
Spoglądając wstecz na ludzi i zdarzenia, czynimy to przez pry-
zmat aktualnych doświadczeń; fakty z przeszłości kształtują się 
wówczas w nieco innym świetle i nabierają nowego znaczenia. 
Ćwierć wieku to okres, po upływie którego chętnie dokonujemy 
podsumowań i ocen – tak też, poprzez osobiste wspomnienia, 
spróbuję przybliżyć obraz życia koncertowego warszawskiej 
Uczelni z ostatnich 25 lat.

Lata  80. poprzedniego stulecia upłynęły w  kulturze 
pod znakiem kryzysu – uznano je za okres degradacji po-
wszechnej kultury muzycznej. Po wprowadzeniu w  1981  r. 
stanu wojennego zawieszona została działalność uczelni 
i  stowarzyszeń twórczych oraz wprowadzono w  Polsce re-
strykcyjne przepisy o  cenzurze. Wprawdzie uczelnie wyż-
sze odzyskały prawo do działania we wrześniu 1982  r., ale 
na uczelniane publikacje (m.in. afisze i  zaproszenia) nało-
żono cenzurę prewencyjną, która obowiązywała do 1989  r.  
Powołanie w 1987 r. na stanowisko rektora Akademii prof. Kazi-
mierza Gierżoda, a prof. Andrzeja Chorosińskiego na prorekto-
ra ds. artystycznych przypadło na trudny okres zakończenia so-
cjalistycznego etapu w historii Polski i tworzenia nowych struk-
tur działalności Uczelni w  odmienionych realiach po 1989  r.  
To właśnie wówczas, we wrześniu 1987 r. utworzono stanowisko 
specjalisty do pracy przy organizacji życia koncertowego Akade-
mii, tworząc uczelniane Biuro Koncertowe, jako jednostkę Działu  
Zagranicznego AMFC z  Marią Neugebauer na czele. Pracę 
w Biurze Koncertowym powierzono Zofii Sobolewskiej (obec-
nie Malcolm). We wrześniu 2012 r. mija 25 lat od tego zdarze-
nia, a ten skromny jubileusz stał się przyczynkiem do skreślenia 
krótkich wspomnień i podsumowań.

Działalność artystyczna Uczelni w okresie wspomnianego 
ćwierćwiecza kształtowana była zgodnie z kierunkami rozwo-
ju wytyczonymi przez urzędujące w  danym okresie Władze 
Uczelni, mianowicie: w  latach 1987–1993 (dwie kadencje) – 
przez rektora prof. Kazimierza Gierżoda i prorektora ds. arty-
stycznych prof. Andrzeja Chorosińskiego; w latach 1993–1999 
(dwie kadencje) – przez rektora prof. Andrzeja Chorosińskiego, 
któremu w funkcji prorektorów ds. artystycznych partnerowa-
li: mgr  Bogusław Kaczyński (1993–1996) i  prof.  Roman Laso-
cki (1996–1999); w  latach 1999–2005 (dwie kadencje) – przez 
rektora prof.  Ryszarda Zimaka z  prorektorami ds.  artystycz-
nych: prof.  Romanem Lasockim (1999–2002) i  prof.  Błażejem 
Sroczyńskim (2002–2005); wreszcie w latach 2005–2012 (dwie 
kadencje) – przez rektora prof. Stanisława Moryto i prorektora 
ds. artystycznych prof. Romana Lasockiego.

Najwięcej zmian systemowych miało miejsce na począt-
ku wspominanego tu ćwierćwiecza, natomiast od końca 
lat  90., tj.  od momentu powierzenia zadania kierowania ży-
ciem koncertowym Uczelni prof.  Romanowi Lasockiemu – 
kierunek działań był już stabilny.

When we look back at people and events, we always do it 
from the perspective of present experiences; facts from the 
past show to us in a different light and acquire a new meaning. 
Quarter of a century is a period after which we eagerly sum up 
and assess – so this is the way, i.e., through my personal expe-
riences, that I shall try to present the picture of concert life of 
Warsaw’s university of the last 25 years. 

For culture the 1980’s were full of crisis – they were per-
ceived as the period of degradation of general music culture. 
After the martial law was introduced in 1981 the activity of 
universities and creative associations was suspended, and 
very strict censorship regulations were introduced in Poland 
as well. Even though the universities regained the right to 
work in September 1982, but their publications (e.g. posters 
and invitations) were under preventive censorship, which was 
in force until 1989. Appointing Prof. Kazimierz Gierżod for the 
function of Rector, and Prof. Andrzej Chorosiński for the func-
tion of Vice-Rector for Artistic Affairs of the academy in 1987 
took place during a difficult period when the communist era 
of the history of Poland ended and new structures in the uni-
versity activity were created in the different reality after 1989. 
It was then, in September 1987, when the post of Specialist for 
the Organization of Concert Life at the academy was created, 
forming its Concert Bureau being part of the Foreign Bureau 
of the FCAM with Maria Neugebauer as its head. The work at 
the Concert Bureau was entrusted to Zofia Sobolewska (now 
Malcolm). In September 2012 marks the 25th anniversary of this 
event, and this modest jubilee became a reason for drawing 
up these brief memoirs and summary.

