
 

  Zapraszamy na następne koncerty 

 
 
 
 

PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2019 
 

27 
Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu  
KLAWESYN W WIELU ODSŁONACH – OD MUZYKI DAWNEJ 
DO PRAWYKONAŃ MUZYKI NAJNOWSZEJ 
Koncert w wykonaniu studentów klas klawesynu, wykładowców  
i zaproszonych gości 

28 
Poniedziałek,1900, bezpłatne karty wstępu 
SPOTKANIE Z GWIAZDĄ: PROF. RYSZARD KARCZYKOWSKI 
Koncert w wykonaniu studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego 

30 
Środa, godz. 1900,  bilety – 15 zł 
MONIUSZKO NA NOWO ODCZYTANY 
Speaking Concert w ramach konferencji 
Orkiestra Symfoniczna  UMFC, Janusz Przybylski dyrygent 

3 
Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu  
MUZYKA NOWA – NOWE TECHNOLOGIE 
Studenci przedmiotu Praktyka Wykonawcza Muzyki Nowej  
oraz wykładowcy i goście 

4 
Poniedziałek,1900, bezpłatne karty wstępu 
ZAGRANICZNI GOŚCIE 
Koncert wieńczący współpracę Universität der Künste w Berlinie  
i Katedry Kameralistyki Fortepianowej UMFC 

6 

Środa, godz. 1900,  bilety – 15 zł 
WIECZÓR OPEROWY w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej 
Stanisław Moniuszko – Straszny Dwór 
 

Ryszard Cieśla reżyser, Bartosz Martyna asystent reżysera,  
Barbara Kędzierska scenografia, Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego 
Chopin University Chamber Choir, Krzysztof Kusiel-Moroz kierownik chóru, 
Orkiestra UMFC, Janusz Przybylski dyrygent, 

7 
Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu  
KONCERT POLSKIEJ PIEŚNI ARTYSTYCZNEJ 
Koncert w wykonaniu studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego 

 
Cykl ŚRODA NA OKÓLNIKU → BILETY PO 15 ZŁ (także przez Internet: www.umfc.bilety24.pl) 
Koncerty w cyklach NIEDZIELNYM i PONIEDZIAŁKOWYM → BEZPŁATNE KARTY WSTĘPU 
(także przez Internet: www.umfc.bilety24.pl) 
Dystrybucja (z wyprzedzeniem 2 tygodni, bez możliwości rezerwacji) → CHOPIN UNIVERSITY 
PRESS (w holu uczelni), poniedziałek–środa, piątek 16:00–19:00, niedziela: pół godziny przed koncertem 
BIURO KONCERTOWE→ (22) 827 72 49, bk@chopin.edu.pl, www.facebook.com/koncertyUMFC 
Opracowanie programu: Biuro Koncertowe, Małgorzata Kwiecień 
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UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

JM Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Sala Koncertowa UMFC, Warszawa, ul. Okólnik 2 
23 października 2019, środa, godz. 1900 

                              

 

 

 
 

„ŚRODA NA OKÓLNIKU” 
 
 
 
 

OBLICZA 
SAKSOFONU 

 

 

 

ALICJA WOŁYŃCZYK saksofon 

AGNIESZKA KOPACKA-ALEKSANDROWICZ fortepian 

GRZEGORZ GORCZYCA fortepian 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Program 

 

 

ŁUKASZ GODYLA (ur. 1985) 

Kondensacje (2015) 

 

MARCIN ŁUKASZEWSKI (ur. 1972) 

Gibberish & Bubble (2013) 

 

I. Introduzione e Preludio 

II. Quasi danza Toccatina  

V. Rondeau 

 

 

PIERRE-PHILIPPE BAUZIN (1933 – 2005) 

Poeme op. 20 (1960) (prawykonanie polskie) 

 

 

przerwa 

GRZEGORZ GORCZYCA 

Studiował grę na fortepianie w Akademii Mu-

zycznej w Warszawie w klasie prof. Bronisławy 

Kawalli (dyplom w 1995) oraz kameralistykę 
pod kierunkiem prof. Andrzeja Guza. Swoje 

