cie Kompozytorskim Roku 2011, I miejsce w Ogól-
nopolskim Konkursie Kompozytorskim organizo-
wanym przez Akademię Muzyczną im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku, II miejsce oraz wyróżnienie 
w Międzynarodowym Konkursie Kompozytor-
skim GENERACE w Ostravie, a także wyróżnienie 
w  Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim 
Patri Patriae w Katowicach. Otrzymał stypendia 
m.in. Ensemble musikFabrik Köln (Niemcy) oraz 
Tempo Reale Firenze (Włochy).

Gra na instrumentach etnicznych z całego 
świata, których jest też kolekcjonerem. Współ-
pracował z takimi zespołami, jak: Camerata Sile-
sia, defunensemble (Finlandia), Orkiestra Muzyki 
Nowej, czy Ensemble musikFabrik. Jego utwory 

były wykonywane podczas wielu prestiżowych 
festiwali krajowych i zagranicznych, m.in. w ramach 
Warszawskiej Jesieni, Musica Polonica Nova oraz 
Janáček May (Czechy).

24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Przemysław
Scheller 
(*1990)

kompozytor, pedagog
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Urodziła się w Chicago. Jej matka była Polką, 
a ojciec pochodził z Libanu. Uczyła się kompo-
zycji najpierw w szkole zakonnej Averno College, 
a potem w Northwestern University pod kierun-
kiem Alana Stouta i M. Williama Karlinsa. Jej 
twórczość wielokrotnie była nagradzana przez 
znane instytucje wspierające artystów, jak Guge-
nheim Foundation, American Academy of Arts 
and Letters, Rokefeller Foundation i wiele innych. 
Była pierwszą kobietą, której przyznano Kennedy 
Center Friedheim Award za Muzykę Orkiestrową 
(1984). Od 1977 roku pracuje w Bowling Green 
University, gdzie oprócz wykładania kompozycji 
piastowała wiele funkcji kierowniczych. Jest za-
łożycielką i wieloletnim dyrektorem (1987–1999) 
Th e MidAmerican Center for Contemporary 
Music. 

Muzykę Marilyn Shrude charakteryzuje cie-
pło, liryzm, bogactwo barw, wielowarstwowość 
konstrukcji, a twórczość saksofonowa zajmuje 
w jej życiu specjalne miejsce. Wielki wpływ wy-
wiera na nią współpraca z mężem, Johnem Sam-
penem. Jego praca nad zgłębianiem współczesnych 
technik pobudza kompozytorkę do ich wyko-
rzystywania. Wraz z mężem występowała wielo-
krotnie jako pianistka, prezentując setki utworów 
kompozytorów współczesnych. Więcej informacji 
na temat artystki i jej twórczości można znaleźć 

w książce Dariusz Samóla pt. Muzyka saksofonowa 
w twórczości kompozytorów amerykańskich polskie-
go pochodzenia (wyd. Akademia Sztuki, Szczecin 
2016).

25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Marilyn 
Shrude
(*1946)

kompozytorka polskiego 
pochodzenia
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W latach 1963–1968 studiowała na Wydziale Reży-
serii Muzycznej w PWSM w Warszawie. Po uzyska-
niu dyplomu wyjechała do Paryża, gdzie w latach 
1968–1970 studiowała muzykę elektroakustyczną 
w Groupe de Recherches Musicales pod kierun-
kiem Pierre’a Schaeff era i Françoisa Bayle’a. Po 
powrocie do Warszawy odbyła studia kompozytor-
skie pod kierunkiem Tadeusza Bairda i Zbigniewa 
Rudzińskiego (dyplom 1977). 

Wraz z Krzysztofem Knittlem i Wojciechem 
Michniewskim w 1973 roku założyła grupę kom-
pozytorską KEW, z którą występowała do 1976 
roku, koncertując w Polsce (m.in. eksperymen-
talna improwizacja Drugi poemat tajemny, War-
szawska Jesień 1974), Szwecji, Austrii i Republice 
Federalnej Niemiec. W 1981 roku zamieszkała we 
Francji, gdzie jako stypendystka rządu francuskie-
go uczestniczyła w kursie muzyki komputerowej 
w Institute de Recherche et de Coordination Aco-
ustique/Musique (IRCAM), a następnie studio-
wała kompozycję u Betsy Jolas (1982–1983). Była 
także stypendystką miasta Mannheim (1982) oraz 
Fundacji Kościuszkowskiej (1983–1984), dzięki 
której pracowała przez kilka miesięcy pod kierun-
kiem Johna Chowninga w Center for Computer 
Research for Music and Acoustics (CCRMA) przy 
Stanford University (Kalifornia). W roku 1999 
uzyskała stopień doktora w Akademii Muzycznej 

we Wrocławiu. W latach 1985–1999 była profesorem 
kompozycji elektroakustycznej oraz sztuki dźwię-
ku w Konserwatorium oraz Szkole Sztuk Pięknych 
w Angoulême. Prowadziła ponadto zajęcia z kom-
pozycji w Institute Charles Cros w Marne la Vallée 
(Francja) i w University of Chicago (2004), a także 
podczas warsztatów w Monachium, Mannheim, 
Ulm oraz w Gdańsku (Międzynarodowe Warsz-
taty Muzyki Współczesnej). W latach 2011–2017 
była dyrektorem artystycznym międzynarodowego 
festiwalu Musica Electronica Nova we Wrocławiu.