The university’s artistic activity during the mentioned 
quarter of a century was shaped in accordance with the de-
velopment directions charted by its authorities working at 
that time, namely: in the period of 1987–1993 (two terms of 
office) – by Rector, Prof.  Kazimierz Gierżod and Vice-Rector, 
Prof.  Andrzej Chorosiński; in the period of 1993–1999 (two 
terms of office) – Rector, Prof.  Andrzej Chorosiński, who was 
accompanied by Vice-Rectors for Artistic Affairs – Bogusław 
Kaczyński, MA (1993–1996) and Prof.  Roman Lasocki (1996–
1999); between 1999 and 2005 (two terms of office) – by Rec-
tor, Prof.  Ryszard Zimak with Vice Rectors for Artistic Affairs: 
Prof.  Roman Lasocki (1999–2002) and Prof.  Błażej Sroczyński 
(2002–2005); and finally, between 2005 and 2012 (two terms of 
office) – by Rector, Prof. Stanisław Moryto and Vice-Rector for 
Artistic Affairs, Prof. Roman Lasocki.

The highest number of system changes took place at the 
beginning of the mentioned quarter of a century, and since 
the end of the 1990’s, i.e. from the moment when managing 
the artistic life of the academy was entrusted to Prof. Roman 
Lasocki – the activity direction was stable.

25 lat 
Biura Koncertowego

25 years
of the Concert Bureau

Lata 1987–1993 

Od początku roku akademickiego 1987/88 dało się zauważyć 
– mimo powszechnych trudności panujących w kraju – znacz-
ne ożywienie życia koncertowego Uczelni. Jej estrada stała się 
bowiem miejscem, w którym niemal każdego dnia można było 
bezpłatnie posłuchać muzyki klasycznej, co nie było bez zna-
czenia w trudnej finansowo sytuacji polskiego społeczeństwa. 
W okresie tych sześciu lat AMFC zorganizowała 365 koncertów, 
w  tym 81  symfonicznych i  6  oper, z  których te ostatnie, jak 
zwykle, cieszyły się największym powodzeniem. (Warto nad-
mienić, że nad działalnością koncertową Uczelni już wówczas 
czuwała tzw. Komisja Koncertowa, złożona z wybitnych profe-
sorów pod przewodnictwem prorektora ds. artystycznych). 

Koncerty symfoniczne w  omawianym okresie odbywały 
się we czwartki, jeden lub dwa razy w miesiącu. Studencka or-
kiestra dzieliła się na tzw. I – „młodszą” i II – „starszą”, a szefem 
obu orkiestr był Maciej Niesiołowski, który pełnił tę funkcję 
przez prawie 10 lat: od października 1983 r. do czerwca 1993 r. 
Do prowadzenia koncertów i przedstawień operowych byli an-
gażowani także inni dyrygenci: związani z macierzystą Uczel-
nią, m.in. Ryszard Zimak, Mieczysław Nowakowski, Benedykt 

Years 1987–1993 

From the beginning of the academic year of 1987/88, despite 
common difficulties in the country, one could notice a clear re-
vival in the academy’s artistic life for its stage became a place 
where one could listen to classical music for free almost every 
day, which was significant in a difficult financial situation of the 
Polish society. In the period of six years (1987–1993) the FCAM 
organized 365 concerts, including 81 symphony concerts and 
6 operas, with the latter being the most successful (it is worth 
mentioning that the academy’s concert activity was super-
vised at that time by the so-called Concert Committee, con-
sisting of outstanding professors managed by Vice-Rector for 
Artistic Affairs).

Symphony concerts during the mentioned period took 
place on Thursdays once or twice a month. The student or-
chestra was divided into the so-called younger (1st) and older 
one (2nd), both of them managed by Maciej Niesiołowski, who 
held this function for almost 10  years: from October 1983 to 
June 1993. For concerts and opera performances also other 
conductors connected with the parent university were en-
gaged, e.g. Ryszard Zimak, Mieczysław Nowakowski, Benedykt 

Konowalski, Henryk Czyż, Bogusław Madey, oraz dyrygenci 
gościnni, jak: Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki, Jan 
Krenz, Matthias Janz (RFN), Hans Gerhard (RFN), Larry Rachleff 
(USA), Daniel Lewis (USA), Cesar Civetta (USA), Helmut Hosner 
(Austria), Larry Livingston (USA), Woo Joung-Uek (Korea Płd.), 
Shinik Hahm (USA). 