umiejętności pianistyczne doskonalił na  

kursach mistrzowskich, prowadzonych przez 

Tatianę Szebanową, Andrzeja Jasińskiego  

i Wiktora Mierżanowa. W 1993 został laurea-

tem Europejskiego Konkursu im. Claude'a 

Kahna w Paryżu. Jako solista współpracował  

z wieloma orkiestrami symfonicznymi w kraju, 

pod dyrekcją m.in. Jacka Bonieckiego, Jerzego Salwarowskiego,  

Antoniego Wita, Phillipa Ellisa, Mirosława Jacka Błaszczyka, Marcina 

Nałęcz-Niesiołowskiego i Renato Rivolty. Występował w Austrii,  

Finlandii, Belgii, Holandii, Niemczech, Szwajcarii, Francji, Włoszech, 

Japonii i Stanach Zjednoczonych. W roku 1997 artysta nawiązał współ-

pracę z wiolonczelistą Rafałem Kwiatkowskim. Wspólnie zostali  

laureatami I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Duetów w Ku-

hmo w Finlandii w 1998.  Mają na swym koncie nagrania radiowe  

i telewizyjne w Polsce, Niemczech oraz Finlandii. W maju 2012 wziął 
udział w światowym prawykonaniu i nagraniu na płytę CD koncertu  

na puzon, fortepian i orkiestrę smyczkową Jerzego Fitelberga. W roku 

2016. solo i kameralnie, wraz  ze skrzypaczką Joanną Kawalla  

i śpiewaczką Justyną Reczeniedi dokonał rejestracji płytowej dzieł 

prof.Szymona Kawalla. Artysta jest regularnie zapraszany do udziału  

w międzynarodowych kursach muzycznych. Grzegorz Gorczyca w 2002 

objął stanowisko solisty- pianisty w Orkiestrze Symfonicznej Filharmo-

nii Narodowej. Jest także wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym 

Fryderyka Chopina w Warszawie. 
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AGNIESZKA KOPACKA-ALEKSANDROWICZ  

Pianistka i kameralistka. Absolwentka  

warszawskiej Akademii Muzycznej, klasy 

fortepianu prof. Kazimierza Gierżoda  

i kameralistyki fortepianowej prof. Mai 

Nosowskiej. Obecnie wykładowca Uniwe-

rytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina 

w Warszawie. Swoje pedagogiczne pasje 

realizuje też w Szkole Muzycznej im. Fry-

deryka Chopina. Za pracę akompaniatorską  
i działalność kameralną została wyróżniona 

na wielu konkursach i festiwalach  

muzycznych. Jako kameralistka współpra-

cuje z wieloma instrumentalistami różnych  

specjalności, a w centrum jej muzycznych zainteresowań znajduje się 
repertuar przeznaczony na instrumenty dęte i fortepian. Aby populary-

zować niezwykle ciekawą, kameralną literaturę̨ muzyczna, pisaną na  

te instrumenty, zainicjowała powstanie sekstetu Gruppo di Tempera,  

w którym fortepianowi towarzyszy klasyczny kwintet dęty. Ważnym 

obszarem jej działalności jest współpraca z orkiestrami: Sinfonią  
Varsovią, Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Filharmonii Narodowej, 

Sinfoniettą Cracovią czy wiedeńską Morphing Chamber Orchestra.  

Jako muzyk orkiestrowy bierze udział w bardzo wielu koncertach  

krajowych i zagranicznych, a także nagraniach płytowych i archiwal-

nych. W tym zakresie ściśle współpracuje z Polską Orkiestrą Radiową, 
nagrywając muzykę filmową i telewizyjną. Do jej najważniejszych 

osiągnieć na tym polu należy współpraca z kompozytorem Janem A. P. 

Kaczmarkiem (m.in. muzyka do filmów: Kto nigdy nie żył, Evening, 

Wojna i pokój).  
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STANISŁAW MONIUSZKO (1819 – 1872) 

Tańce góralskie (1858) 
GRZEGORZ GORCZYCA fortepian 

(gościnnie) 

 

ALICJA GRONAU (ur. 1957) 

Lapidaria Moniuszkowskie (2019) (prawykonanie) 

  

Zapomniana Sabaudka  

 Wspomnienie czatów, 

 Ciągle żal dziewczyny 

  

Winter is icummen in (2012) 

BARRY COCKROFT (1933 – 2001) 

Ku-ku na saksofon sopranowy solo (1997) 

 

 

GRAHAM FITKIN (ur.1963) 

Hard Fairy (1997) 

GRZEGORZ GORCZYCA fortepian 

(gościnnie) 

 

ALICJA WOŁYŃCZYK-RANISZEWSKA saksofon 

AGNIESZKA KOPACKA-ALEKSANDROWICZ fortepian 

 

 

Realizacja nagrania: Marta Szczepańska, Piotr Łosiak 

Opieka dydaktyczna: as. mgr Małgorzata Szymańska 

Obsługa sceny: Piotr Kosiński, Jakub Osmański



Kondensacje (2015)  

Utwór inspirowany zjawiskami występującymi w przyrodzie.  