W 1997 roku została odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Zasługi RP, a w 2004 miano-
wana Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres 
we Francji. Otrzymała szereg nagród za operę Ma-
dame Curie, w tym Pomorską Nagrodę Artystycz-
ną Gryf (2012), Splendor Gedanensis (2012), czy 
Sztorm Roku (2011). W 2013 roku została odzna-
czona doroczną nagrodą Związku Kompozyto-
rów Polskich, nagrodą specjalną Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, medalem Gloria Artis 
oraz Orphée du Prestige Lyrique de l’Europe.

elzbietasikora.com

24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Elżbieta 
Sikora 
(*1943)

prof. dr, kompozytorka, pedagog
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Jest zdobywcą licznych nagród, regularnie otrzy-
muje zamówienia kompozytorskie od prestiżowych 
festiwali i uznanych zespołów, jak: Symfoniczna 
Orkiestra Radiowa w Wiedniu, Wien Modern, Mu-
sica Polonica Nova, wiedeński Konzerthaus, Opera 
w Ratyzbonie, NFM we Wrocławiu, Apollon Musa-
gète Quartet. Wybrane utwory Skweresa zostały na-
grane dla Genuin Classics i Orlando Records oraz 
były transmitowane przez liczne rozgłośnie radiowe. 
Od 2009 roku współpracuje z austriackim wydaw-
nictwem Doblinger Musikverlag. Jest aktywnym 
wykonawcą muzyki współczesnej oraz koncert-
mistrzem wiolonczel Filharmonicznej Orkiestry 
Ratyzbony. Mieszka w Ratyzbonie i Wiedniu.

tomasz-skweres.com

25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Tomasz
Skweres 
(*1984) 

kompozytor, wiolonczelista
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23.11., godz. 19:30, II Koncert: koncert prawykonań

Jest absolwentem Ogólnokształcącej Szkoły Mu-
zycznej im. Karola Szymanowskiego w Toruniu 
w klasie fortepianu (I st.) i instrumentów perkusyj-
nych (II st.) oraz wrocławskiej Akademii Muzycznej 
w klasie kompozycji Agaty Zubel-Moc.

Jest benefi cjentem stypendiów artystycznych, 
laureatem licznych nagród w konkursach kompo-
zytorskich i zdobywcą II miejsca w konkursie Po-
kemony w Borku. Za osiągnięcia artystyczne był 
nominowane do nagród muzycznych (m.in. tytułu 
Koryfeusza Muzyki Polskiej 2018). Twórczo wyko-
rzystuje inspiracje współczesnymi trendami i tech-
nikami kompozytorskimi, tłumacząc je na własny 
język muzyczny. Jego dorobek obejmuje utwory na 
tradycyjne składy wykonawcze oraz kompozycje 
elektroniczne, cechujące się odważnym, ekspery-
mentalnym brzmieniem. Wykorzystuje zarówno 
live electronics, jak i tape music czy improwizację 
na instrumentach niekonwencjonalnych, np. magne-
tofonach kasetowych. Komponuje również muzykę 
do spektakli teatralnych. Jego utwory były wykony-
wane na festiwalach i koncertach muzyki współcze-
snej, jak m.in. Warszawska Jesień, Hallo Wrocław 
2016!, Musica Polonica Nova, Musica Electronica 
Nova, World Music Days.

Współtworzy duet sultan hagavik oraz Ensem-
ble Kompopolex. Wystąpił w serialu paradokumen-
talnym Dlaczego ja? Mieszka i tworzy we Wrocławiu. 

Jacek 
Sotomski 
(*1987)

kompozytor, 
multiinstrumentalista, performer, 
improwizator, aranżer
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Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fry-
deryka Chopina w klasie fortepianu Edwarda Wo-
lanina oraz kameralistyki, którą studiowała pod 
kierunkiem Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej. 
Wielokrotnie brała udział w międzynarodowych 
kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez: 
Oliviera Triendla, Celinę Heller, Jerzego Marchwiń-
skiego, Tomasza Herbuta, Avedisa Kouyoumdjiana 
i Lee Kung Singa.

Jako czynna kameralistka regularnie występu-
je w kraju i za granicą. Razem z mężem tworzy 
duet Sax-Piano Duo prezentujący dzieła klasycz-
nego repertuaru saksofonowego. Jest pedagogiem 
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Fry-
deryka Chopina w Opolu. Jej wychowankowie 
są laureatami krajowych i zagranicznych konkur-
sów pianistycznych. W 2016 roku otrzymała Na-
grodę Indywidualną Dyrektora Centrum Eduka-
cji Artystycznej w Warszawie za szczególny wkład 
w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.