Zadziwiające, swoją drogą, że powszechne trudności 
w  kraju nie zahamowały rozwoju kontaktów zagranicznych! 
Już na początku października 1987 r. ważnym wydarzeniem in-
augurującym nowy rok akademicki, rozpoczęty pod auspicja-
mi nowych Władz (prof. K. Gierżoda i prof. A. Chorosińskiego), 
był gościnny koncert Chóru Bachowskiego z Flensburga i Ra-
diowej Orkiestry Kameralnej z  Hanoweru wraz z  niemieckimi 
solistami pod dyrekcją Matthiasa Janza. Artyści zaprezento-
wali wówczas Pasję wg św. Jana J. S. Bacha. Równo rok później, 
w  październiku 1988  r., I  Orkiestra Symfoniczna AMFC i  Chór 
Św. Mikołaja z Kilonii oraz soliści pod dyrekcją Hansa Gerharda 

Konowalski, Henryk Czyż, Bogusław Madey, and guest con-
ductors such as: Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki, Jan 
Krenz, Matthias Janz (FRG), Hans Gerhard (FRG), Larry Rachleff 
(USA), Daniel Lewis (USA), Cesar Civetta (USA), Helmut Hosner 
(Austria), Larry Livingston (USA), Woo Joung-Uek (South Ko-
rea), Shinik Hahm (USA). 

It is surprising that the country’s common difficulties did 
not stop the development of international contacts! As early 
as at the beginning of October 1987 an important event inau-
gurating the new academic year, which had already started 
under new authorities (Prof.  K.  Gierżod and A.  Chorosiński), 
was a guest concert of the Bach Choir from Flensburg and the 
Radio Chamber Orchestra from Hannover together with Ger-
man soloists under the baton of Matthias Janz. The artists pre-
sented St John Passion by J. S. Bach. One year later, in October 
1988, the 1st Symphony Orchestra of the FCAM together with 
the St. Nicholas Choir from Kiel and soloists under the baton 
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wykonali Mszę c-moll W. A. Mozarta. Kolejny rok był bogatszy 
w  wydarzenia. Dokładnie w  50.  rocznicę wybuchu II  wojny 
światowej Orkiestra AMFC wraz z Chórem Filharmonii Narodo-
wej wykonała Polskie Requiem Krzysztofa Pendereckiego pod 
dyrekcją kompozytora. Koncert miał premierę w  miejscowo-
ści Husum na terenie kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn, 
a potem został powtórzony 9 grudnia 1989 r. w warszawskiej 
Akademii. W tym też roku, w listopadzie, miało miejsce wyko-
nanie Niemieckiego Requiem J.  Brahmsa z  Herforder Münster-
chor, solistami z  Niemiec i  Orkiestrą Symfoniczną AMFC pod 
dyrekcją Hartmuta Sturma. Tego typu koncertów wymiennych 
(czyli prezentowanych i w Polsce, i w Niemczech, co wiązało się 
z podróżami zagranicznymi orkiestry studenckiej!) odbyło się 
więcej, m.in. z udziałem zespołów z Leverkusen.

W  okresie 1987–1993 Uczelnia wystawiła swoimi siłami 
6  oper, będących dyplomowymi prezentacjami studentów 
Wydziału Wokalnego. Były to: Kserkses G.  F.  Händla (1988, 
AMFC), Widma St.  Moniuszki (1989, AMFC), Eugeniusz Oniegin 
P.  Czajkowskiego (1990, AMFC), Flis St.  Moniuszki (1991, Teatr 
Wielki), sceniczna wersja Pieśni F.  Chopina (1990, AMFC) oraz 
Koronacja Poppei C. Monteverdiego (1992, Teatr Wielki). Dzięki 
polityce władz Uczelni i życzliwości dyrektorów Teatru Wielkie-
go i  Warszawskiej Opery Kameralnej udało się przenieść stu-
denckie spektakle na prawdziwe sceny teatralne.

W maju 1989 r., z inicjatywy Ministerstwa Kultury zorgani-
zowano tzw. „Koncert Roku”, na którym prezentowali się naj-
lepsi absolwenci wszystkich krajowych uczelni muzycznych. 
Projekt ten był realizowany przez kilka lat, po czym po dłuższej 
przerwie, w ostatnich dwóch latach (2011 i 2012) podjęto próbę 
reaktywacji tego pomysłu.