Determinują go trzy pomysły brzmieniowe, które cechuje: ulotność  
i swoista niedookreśloność brzemienia, fluktuacja (łagodny przepływ 

wiązek melodycznych) oraz monolityczność i natarczywość. Można 

utożsamiać je odpowiednio z postacią gazową, ciekłą, a pomysł trzeci 

potraktować jako ekwiwalent ciała stałego. 

Gibberish & Bubble, suita w stylu francuskim (2013) 

Utwór powstał dla Pawła Gusnara i nosi dedykację dla niego i jego stu-

dentów. Utwór o lekkim charakterze (pogaduszek i ploteczek). 

Część I Introduzione e Preludio ma spokojny przebieg z nieco żywszy-

mi fragmentami w ogniwie środkowym. Część II Quasi danza Toccatina 

akcentuje głównie motorykę i lekkość. Finałowe Rondeau, po krótkim 

wstępie solowego saksofonu, eksponuje lekki, pogodny przebieg z  

elementami taneczności. W tej części pojawiają się również motywy  

z wcześniejszych części utworu - z wstępu do wydania utworu.  

Poeme op. 20. (1960)  

Utwór powstały dla francuskiego saksofonisty Jean-Marie Loindeixa.  

Poemat jest opatrzony następującym mottem:  

Dlaczego jesteś smutna, o moja duszo?/dlaczego tak lamentujesz?/ 

Po mękach tego życia. Wiesz, jak wygrywać i zawsze walczysz,/otrzymasz 

dzień pokoju/najwyższe szczęście życia wiecznego. 
 

 

Tańce góralskie (1858) 

Żywiołowy utwór z III aktu opery Halka.  

Wstęp (Allegro non troppo) jest jakby zaproszeniem do tańca, po nim 

następują pełne ognia, uporczywie powtarzające się, ale nabierające 

coraz szerszego oddechu tańce. Chwalono trafne oddanie przez  

Moniuszkę ducha góralszczyzny." - można przeczytać na stronie  

internetowej PWM. 
 

 

z dr Jarosławem Gałuszką, w którym zdobyła I nagrodę i nagrodę  
specjalną na 43. Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym  

w Klingenthal w Niemczech (2006) oraz I nagrody na Mławskim Festi-

walu Akordeonowym. Współpracowała z orkiestrami Filharmonii  

Narodowej, Sinfonią Varsovią, Orkiestrą Polskiego Radia i Sinfonią 
Iuventus. Uczestniczyła w muzyczno-pantomimicznym projekcie Rytu-

łały - MimOpery w WOK. Solo i w zespołach dokonała prawykonań 

utworów D. Przybylskiego, J. Schreitl, Ł. Godyli, Ch. Simana, A. Gro-

nau, A. M. Huszczy, M. Łukaszewskiego, P. Kwapińskiego, Ż. Ry-

dzewskiej. Jest współautorką wykonawczo-kompozytorskiego projektu 

cyklicznego Austria meets Poland, dla którego powstały utwory dofi-

nansowane z programu IMiT: Kolekcje - Zamówienia Kompozytorskie  

i Bundeskanzleramt Osterrieich (Federalnego Kanclerza Republiki  

Austriackiej). W 2014 roku ukazała się jej debiutancka płyta "Saxopho-

ne Conversations" (projekt Ars Duo), która otrzymała 5. gwiazdek  

w magazynie HiFi Music. Czynnie angażuje się w działalność pedago-

giczną, za którą otrzymała m. in. nagrodę Ministra Kultury.  

Alicja Wołyńczyk gra na stroikach d'Addario Reserve Classic  

i saksofonie marki Buffet Senzo. http://www.saxophone.art.pl 

 

  



ALICJA WOŁYŃCZYK  

W 2014 roku ukończyła studia doktoranckie 

na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 

Chopina w Warszawie w klasie prof. P. Gu-

snara i prof. M. Pokrzywińskiego, a w 2019 r. 