23.11., godz. 19:30, II Koncert: koncert prawykonań
24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Agnieszka
Spodymek
pianistka, pedagog
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saksofonowego. Jest artystą fi rm Henri Selmer Paris 
oraz Marca Reeds. 

23.11., godz. 19:30, II Koncert: koncert prawykonań
24.11., godz. 11:50, Konferencja naukowa: sesja 5

Ukończył Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopi-
na w klasie saksofonu Pawła Gusnara. Studia konty-
nuował w Akademii Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach, gdzie – jako trzykrotny 
stypendysta dla najlepszych doktorantów (2011–
2014) – uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych 
w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.

Jest zapraszany do jury konkursów saksofo-
nowych, a także jako wykładowca kursów meto-
dycznych, seminariów saksofonowych oraz warsz-
tatów muzycznych dla nauczycieli, studentów 
i uczniów organizowanych przez Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji 
Artystycznej i Stowarzyszenie Polskich Artystów 
Muzyków. W 2016 roku otrzymał Nagrodę Indywi-
dualną Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 
w Warszawie za szczególny wkład w rozwój eduka-
cji artystycznej w Polsce, a w roku 2018 nominację 
nauczyciela dyplomowanego.

Pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii 
Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Byd-
goszczy. Równolegle prowadzi klasę saksofonu 
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Fry-
deryka Chopina w Opolu. Jego wychowankowie 
są laureatami licznych solowych i kameralnych 
konkursów krajowych i międzynarodowych.

Razem z żoną, występując pod nazwą Sax-Pia-
no Duo, wykonuje dzieła klasycznego repertuaru 

Włodzimierz
Spodymek
dr, saksofonista, pedagog
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Naukę muzyki ropoczął pod kierunkiem ojca 
w rodzinnej Tymoszówce, kontynuował ją w Eliza-
wetgradzie u Gustawa Neuhausa. W 1901 roku wy-
jechał do Warszawy, gdzie pobierał prywatne lekcje 
harmonii u Marka Zawirskiego oraz kontrapunktu 
i kompozycji u Zygmunta Noskowskiego. Latem 
1905 roku, wraz z Grzegorzem Fitelbergiem, Lu-
domirem Różyckim i Apolinarym Szelutą założył 
Spółkę Nakładową Młodych Kompozytorów Pol-
skich. Celem formacji było popieranie nowej mu-
zyki polskiej poprzez jej wydawanie i wykonywa-
nie. W latach 1906–1908 w Warszawie i Berlinie od-
były się pierwsze koncerty kompozytorskie człon-
ków spółki. W 1912 roku zawarł kontrakt z fi rmą 
Universal Edition w Wiedniu, gdzie bywał kilka-
krotnie. Odbył też szereg podróży do Włoch i na 
Sycylię, zwiedził arabską Afrykę Północną. Zabytki 
kultury starożytnej i wschodniej wywarły wpłynęły 
na rozwój jego artystycznej indywidualności. 

W czasie I wojny światowej przebywał w Tymo-
szówce, odwiedzając Kijów, Petersburg i Moskwę. 
W 1919 roku przyjechał do niepodległej już Pol-
ski. Na przełomie lat 1920 i 1921 wraz z Pawłem 
Kochańskim i Arturem Rubinsteinem odbył swą 
pierwszą podróż do Ameryki, gdzie jako kompozy-
tor osiągnął sukces.

Lata 1922–1926 obfi tują w światowe wykona-
nia dzieł Szymanowskiego w Paryżu, Londynie, 

Wiedniu, Trieście, Wenecji, Salzburgu, Pradze, Ber-
linie, Nowym Jorku, Filadelfi i, Chicago. W latach 
1927–1929 był dyrektorem warszawskiego Konser-
watorium, potem zaś rektorem warszawskiej Aka-
demii Muzycznej. Polem, na którym Szymanowski 
prowadził szczególnie zaciętą i konsekwentną wal-
kę z konserwatywnym środowiskiem muzycznym 
była publicystyka. Pisał wielokrotnie o Chopinie 
i stylu narodowym, tradycji i nowoczesności w mu-
zyce, a także o znaczeniu muzyki w odrodzonym 
po rozbiorach społeczeństwie polskim. 

Najważniejszą częścią spuścizny Szymanowskie-
go jest twórczość kompozytorska, w której wyróż-
nia się trzy fazy o różnych obliczach stylistycznych. 
Pierwsza (1899–1913) wyrasta z tradycji neoroman-
tycznej, ewoluuje i wpisuje się w nurt muzycznego 
modernizmu. Druga faza (1914–1919) obfi tuje 
w arcydzieła i łączy tematykę orientalną z nawiąza-
niami do antyku. Ostatni okres (1920–1934), zwa-
ny narodowym, zawiera odwołania do polskiego 
folkloru; to twórczość dojrzała, ale zachwycająca 
świeżością języka muzycznego.