W  wyniku kryzysu politycznego i  ekonomicznego koń-
ca lat  80. Uczelnia nie mogła planować rozległej współpracy 
zagranicznej. Mimo to, patrząc z  dzisiejszej perspektywy, 
przedstawiała się ona imponująco. Wznowiono wymianę pe-
dagogów pomiędzy warszawską Akademią a Konserwatorium 
im. P. Czajkowskiego i  Instytutem Muzyczno-Pedagogicznym 
im.  Gniesinych w  Moskwie (przykładowo odbyły się koncer-
ty i kursy pedagogów wizytujących: Daniela Szafrana i Olega 
Krysy). Regularnego charakteru nabrała współpraca z Uniwer-
sytetem Soai w Osace (w roku bieżącym odbył się w Warszawie 
66. Letni Kurs Mistrzowski dla studentów japońskich). Lata 80. 

of Hans Gerhard performed W. A. Mozart’s Mass in C Minor. The 
following year had even more events. Exactly on the 50th an-
niversary of the outbreak of WWII the FCAM Orchestra with the 
National Philharmonic Choir performed The Polish Requiem by 
Krzysztof Penderecki under the composer’s baton. The con-
cert had its premiere in the state of Schleswig-Holstein, and 
then was repeated on 9 December 1989 at Warsaw’s academy. 
In November of that year The  German Requiem by J.  Brahms 
was performed together with Herforder Münsterchor, soloists 
from Germany and the Symphony Orchestra of the FCAM un-
der the baton of Hartmut Sturm. There were more exchange 
‘concerts’ (i.e., concerts presented in Poland and Germany, 
which resulted in the international travelling of student or-
chestra!) like these ones, e.g. with ensembles from Leverkusen.

In the period of 1987–1993 the academy on its own staged 
6 operas, which were diploma presentations of students of the 
Department of Vocal Studies. They were: Xerxes by G. F. Han-
del (1988, FCAM), Phantoms by S.  Moniuszko (1989, FCAM), 
Eugene Onegin by P.  Tchaikovsky (1990, FCAM), Flis by S.  Mo-
niuszko (1991, The Great Theatre), the stage version of Songs 
by F.  Chopin (1990, FCAM) and The Coronation of Poppea by 
C. Monteverdi (1992, The Great Theatre). Thanks to the policy 
of the academy authorities and kindness of directors of the 
Great Theatre and the Warsaw Chamber Opera student perfor-
mances could be moved to real theatre stages.

In May 1989, at the initiative of the Ministry of Culture, the 
academy organized the so-called ‘Concert of the Year’, which 
presented the best graduates from all Polish academies of mu-
sic. The project was carried out for a few years, and then, after 
a long break, in the last two years (2011 and 2012) the idea was 
reactivated.

As a result of the political and economical crisis at the end 
of 1980’s the academy could not plan any wide international 
cooperation. Despite that, when we look at it from today’s 
perspective, this cooperation was impressive. The exchange of 
pedagogues between the FCAM and the P. Tchaikovsky Con-
servatory and the Gnessin Musical and Pedagogical Institute in 
Moscow was resumed (e.g. there were concerts and courses of 
visiting pedagogues: Daniil Shafran and Oleh Krysa). Also the 
cooperation with the Soai University in Osaka, Japan became 
regular (the 66th Summer Master Course for Japanese students 

to także okres intensywnych prac nad zbliżeniem między 
Uczelnią warszawską a  wyższymi szkołami amerykańskimi, 
głównie Uniwersytetem Południowej Kalifornii i  Uniwersyte-
tem Kansas. Na skutek tych zabiegów naszą Uczelnię odwie-
dzili w  omawianym okresie dyrygenci Larry Rachleff i  Larry 
Livingston, kompozytor Samuel Adler czy instrumentaliści 
Jack Winerock i  Michael Flaksman. Poza wspomnianymi wy-
żej artystami w  Sali Koncertowej AMFC wystąpili także m.in. 
Edith Picht-Axenfeld (RFN), Anton Ginsburg (ZSRR), Marina 
Jaszwili (ZSRR), Saša Večtomov (Czechosłowacja), Steven Is-
serlis i Sophia Barth (Wielka Brytania) oraz, oczywiście, plejada 
pedagogów z macierzystej Uczelni i z innych polskich akade-
mii muzycznych, m.in. Regina Smendzianka, Barbara Hesse-
-Bukowska, Bronisława Kawalla, Andrzej Stefański, Lidia Kozu-
bek, Maria Szraiber, Miłosz Magin, Leszek Kędracki, Władysław  

took place this year in Warsaw). The 1980’s were also a period of 
intense work on bringing Warsaw’s academy closer to American 
higher education institutions, mainly the University of South 
California and the University of Kansas. As a result our academy 
was at that time visited by conductors Larry Rachleff and Larry 
Livingston, composer Samuel Adler or instrumentalists Jack 
Winerock and Michael Flaksman. Apart from the above men-
tioned artists the performers in the FCAM’s Concert Hall were 
also: Edith Picht-Axenfeld (FRG), Anton Ginsburg (USSR), Marina 
Jashvili (USSR), Saša Večtomov (Czechoslovakia), Steven Isserlis 
and Sophia Barth (UK) and, obviously, an array of pedagogues 
of the parent university and other Polish academies of music, 
e.g. Regina Smendzianka, Barbara Hesse-Bukowska, Bronisława 
Kawalla, Andrzej Stefański, Lidia Kozubek, Maria Szraiber, 
Miłosz Magin, Leszek Kędracki, Władysław Kłosiewicz, Joachim 

Kłosiewicz, Joachim Grubich, Andrzej Chorosiński, Józef  
Serafin, Stefan Kamasa, Krystyna Szostek-Radkowa, Jerzy Ar-
tysz, Urszula Trawińska-Moroz i wielu innych.