obroniła swoją pracę doktorską przygotowaną 
pod kierunkiem prof. P. Gusnara. Wcześniej 

otrzymała dyplom magistra z wyróżnieniem 

na tejże uczelni. Absolwentka Uniwersytetu 

Warszawskiego (IINiSB). Stypendystka Mi-

nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

oraz programu Socrates-Erasmus. Uczestni-

czyła w kursach mistrzowskich z najznamie-

nitszymi profesorami i wirtuozami (prof. A.Bornkamp, prof. C. Delan-

gle, prof. V. David, etc.). Jako solistka wystąpiła z l’Harmonie des 

Lambres we Francji pod dyr. P Camier (2016), w Filharmonii Narodo-

wej z orkiestrą Sinfonia Viva pod dyr. T. Radziwonowicza (2012),  

z orkiestrą dętą AMFC pod dyr. G. Mielimąki oraz występowała  

z orkiestrą kameralną Intermezzzo Adama Sychowskiego. Zespołowo  

i w orkiestrach występowała na licznych festiwalach, m.in. Warszawskie 

Spotkania Muzyczne, Letnie Koncerty na Grochowskiej, Nowa Muzyka 

w Starym Ratuszu, Festival Franco-Polonais, Le Printemps de Musique 

d’Escaut, Les Follees Journees, Musica Polonica Nova, Światowy 

Kongres Saksofonowy (Strasburg, Lublana), Warszawska Jesień,  
Sacrum-Profanum.  Reprezentowała Polskę w European Saxophone 

Ensemble, z którym odbyła europejskie tournee i nagrała płytę "Aera-

tion". Przez wiele lat współpracowała z Estradą Kameralną Filharmonii 

Narodowej. Wraz z Dorotą Samsel współtworzyła duet Ars Duo, z któ-

rym wydała płytę Saxophone Conversations (DUX, 2014), współpraco-

wała z zespołami Cafe Cortao, Flamencos, współtworzyła kwartety 

saksofonowe: Akademia (wraz z prof. P. Gusnarem), A4 (wraz z dr A. 

Mleczko), Saxmisja. Od 2005 r. współtworzy duet Dźwięki Powietrza  
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Lapidaria Moniuszkowskie (2019) 
 

Zapomniana Sabaudka,  

Wspomnienie czatów,  

Ciągle żal dziewczyny  

 

prawykonanie. 3 miniatury inspirowane pieśniami Stanisława Moniuszki:  

 

Zapomniana Sabaudka na podstawie Piosnki Sabaudczyka,  

czyli błogosławieństwo matki 
 

Dla złudnych mar uciechy/wszystko opuściłem/me góry i dach strzechy/gdzie 

się urodziłem twe łzy o droga matko/nie mogły wstrzymać mnie twój czar  

rodzinna chatko/już mnie nie nęcił nie gdzież pieśni naszej wioski/i liry 

rzewny chór/słodziły trudy troski/wśród dolin naszych gór o matko zbolały do 

stwórcy modlę się/i czekam wciąż struchlały/czy Bóg da ujrzeć Cię 
 

gdzie spojrzę tam rozkosze/i pociech jasny zdrój 

ja srogie męki znoszę/bo los przeklinam swój 

choć szczęściem świat ten błyska/mój nędzny życia dzień 
głód, zimno pierś uciska/a nędza to cień 
gdzież pieśni naszej wioski/i liry rzewny chór/ 

słodziły trudy troski/wśród dolin naszych gór/o matko zbolały do stwórcy  

modły się i czekam wciąż struchlały/czy Bóg da ujrzeć Cię 
 

Wspomnienie czatów  

na podst. Czatów do słów Adama Mickiewicza 
Z ogrodowej altany/Wojewoda zdyszany/Bieży w zamek z wściekłością  
i trwogą. 
Odchyliwszy zasłony/Spojrzał w łoże swej żony,/Spojrzał, zadrżał, nie znalazł 

nikogo. 

Wzrok opuścił ku ziemi/I rękami drżącemi/Siwe wąsy pokręca i duma. 

Wzrok od łoża odwrócił,/W tył wyloty zarzucił/I zawołał kozaka Nauma. 

„Hej, kozacze, ty chamie,/Czemu w sadzie przy bramie/Nie ma nocą ni psa, ni 

pachołka? 

Weź mi torbę borsuczą,/I janczarkę hajduczą,/I mą strzelbę gwintówkę zdejm  

z kołka.” 

Wzięli bronie, wypadli,/Do ogrodu się wkradli,/Kędy szpaler altanę porasta. 

Na darniowym siedzeniu/Coś bieleje się w cieniu:/To siedziała w bieliźnie 

niewiasta. 



Jedną ręką swe oczy/Kryła w puklach warkoczy/I pierś kryła pod rąbek bieli-

zny, 

Drugą ręką od łona/Odpychała ramiona/Klęczącego u kolan mężczyzny. 

Ten ściskając kolana,/Mówił do niej: „Kochana!/Więc już wszystko, jam 

wszystko utracił? 

Nawet twoje spojrzenie,/Nawet ręki ściśnienie/Wojewoda już góry zapłacił? 