25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Karol 
Szymanowski 
(1887–1937)

kompozytor, pianista, publicysta 
muzyczny, literat
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24.11., godz. 17:30, III Koncert: spotkanie 
z kompozytorem – Łukasz Woś (*1967)
25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach. Jest laureatem konkur-
sów i festiwali gitarowych o zasięgu ogólnopolskim 
i międzynarodowym (Cieszyn, Lublin –  I miejsce; 
Koszalin, Żory, Kielce – III miejsce; Kraków – wy-
różnienie). Jako kameralista –  w duecie z Tade-
uszem Spyrą oraz w Śląskim Oktecie Gitarowym – 
koncertował w kraju i za granicą (w Wielkiej Bry-
tanii, Szwecji, Danii, Finlandii, Austrii, Czechach, 
a także na Słowacji i Węgrzech). Występował rów-
nież z Filharmonią Śląską oraz dokonał nagrań 
dla Polskiego Radia i Telewizji. Jest pomysłodaw-
cą zespołu gitarowo-saksofonowego Th e Six & Sax 
Duo, który współtworzy wraz z małżonką – 
Magdaleną Jakubską-Szymiec.

Pracuje jako pedagog w szkołach muzycznych. 
Jego uczniowie zdobywają nagrody w konkursach 
gitarowych jako soliści i kameraliści.

Grzegorz
Szymiec
gitarzysta i pedagog
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Urodziła się na Suwalszczyźnie, której piękno na-
tury, głęboko wycisnęło piętno na jej artystycznej 
duszy. Ukończyła Akademię Muzyczną w Pozna-
niu w klasie fortepianu Bogusława Rottermunda 
oraz studia podyplomowe w zakresie kameralistyki 
fortepianowej w warszawskiej Akademii Muzycz-
nej im. Fryderyka Chopina pod kierunkiem Bar-
bary Halskiej. W 2015 roku, w Akademii Muzycz-
nej w Gdańsku, uzyskała stopień doktora sztuk 
muzycznych. Jest również absolwentką tyfl ody-
daktyki w Uniwersytecie Szczecińskim oraz pody-
plomowych studiów menedżerskich na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Dokonała licznych prawykonań muzyki ka-
meralnej oraz nagrań radiowych i telewizyjnych 
dla rozgłośni ogólnopolskich i regionalnych. Jej 
dorobek fonografi czny obejmuje kilka płyt CD 
wydanych przez Acte Préalable: Johann Nepo-
muk Hummel Works for viola (AP0226), René 
de Boisdeff re Works for Viola and Piano vol. 1 i 2 
(AP0401, AP0402) – nagrane z Marcinem Mu-
rawskim oraz Works for piano and saxophone 
z utworami Marka Jasińskiego i Jaromira Gajew-
skiego (AP0417) – zarejestrowana z Julitą Przy-
bylską. Brała udział w wielu festiwalach muzycz-
nych, m.in.: II Międzynarodowym Konkursie 
Muzyki Współczesnej im. Krzysztofa Pendereckiego 
w Krakowie, Festiwalu Muzyki Kameralnej 

w Caltanisetta na Sycylii, XIII World Saxophone 
Congress w Minneapolis (USA). Jest laureatką na-
grody im. Bronisława Hubermana w ramach Cyklu 
Muzyki Austriackiej w Warszawie. 

Obok działalności koncertowej zajmuje się 
również bardzo owocną działalnością pedagogicz-
ną. Prowadzi warsztaty pianistyczne oraz zasiada 
w pracach jury konkursów muzycznych. W 2005 
roku otrzymała w Warszawie nagrodę im. Witol-
da Hulewicza za pracę z ociemniałymi młodymi 
artystami muzyki. Od 2014 roku współpracuje 
z saksofonistką Julitą Przybylską wykonując szeroki 
repertuar saksofonowy.

24.11., godz. 17:30, III Koncert: spotkanie 
z kompozytorem – Łukasz Woś (*1967)

Urszula
Świętosława
Szyryńska 
dr, pianistka, pedagog
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24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Pracował w krakowskim Liceum Muzycznym 
im. Fryderyka Chopina, gdzie zapoczątkował i pro-
wadził zajęcia w klasie jazzu. Do jego uczniów na-
leżeli m.in. Zbigniew Seifert, Jan Jarczyk i Janusz 
Stefański. Był nauczycielem i opiekunem zespołów 
powstających w Nowohuckim Jazz Klubie w latach 
1962–1964, w których grali m.in. Witold Robotycki, 
Zbigniew Irzeński, Zbigniew Balicki. Należał do 
grupy weteranów polskiego jazzu – był członkiem 
legendarnego zespołu Melomani oraz solistą 
Orkiestry Polskiego Radia w Krakowie.

Był również kompozytorem, a jego zbiór 10 Mi-
niatur w różnych stylach na saksofon altowy 
i fortepian należy do podstawowej literatury kla-
sycznej na ten instrument i został wydany w wie-
lu krajach. Po przejściu na emeryturę wyjechał 
do syna do Niemiec, gdzie zmarł w 2005 roku.

Alojzy
Thomys 
(1929–2005) 

saksofonista jazzowy, 
kompozytor, pedagog
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Od 2012 roku saksofonowo-harfowy duet tworzą 
uczniowie  liceum  Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-

-Białej.  Młodzi muzycy pracują pod kierunkiem 
Tomasza Gmyrka. Są wielokrotnymi stypendysta-
mi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
oboje uzyskali również stypendium Młoda Polska.