W  omawianym okresie Biuro Koncertowe AMFC uczest-
niczyło w  pracach nad przygotowaniem uczelnianych kon-
kursów i festiwali: Konkursu Polskiej Pieśni Artystycznej (1988 
i 1991), Ogólnopolskiego Konkursu Harfowego (1990), dwóch 
edycji Konkursu na Skrzypce Solo Tadeusza Wrońskiego 
(1990 i  1992), Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego 
(1993), a także Festiwalu Pianistów Niemieckich, który uświet-
nił otwarcie Instytutu Goethego w  Warszawie (styczeń  1991) 
oraz Festiwalu Mozartowskiego, podczas którego wykonano 
wszystkie Koncerty fortepianowe W.  A.  Mozarta dla uczczenia 
200-lecia śmierci kompozytora.

Grubich, Andrzej Chorosiński, Józef Serafin, Stefan Kamasa, 
Krystyna Szostek-Radkowa, Jerzy Artysz, Urszula Trawińska-
Moroz and many others.

In the discussed period the Concert Bureau of the FCAM 
participated in work on the preparation of the academy’s com-
petitions and festivals: The Polish Artistic Song Competition 
(1988 and 1991), The All-Poland Harp Competition (1990), two 
editions of the Tadeusz Wroński Solo Violin Competition (1990 
and 1992), The International Harpsichord Competition (1993), 
and also the Festival of German Pianists, which added splen-
dour to the opening of the Goethe Institute in Warsaw (January 
1991) and the Mozart Festival, during which all Piano Concertos 
by W.  A.  Mozart were performed to commemorate the 200th 
death anniversary of the composer.
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Organizując koncerty, AMFC współpracowała z  takimi 
instytucjami, jak: Związek Kompozytorów Polskich, Krajowe 
Biuro Koncertowe (cykl „Muzyczne Poranki na Okólniku”), Sto-
łeczna Estrada (koncerty orkiestry Concerto Avenna), Towarzy-
stwo Przyjaźni Polsko-Japońskiej, Instytut Kultury Austriackiej, 
Ambasada Kanady (cykl dorocznych koncertów współczesnej 
muzyki kanadyjskiej) oraz Ambasady USA, RFN i Japonii.

Jako podsumowanie omawianego okresu można podać 
parę cyfr: każdego roku Uczelnia organizowała ok. 60 koncer-
tów, w tym średnio 12 koncertów symfonicznych i jedną operę, 

While organizing concerts, the FCAM cooperated with 
such institutions as: the Polish Composers’ Union, the National 
Concert Bureau (the cycle called ‘Music Mornings at Okólnik 
Street’), Stołeczna Estrada (concerts of the orchestra Concerto 
Avenna), the Polish-Japanese Friendship Association, Austrian 
Cultural Institute, Embassy of Canada (cycle of annual con-
certs of contemporary Canadian music) and Embassies of the 
USA, FRG and Japan. To sum up the described period we can 
give a few numbers: each year the academy organized about 
60 concerts, including 12 (on average) symphony concerts and 

a  resztę stanowiły koncerty kameralne i  recitale. Rokiem naj-
bogatszym koncertowo był sezon 1991/92, w którym wykona-
no 64 koncerty, z czego aż 22 odbyły się z udziałem orkiestr! 
Właśnie w  tym okresie, dokładniej w  latach 1991–1993, przy 
organizacji koncertów pracowały dodatkowo: Bożena Rzep-
kowska i Maria Frydrych oraz Maria Szumilin, która wspierała 
głównie Marię Neugebauer przy pracach związanych z kontak-
tami zagranicznymi (Biuro Koncertowe nadal było jednostką 
administracyjnie wtopioną w  Dział Zagraniczny, z  którym 
współpracowało na wielu płaszczyznach).

one opera, the rest were chamber concerts and recitals. The 
richest year in terms of concerts was the season of 1991/92, 
when 64 concerts were presented, and 22 of them were per-
formed by orchestras! It was in that period (1991–1993 to be 
more precise) that the additional persons working on the or-
ganization of concerts were Bożena Rzepkowska, Maria Fry-
drych and Maria Szumilin, who mainly supported Maria Neu-
gebauer during the work connected with foreign contacts (ad-
ministratively, the Concert Bureau still was part of the Foreign 
Bureau and cooperated with it at many levels).
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Lata 1993–1999 