Ja, choć z takim zapałem,/Tyle lat cię kochałem,/Będę kochał i jęczał daleki; 

On nie kochał, nie jęczał,/Tylko trzosem zabrzęczał,/Tyś mu wszystko oddała 

na wieki. 

Co wieczoraż on będzie,/Tonąc w puchy łabędzie,/Stary łeb na twym łonie 

kołysał 

I z twych liców rumianych,/I z twych ustek różanych/Mnie wzbronione rozko-

sze wysysał! 

Ja na wiernym koniku,/Przy księżyca promyku,/Biegnę do cię przez deszcz 

 i słoty, 

By cię witać spojrzeniem,/By pożegnać życzeniem/Dobrej nocy i długiej piesz-

czoty!” 

Ona niby nie słucha,/On jej szepce do ucha/Nowe skargi, czy nowe zaklęcia: 

Aż wzruszona, zemdlona,/Opuściła ramiona/i schyliła się w jego objęcia. 

Wojewoda z kozakiem/Przyklęknęli za krzakiem/I dobyli zza pasa naboje, 

I odgryźli zębami,/I przybili sztęflami/Prochu garść i grankulek we dwoje. 

„Panie”, kozak powiada,/„Jakiś bies mię napada,/Ja nie mogę zastrzelić tej 

dziewki, 

Gdym półkurcze odwodził,/Zimny dreszcz mię przechodził/I stoczyła się łza na 

panewki.” 

„Ciszej, plemię hajducze,/Ja cię płakać nauczę!/Masz tu z prochem leszczyń-
skim sakiewkę; 
Podsyp zapał, co żywo/Czyść paznokciem krzesiwo,/Potem palnij w twój łeb 

lub w tę dziewkę. 
Wyżej!… w prawo!… pomału!/Czekaj mego wystrzału,/Pierwej musi w łeb 

dostać pan młody.” 

Kozak odwiódł, wycelił,/Nie czekając wystrzelił/I ugodził w sam łeb wojewody.  

 

Ciągle żal dziewczyny (inspirowane Żalem dziewczyny) 
słowa Ludwik Sztyrmer 

W zimny grób go położyli/ziemią pierś mu przytłoczyli/A nad głową dla pamię-
ci/postawili krzyż drewniany/prosty krzyż! 
Tam nad niebem lazurowem/świeci słonko jasnowłose/I promieniem dobro-

czynnym, brylantowy, purpurowym/Światło leje ciepło sieje/Na świat Boży 

A on martwy leży w grobie/W ciemnym chłodnym, ciasnym dole/Leży on. 

Szumi wietrzyk w młodym gaju/I gra w listkach drzewek kwiatów/Nad zwojami 

cudnej róży/Złoty motyl się kołysze 

W falach  światła pływający/Skowroneczek piosnkę dzwoni/I przyroda tchnie 

rozkoszą/Jako młoda narzeczona. 

  
Winter is icummen in (2012) [tłum. nadchodzi zima] 

 Kompozycja oparta na satyrycznym poemacie Ezry Pounda: 
Nadeszła zima/Głośno śpiewaj Cholera./Pada i rujnuje nasze ubrania 

,/I jakie wycie wiatru! 

Śpiewaj: Cholera./Autobusy ślizgają się i spryskują nas brudnym śniegiem, 

/A moje nogi drżą. 
Rzeka marznie, mam chory brzuch,/Cholera, śpiewaj: Cholera./Cholera, Cho-

lera, dlatego jestem Cholera,/Tak więc przeciw zimowej pogodzie 

./Zaśpiewaj Cholera, cholera, śpiewaj Cholera. 

Zaśpiewaj Cholera, zaśpiewaj Cholera, cholera. 

 

 Ku-ku  (1997) 

Są szczęśliwe kurki, które żyją na farmach organicznych, 

mają robaczki do jedzenia i składają mnóstwo jaj, 

Jest świeże powietrze a przystojny opiekun dostarcza im wszystko czego  

potrzebują.. 
Ale jest też inny rodzaj kurczaków. 

Te tracą rozum, a nawet głowy! 

Każdego dnia robią te same rzeczy, żyją w małych boksach. 

kluck kluck kluck kluck 

 

Hard Fairy (1997) 

Utwór na saksofon sopranowy i dwa fortepiany, skomponowany dla 

Johna Harle, Johna Lenehana i Grahama Fitkina. to kolejny utwór 

postminimalistyczny Fitkina. Jest on w dużej mierze oparty na muzyce 

do filmu tanecznego wyprodukowanego dla BBC2. 

 
  