Zespół ma na swoim koncie zwycięstwa 
w licznych konkursach: XXII Krajowym Konkur-
sie Zespołów Kameralnych w Bystrzycy Kłodzkiej 
(2012, Grand Prix), V i VII Ogólnopolskim  Kon-
kursie Duetów z Harfą w Cieszynie (2012, 2017 – 
dodatkowo nagroda specjalna za najlepsze wyko-
nanie utworu polskiego kompozytora współczes-
nego), Warszawskim Forum Muzyki Kameral-
nej (2014, jako najmłodsi uczestnicy konkursu), 
XXXVI Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Ka-
meralnych Szkół Muzycznych II st. we Wrocławiu 
(2015), VI Międzynarodowym Konkursie Due-
tów z Harfą w Cieszynie (2015), Międzynarodo-
wym Konkursie Harfowym we Lwowie (2016, 
Grand Prix), III Ogólnopolskim Konkursie CEA 
w kategorii Zespoły Kameralne (2018).

Trefon Gmyrek DUO regularnie koncertuje 
w Polsce, m.in. w Krakowie (w ramach XV Let-
niej Akademii Muzycznej, 2013), Częstochowie 
(podczas II Jurajskiej Jesieni Muzycznej, 2014), 
Katowicach (w Studio Koncertowym Polskiego 

Radia – 2015, Akademii Muzycznej, Sali Kame-
ralnej NOSPR – 2018), Warszawie (podczas XVII 
Letnich Wieczorów Muzycznych Dziekanka, 2017) 
i Ustroniu (występ dla uczestników Ogólnopolskiej 
Konferencji Chórmistrzów Akademii Muzycznych, 
2017). W 2018 roku muzycy zagrali recital pod-
czas XVIII Światowego Kongresu Saksofonowego 
w Zagrzebiu.

Wzięli udział w fi lmie Za strunami harfy (reż. 
Violetta Rotter-Kozera, 2014) oraz dokonali nagra-
nia, które zostało zgłoszone do Międzynarodowe-
go Konkursu Radiowego dla Młodych Muzyków 
Concertino Praga. W 2017 roku ukazała się płyta 
zespołu pt. Arabesque.

23.11., godz. 17:30, I Koncert: spotkanie 
z kompozytorką – Anna Maria Huszcza (*1987)
24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Trefon 
Gmyrek DUO
Maria Gmyrek
saksofon

Wojciech Trefon
harfa 
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Urodził się w Warszawie jako Moisiej Samuiło-
wicz Wajnberg. Jako Rosjanin polsko-żydowskiego 
pochodzenia łatwo stawał się obiektem zaintereso-
wania różnych narodów. Od dzieciństwa związany 
był też nie tylko z jednym krajem, ale poruszał się 
po całym obrębie słowiańskiej Europy. Do wybuchu 
II wojny światowej studiował w klasie fortepianu 
Józefa Turczyńskiego w warszawskim konserwa-
torium. W 1939 roku przeniósł się na Wschód – 
w Mińsku uczył się dyrygentury u Zołotariowa, 
po 1941 roku pojechał do Taszkientu, gdzie spę-
dził kolejne dwa lata. W 1943 roku przeniósł się 
do Moskwy i tam spędził resztę życia.

Przyjaźnił się z Dymitrem Szostakowiczem, 
który dzięki swym partyjnym znajomościom po-
mógł mu w 1953 roku wydostać się z więzienia 
(przetrzymywany był tam z powodów politycz-
nych). Również w obszarze artystycznych inspiracji 
pozostawał pod wpływem Szostakowicza. Kom-
ponował przede wszystkim muzykę instrumental-
ną, zwłaszcza orkiestrową. Jego dorobek obejmuje 
153 utwory opusowane oraz kilkadziesiąt prac 
zarobkowych dla fi lmu, cyrku i radia. Skompono-
wał 22 symfonie, poemat symfoniczny, koncerty 
na instrumenty solowe z towarzyszeniem orkiestry, 
muzykę kameralną (17 kwartetów smyczkowych, 
sonaty, prawie 30 cyklów pieśni) i solową (głów-
nie fortepianową), a także siedem oper, dzięki 

którym nastąpił obecny renesans zainteresowania 
jego twórczością.

23.11., godz. 19:30, II Koncert: koncert prawykonań

Mieczysław
Wajnberg
(1919–1996)

kompozytor
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Jest absolwentką, a obecnie pracownikiem Wy-
działu Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina; 
od 1984 roku związana także, jako nauczyciel 
przedmiotów ogólnomuzycznych, z Zespołem Pań-
stwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. 
W 2006 roku uzyskała stopień doktora nauk huma-
nistycznych w zakresie teorii muzyki (praca na te-
mat problemów sonorystyki w polskim XX-wiecz-
nym kwartecie smyczkowym). 