W  trakcie trwania dwóch kadencji urzędowania rektora 
prof.  Andrzeja Chorosińskiego (1993–1999) kierunek rozwoju 
życia artystycznego Uczelni, wytyczony w poprzednich latach, 
został utrzymany, z  tendencją do zwiększenia aktywności 
poszczególnych jednostek Uczelni – głównie nowych Katedr, 
Zakładów, orkiestr itp. Nie bez znaczenia dla tematyki prezen-
towanych wówczas koncertów kameralnych było utworzenie 
w  1990  r. Studium Wykonawstwa Muzyki Współczesnej pod 
kierunkiem prof. Andrzeja Dutkiewicza, Studium Muzyki Kom-
puterowej pod przewodnictwem prof.  Włodzimierza Kotoń-
skiego oraz Zespołu AMFC ds.  Muzyki Dawnej, przekształco-
nego z czasem w Międzywydziałowe Studium Muzyki Dawnej, 
kierowane od 1996 r. przez Agatę Sapiechę.

Charakterystyczny ton pierwszym trzem latom tego 
okresu (1993–1996) nadał nowy prorektor ds.  artystycznych 
mgr Bogusław Kaczyński – znany działacz muzyczny i popula-
ryzator muzyki. Z wyczuciem potrzeb scen koncertowych sto-
licy wydzielił z ogólnego planu koncertowego Uczelni elitarny 
(a zatem płatny) cykl „Środa w Akademii Muzycznej”, w ramach 
którego prezentowali się znakomici artyści z kraju i zagranicy. 
Inauguracja cyklu odbyła się 16  lutego 1994 r. Od tego czasu 
najbardziej znaczące koncerty, znakomite recitale, koncerty 
z udziałem orkiestr kameralnych i symfonicznych mieściły się 
głównie (choć nie jedynie!) właśnie w cyklu środowym, który 
był autorskim dziełem prorektora ds. artystycznych. Niestety, 
pozostałe koncerty nie były już tak pieczołowicie planowane, 
wręcz praca tzw. Komisji Koncertowej uległa zawieszeniu.

Sale koncertowe Uczelni w tym czasie gościły takich muzy-
ków, jak: Vadim Brodski, Roman Lasocki, Krystyna Szostek-Rad-
kowa, Jadwiga Gadulanka, Bartłomiej Nizioł, Tomasz Herbut, 
John Owings (USA), Elżbieta Tarnawska, Miłosz Magin, Krzysz-
tof Jabłoński, Ewa Podleś, Izabela Kłosińska, Kaja Danczowska, 
Jadwiga Kotnowska, Władysław Kłosiewicz, Daniel Salazar 
(USA), Jerome Rose (USA), Claus Reichardt (Niemcy), Roman 
Jabłoński, Jorge Cardoso (Argentyna) i wielu innych. 

Z  ważniejszych wydarzeń tego okresu należy wymienić: 
cykl koncertów z okazji inauguracji organów w Sali Koncerto-
wej (Iuty 1996) oraz koncert w Filharmonii Narodowej świato-
wej sławy flecisty Jean-Pierre’a Rampala z udziałem Orkiestry 

Years 1993–1999 

During the two terms of office of Rector, Prof.  Andrzej 
Chorosiński (1993–1999) the direction of development of artis-
tic life of the academy, drawn up during the previous years, was 
maintained with a tendency to increase the activity of the sep-
arate university units – mainly new Chairs, Units, orchestras, 
etc. Significant for the topics of concerts presented at that time 
was creating in 1990 the Contemporary Music Performance 
Course under the supervision of Prof.  Andrzej Dutkiewicz, 
the Computer Music Course supervised by Prof.  Włodzimierz 
Kotoński and the FCAM Early Music Ensemble, which was later 
on transformed into the Interdepartmental Early Music Course, 
headed from 1996 by Agata Sapiecha.

A characteristic feature was added to the first three years 
of that period (1993–1996) by the new Vice-Rector for Artistic 
Affairs, Bogusław Kaczyński, famous music activist and pro-
moter of music. With an intuition concerning the needs of con-
cert stages of Warsaw he marked off an exclusive cycle from 
the general concert plan of the academy called ‘Wednesday 
at the Academy of Music’ (payable), as part of which the per-
formers were outstanding artists from Poland and abroad. The 
inauguration of the cycle took place on 16 February 1994. From 
that time the most important concerts, great recitals, concerts 
with chamber and symphony orchestras were mainly (but not 
only!) part of the Wednesday cycle, which was an original work 
of Vice-Rector for Artistic Affairs. Unfortunately, the remaining 
concerts were not planned as carefully, the Concert Commit-
tee’s work was even suspended.