W obszarze jej zainteresowań znajduje się pol-
ska muzyka XX i XXI wieku. Prowadzi badania 
nad przemianami stylistycznymi w twórczości 
współczesnych kompozytorów polskich; zajmuje 
się także historią warszawskiej uczelni muzycznej 
(Karol Szymanowski – pierwszy rektor Wyższej 
Szkoły Muzycznej w Warszawie, AMFC, Warszawa 
2007). Bierze czynny udział w konferencjach i sym-
pozjach naukowych. Owocem jej prac badawczych 
są liczne artykuły i hasła encyklopedyczne.

23.11., godz. 11:15, Konferencja naukowa: sesja 1
23.11., godz. 12:00, Konferencja naukowa: sesja 2

Małgorzata
Waszak 
dr, teoretyk muzyki, pedagog
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Th e Whoop Group to młody, żywiołowy, szalony 
i niezwykle ambitny zespół składający się z naj-
wybitniejszych polskich saksofonistów młodego 
pokolenia. Połączyła ich miłość do saksofonu i mu-
zyki oraz wieloletnia przyjaźń. Każdy z członków 
zespołu jest laureatem wielu prestiżowych kon-
kursów indywidualnych i kameralnych o zasięgu 
ogólnopolskim i międzynarodowym. Są także wie-
lokrotnymi stypendystami MKiDN oraz programu 
Młoda Polska. 

Zespół specjalizuje się w muzyce klasycznej, 
szczególnie współczesnej, ale doskonale odnajduje 
się również w innych gatunkach (muzyce rozryw-
kowej, jazzie, funku i folku).  Z sukcesem tworzy 
własne aranżacje, inspiruje także kompozytorów 
do pisania dedykowanych im utworów.

Wspólną  działalność koncertową muzycy roz-
poczęli we wrześniu 2016 roku podczas audycji 
Five o’Clock Programu 2 Polskiego Radia. Od tego 
czasu regularnie koncertują w Polsce i za granicą. 
W 2017 roku wzięli udział w trzech konkursach 
kameralnych, które wygrali. Są laureatami I na-
grody w Ogólnopolskim Konkursie Dętych Zespo-
łów Kameralnych w Warszawie, Nagrody Głównej 
FNAPEC Musiques d’Ensemble w Międzynaro-
dowym Konkursie Kameralnym w Paryżu, a także 
I nagrody i Tytułu Mistrzów w Międzynarodowym 
Turnieju Kameralnym w Bydgoszczy. 

W lipcu 2018 roku ukazała się debiutancka 
płyta zespołu – Crimes (Sarton Records), m.in. za 
którą otrzymali nominację do tytułu Koryfeusza 
Muzyki Polskiej w kategorii Odkrycie Roku. Gru-
pa rozwija się w błyskawicznym tempie i cieszy 
rosnącym uznaniem publiczności.

twg.com.pl

23.11., godz. 19:30, II Koncert: koncert prawykonań

The Whoop
Group

Jakub Muras 
saksofon sopranowy

Mateusz Dobosz 
saksofon altowy

Krzysztof Koszowski 
saksofon tenorowy

Szymon Zawodny 
saksofon barytonowy
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Warsaw 
Saxophone
Orchestra
To formacja wyróżniająca się wysokim poziomem 
artystycznym, kreatywnością i twórczą pasją. Nie-
typowy skład zespołu otwiera przed wykonawcami 
szerokie możliwości interpretacyjne, a także stano-
wi inspirację dla kompozytorów i aranżerów. Zespół 
powstał w 2017 roku z inicjatywy Pawła Gusnara 
i Pabla Sánchez-Escariche Gascha.

Saksofon kojarzony jest dziś już nie tylko 
z muzyką rozrywkową czy jazzową, ale także 
z muzyką klasyczną. W projekcie tym odsłania swo-
je kolejne, orkiestrowo-symfoniczne oblicze. Cała 
rodzina saksofonów – od sopranowego po basowy – 
z powodzeniem imituje większość brzmień orkie-
stry symfonicznej, wprowadzając do znanych dzieł 
nową jakość i paletę barw. W repertuarze orkiestry 
znajdują się transkrypcje i aranżacje utworów mu-
zyki poważnej oraz utwory powstałe oryginalnie 
na ten skład. Zespół stanowią studenci klasy sak-
sofonu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Cho-
pina, którzy należą do grona najlepszych polskich 
saksofonistów młodego pokolenia.

Pablo Sánchez-
-Escariche Gasch 
sopranino 
(zob. s. 100)

Alicja Wołyńczyk 
saksofon sopranowy 
(zob. s. 119)

Paulina Młynarska 
saksofon sopranowy

Oskar Rzążewski 
saksofon altowy

Kateřina Juřenová
saksofon altowy       
                                             
Celia Castro Roldan
saksofon altowy    
                                   
Karol Mastalerz 
saksofon tenorowy 
(zob. s. 82) 

Iga Drąg 
saksofon tenorowy

Karol Denkiewicz 
saksofon tenorowy

Jakub Wydrzyński 
saksofon barytonowy

Kacper Puczko
saksofon barytonowy

Wojciech Chałupka 
saksofon basowy 
(zob. s. 45)

Paweł Gusnar 
dyrygent 
(zob. s. 59)
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Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w klasie saksofonu Pawła Gus-
nara (dyplom z wyróżnieniem oraz ukończone 
studia doktoranckie) i Uniwersytetu Warszaw-
skiego (Instytut Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych), a także stypendystką MKiDN 
oraz programu Socrates-Erasmus.

Uczestniczyła w licznych kursach mistrzow-
skich, prowadzonych m.in. przez Arno Bornkampa, 
Claude’a Delangle’a, Daniela Gauthiera. Wraz 
z Jarosławem Gałuszką zdobyła I miejsce i nagrodę 
specjalną w 43. Internationaler Akkordeon Wett-
bewerb (Klingental); jest również laureatką kilku 
innych konkursów. Regularnie koncertuje w Pol-
sce i Europie, m.in. podczas licznych festiwali, jak: 
Le Printemps de Musique d’Escaut, La Folle Journée, 
Musica Polonica Nova, Światowy Kongres Saksofo-
nowy i innych. Jako solistka wystąpiła z l’Harmonie 
des Lambres (Francja, 2016), w orkiestrą Sinfonia 
Viva (Filharmonia Narodowa, 2012), z Orkiestrą 
Dętą AMFC oraz z orkiestrą kameralną Inter-
mezzo (2014–2016). Współpracowała z orkiestrami 
Filharmonii Narodowej, Sinfonią Varsovią i Sinfonią 
Iuventus. Reprezentowała Polskę w European Saxo-
phone Ensemble, z którym odbyła tournée po Euro-
pie i nagrała płytę Aeration (2009–2010). W dorob-
ku posiada również album Saxophone Conversa-
tion (Ars Duo, DUX 0965, 2014). Współtworzy 

duety: les Sons de l’Air (z Jarosławem Gałuszką) 
i One More Time (z Adamem Sychowskim). Solo 
i w zespołach dokonała wielu prawykonań.

Jest autorką projektu Austria meets Poland; 
brała również udział w inicjatywie Rytułały – 
MimOpery Warszawskiej Opery Kameralnej (2015). 
Czynnie angażuje się w działalność pedagogiczną, 
za którą otrzymała kilka nagród, m.in. MKiDN 
oraz CEA. Jej uczniowie są laureatami krajowych 
i zagranicznych konkursów. Gra na saksofonie Buff et 
Senzo i stroikach D’Addario.

saxophone.art.pl

23.11., godz. 15:30, Konferencja naukowa: sesja 3
23.11., godz. 19:30, II Koncert: koncert prawykonań
25.11., godz. 10:00, Spotkanie metodyczne 
z nauczycielami
25.11., godz. 11:00, Warsztaty interpretacji sakso-
fonowej

Alicja 
Wołyńczyk
saksofonistka, pedagog
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Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną 
w Łodzi w klasie fl etu Antoniego Wierzbińskiego. 
W 2009 roku uzyskała stopień doktora sztuk mu-
zycznych. Pracuje w macierzystej uczelni oraz 
w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

 Jest laureatką licznych nagród o zasięgu ogól-
nopolskim i międzynarodowym, m.in.: Ogólnopol-
skich Przesłuchań Instrumentów Dętych Drew-
nianych w Olsztynie (III nagroda, 1996), Między-
narodowego Konkursu Zespołów Gitarowych i Ka-
meralnych Ghitaralia w Przemyślu (I nagroda, 
1996), Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Akor-
deonowych w Chełmie (III nagroda, 1998), Kon-
kursu Muzyki Francuskiej w Łodzi (IV nagroda, 
1999), Konkursu Fundacji Yamaha w Krakowie 
(I miejsce, 2000), Konkursu Fletowego w Warszawie 
(I miejsce, 2000), Międzynarodowego Konkursu 
im. Friedricha Kuhlaua w Uelzen (III nagroda, 
2003), Międzynarodowego Konkursu Indywidu-
alności im. Aleksandra Tansmana w Łodzi (wyróż-
nienie honorowe, 2004), Międzynarodowego Kon-
kursu Zespołów Kameralnych w Paryżu (I miej-
sce, 2005). Uczestniczyła także w fi nale konkursu 

„Pacem in terris” w Bayreuth (1998). Za osiągnię-
cia artystyczne otrzymała od Prezydenta Miasta 
Łodzi indywidualną nagrodę naukową. Jest rów-
nież stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Koncertuje solo oraz w Duo Consonantes 
z Jakubem Garbaczem (organy). Współpracuje 
z orkiestrą Polish Camerata. Występowała podczas 
większości festiwali muzycznych w kraju oraz poza 
jego granicami. W 2009 roku, wraz z klawesynist-
ką Ewą Rzetecką, nagrała płytę Barok w Europie 
(Ars Sonora ARSO-CD-04). 