Concert halls of the academy at that time hosted such 
musicians as: Vadim Brodski, Roman Lasocki, Krystyna Szos-
tek-Radkowa, Jadwiga Gadulanka, Bartłomiej Nizioł, Tomasz 
Herbut, John Owings (USA), Elżbieta Tarnawska, Miłosz Magin, 
Krzysztof Jabłoński, Ewa Podleś, Izabela Kłosińska, Kaja Danc-
zowska, Jadwiga Kotnowska, Władysław Kłosiewicz, Daniel 
Salazar (USA), Jerome Rose (USA), Claus Reichardt (Germany), 
Roman Jabłoński, Jorge Cardoso (Argentina), and many others. 

The important events from that period which should be 
mentioned are: the cycle of concerts on the occasion of the in-
auguration of the organ in the Concert Hall (February 1996) and 
a concert of the world famous flutist Jean-Pierre Rampal with 

AMFC pod dyrekcją Macieja Niesiołowskiego (listopad  1993). 
Niewątpliwie wyjątkową uroczystością była także wizyta 
w 1994 r. japońskiej pary cesarskiej: księcia i księżnej Takama-
do, którzy przybyli do Polski na zaproszenie Prezydenta RP 
Lecha Wałęsy w ramach Dni Kultury Japońskiej. Para cesarska 
przekazała wówczas Uczelni dar w postaci 15 fortepianów fir-
my Yamaha, jako podziękowanie za 30-letnie kształcenie piani-
stów japońskich w AMFC.

W  czasie kadencji prorektora Bogusława Kaczyńskiego 
nastąpiło administracyjne oddzielenie Biura Koncertowego od 
Działu Zagranicznego – od tej pory istnieją one jako dwie sa-
modzielne jednostki. W Biurze Koncertowym nadal pracowała 
Zofia Malcolm oraz, przez 3 lata, Marta Jarmuła.

Kolejne trzy lata (1996–1999) przyniosły – wraz z powoła-
niem na stanowisko prorektora ds. artystycznych prof. Romana 
Lasockiego – zasadnicze zmiany strukturalne. Kierunek zapo-
czątkowany wówczas wiele zaczerpnął z osiągnięć lat wcześ-
niejszych, dodał swoje osiągnięcia i w tej postaci kontynuowa-
ny i rozwijany jest do dnia dzisiejszego. 

Koordynatorem działalności Biura Koncertowego została 
wówczas Małgorzata Szymanek-Borkowska (1997–2004), pod 
której opieką pozostawały głównie elitarne koncerty środowe, 
podczas gdy pozostałymi zajmowała się nadal Zofia Malcolm. 
Od sezonu 1997/98 zaczęły ukazywać się estetycznie wydawa-
ne kalendarzyki koncertowe – początkowo (przez trzy kolejne 
sezony) opisujące jedynie koncerty cyklu środowego. 

Powstała też nowa koncepcja edukacji i pracy studenckiej 
orkiestry symfonicznej. Na stanowisko dyrektorów orkiestry 
AMFC powołani zostali profesorowie Błażej Sroczyński i Jan Je-
żewski. W miejsce stałego szefa artystycznego do pracy z mło-
dzieżą zapraszano od tej pory różnych dyrygentów z  AMFC 
i  dyrygentów gościnnych, takich jak: Janusz Przybylski, Woj-
ciech Michniewski, Tomasz Bugaj, Szymon Kawalla, Mieczysław 
Nowakowski, Krzysztof Penderecki, Agnieszka Duczmal, Miro-
sław Jacek Błaszczyk, Ryszard Zimak, Marcin Nałęcz-Niesiołow-
ski, Jacek Kaspszyk, Kazimierz Kord, Bogusław Madey, Tadeusz 
Wojciechowski, Jerzy Salwarowski, Czesław Grabowski. 

the FCAM orchestra under the baton of Maciej Niesiołowski 
at the National Philharmonic (November 1993). Without any 
doubt a unique event was also the visit of Japan’s royal couple: 
Prince and Princess Takamado in 1994, who came to Poland 
at the invitation of President of the Republic of Poland Lech 
Wałęsa as part of the Japanese Culture Days. The royal cou-
ple gave the academy a gift – 15 Yamaha pianos, to thank for 
30 years of educating Japanese pianist at the FCAM.

During Vice-Rector Bogusław Kaczyński’s term of office 
the Concert Bureau was administratively separated from the 
Foreign Bureau – since that time they have been two inde-
pendent units. The employee at the Concert Bureau was still 
Zofia Malcolm, and, for 3 years, Marta Jarmuła.