25.11., godz. 17:00, V Koncert: koncert fi nałowy

Joanna
Woszczyk-
-Garbacz 

dr, fl ecistka, pedagog
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Pochodzi z wielopokoleniowej rodziny o muzycz-
nych tradycjach sięgających połowy XIX wieku. 
Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 5 lat, 
a rok później zaczęły powstawać jego pierwsze 
próby kompozytorskie. Ukończył Akademię Mu-
zyczną w Gdańsku w klasie fortepianu Zbignie-
wa Śliwińskiego. Studia pianistyczne uzupełniał 
w Warszawie u Kajetana Mochtaka. W zakresie 
kompozycji kształcił się u Tadeusza Machla w Kra-
kowie oraz u swojego ojca Janusza Wosia (absol-
wenta Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie 
kompozycji Stanisława Wiechowicza i Bolesława 
Woytowicza).

Jako pianista występuje w kraju i za granicą; jest 
cenionym akompaniatorem i kameralistą. Skom-
ponował ponad 140 utworów przeznaczonych na 
wszystkie niemal instrumenty. Szczególne miejsce 
w jego twórczości zajmują instrumenty dęte. Two-
rzy głównie muzykę kameralną, orkiestrową i so-
lową. Muzykę Wosia charakteryzuje romantyczny 
nastrój (nieraz nawiązujący do współczesnej mu-
zyki fi lmowej) oraz wirtuozeria. Cechy te sprawiają, 
że po jego utwory chętnie sięgają liczni, w więk-
szości młodzi wykonawcy. Kompozytor nie stroni 
też od bardziej radykalnego brzmienia i atonalizmu. 

Jest pedagogiem kieleckich szkół muzycznych 
oraz wykładowcą w Instytucie Edukacji Muzycz-
nej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Przez kilkanaście lat był również współpracowni-
kiem Radia Kielce.

24.11., godz. 17:30, III Koncert: spotkanie 
z kompozytorem – Łukasz Woś (*1967)

Łukasz 
Woś 
(*1967) 

kompozytor i pianista
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Jest absolwentem Instytutu Muzykologii UW (2001), 
gdzie pracował w latach 2006–2010 oraz Akademii 
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
(klasa organów Andrzeja Chorosińskiego). W 2007 
roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycz-
nych w zakresie nauk o sztuce (UW). Jest również 
absolwentem podyplomowego studium w zakresie 
prawa własności intelektualnej (UW, 2010).

W latach 2007–2016 był kierownikiem Biblio-
teki-Fonoteki Narodowego Instytutu Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Jest współautorem scena-
riusza ekspozycji Muzeum Fryderyka Chopina oraz 
portalu kalejdoskop-chopin.pl, a także autorem 
książki Fryderyk Chopin. Poeta fortepianu (Świat 
Książki, Warszawa 2010). Współpracował z Archi-
wum Polskiego Radia w Warszawie oraz Uniwer-
sytetem w Lipsku (projekt Musica migrans). Jest 
twórcą wystawy Międzynarodowe Konkursy Pia-
nistyczne im. Fryderyka Chopina w Warszawie – 
Akcenty (Filharmonia Narodowa, 2010) oraz licz-
nych programów edukacyjnych: Warszawskie spa-
cery Fryderyka Chopina (2009–2010), Od Poloneza 
B-dur (2010), Chopin-Paderewski. Muzyka polska 
od niewoli do niepodległości (2011), czy Organy – 
dzieło sztuki czy techniki. Podróż do wnętrza 
instrumentu (2011). 

Od 2013 roku jest członkiem zarządu Sekcji 
Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

oraz współautorem projektu archiwizowania za-
grożonych kolekcji audiowizualnych. Od 2016 
roku kieruje Biblioteką Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku, gdzie zrealizował autorski projekt 
Laboratorium dźwięku (2017); był również kura-
torem wystawy Kadry zapisane w pamięci. Akade-
mia Sztuk Pięknych w Gdańsku w obiektywie Wi-
tolda Węgrzyna (2018). Od marca 2018 roku jest 
redaktorem prowadzącym wydawnictwo uczelni.

23.11., godz. 15:30, Konferencja naukowa: sesja 3

Mariusz 
Wrona 
dr, muzykolog, organista
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Pochodzi z Czajkowa – najmniejszej gminy woje-
wództwa wielkopolskiego. Naukę gry na saksofo-
nie rozpoczął w wieku 14 lat w Państwowej Szkole 
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Ostrzerzowie 
w klasie Łukasza Nowickiego. Kontynuował ją 
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Zduń-
skiej Woli pod kierunkiem Mariusza Grzelaka. 
Od 2014 roku jest studentem Akademii Muzycz-
nej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 
w klasie Magdaleny Jakubskiej-Szymiec. Pobierał 
lekcje mistrzowskie u wielu znakomitych, świa-
towej sławy saksofonistów, jak: Nobuya Sugawa, 
Ryō Noda, Arno Bornkamp, Lars Mlekusch, Jan 
Schulte-Bunert, Jean-Denis Michat, Miha Rogina, 
Jérôme Laran.

24.11., godz. 19:00, IV Koncert: scena młodych

Mateusz
Wrzosek 
(*1994) 

saksofonista
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