Three following years (1996–1999) brought fundamen-
tal structural changes, together with appointing Prof. Roman 
Lasocki as Vice-Rector for Artistic Affairs. The direction started 
at that time took a lot from the achievements from the previ-
ous years, to which it added its own achievements, and in such 
a form it has been continued and developed until today. 

The coordinator of work of the Concert Bureau became 
Małgorzata Szymanek-Borkowska (1997–2004), under her 
supervision were mainly the exclusive Wednesday concerts, 
whereas the remaining ones were still taken care of by Zofia 
Malcolm. From the season 1997/98 the Bureau started to pub-
lish very tastefully looking concert calendars, which at first (for 
three subsequent seasons) only described the concerts from 
the Wednesday cycle.

Also a new concept of education and work of the student 
orchestra was created. Prof. Błażej Sroczyński and Jan Jeżewski 
were appointed directors of the FCAM orchestra. In place of 
one permanent artistic manager of the orchestra from that 
moment different conductors were invited to work with those 
young people, and they were both the FCAM conductors and 
guest conductors such as: Janusz Przybylski, Wojciech Mich-
niewski, Tomasz Bugaj, Szymon Kawalla, Mieczysław Nowa-
kowski, Krzysztof Penderecki, Agnieszka Duczmal, Mirosław 
Jacek Błaszczyk, Ryszard Zimak, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, 
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Na początku lat  90. zarysowała się również potrzeba za-
łożenia studenckiej orkiestry kameralnej. Podejść do tematu 
było kilka, lecz z czasem orkiestry te upadały. Jeszcze w 1991 r. 
powstała Camerata Academia – orkiestra o  stałym składzie 
występująca pod dyrekcją Włodzimierza Szymańskiego, a spe-
cjalizująca się w  muzyce dawnej, głównie w  dziełach orato-
ryjnych. Cztery lata później debiutowała studencka orkiestra 
Concertino pod dyrekcją Michała Klauzy. Wreszcie w  1995  r., 
z inicjatywy prof. Błażeja Sroczyńskiego, została założona Cho-
pin Academia Orchestra pod kierunkiem wybitnego wiolinisty 
prof. Jana Staniendy. Oprócz wspomnianych orkiestr kameral-
nych systematycznie prezentowały się na uczelnianej estra-
dzie zespoły: Camerta Vistula pod kierunkiem prof.  Andrzeja 
Wróbla i  Concerto Avenna pod kierunkiem prof.  Andrzeja  
Mysińskiego. 

W  lutym 1997  r. założony został przez prof.  Ryszarda  
Zimaka chór kameralny Uczelni – AMFC Vocal Consort (obecnie 
Chopin Vocal Consort, stale pracujący pod kierunkiem swego 
założyciela). Zespół wziął udział w  wykonaniach wielu arcy-

Jacek Kaspszyk, Kazimierz Kord, Bogusław Madey, Tadeusz  
Wojciechowski, Jerzy Salwarowski, Czesław Grabowski. 

At the beginning of the 1990’s a need to establish a stu-
dent chamber orchestra emerged as well. There were a few 
attempts but these orchestras did not last long. As early as in 
1991 Camerata Academia was created – it was an orchestra 
with a fixed line-up, it was directed by Włodzimierz Szymański 
and it specialized in early music, mainly in oratorio works. Four 
years later the student orchestra named Concertino under 
Michał Klauza had its debut. Finally, in 1995, at the initiative 
of Prof.  Błażej Sroczyński, Chopin Academia Orchestra under 
the management Prof.  Jan Stanienda, an outstanding violin-
ist, was established. Apart from the mentioned chamber or-
chestras the ensembles presented on the academy’s stage 
were: Camerta Vistula under the management of Prof. Andrzej  
Wróbel and Concerto Avenna under the management of 
Prof. Andrzej Mysiński. 

In February 1997 Prof.  Ryszard Zimak established 
a chamber choir of the academy – the FCAM Vocal Consort  

dzieł muzyki oratoryjnej, które prezentował tak na estradzie 
Uczelni, jak i poza nią, nie wyłączając prestiżowych prezentacji 
zagranicznych.

Lata 1996–1999 to okres doskonalenia procesu organi-
zacji koncertów uczelnianych. W  październiku 1997  r. Akade-
mia podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, 
w  celu uregulowania płatności tantiem autorskich za utwory 
prezentowane podczas publicznych koncertów. W 1998 r. re-
aktywowano Komisję Koncertową, której zadaniem było selek-
cjonowanie licznie napływających propozycji koncertów ze-
wnętrznych oraz pomysłów pedagogów i studentów. Koncerty 
AMFC zostały zgrupowane w trzy cykle, funkcjonujące do dnia 
dzisiejszego: środowy, poniedziałkowy i niedzielny. Początko-
wo w  niedziele odbywały się jedynie „Poranki Organowe na 
Okólniku” (godz.  12), potem dołączył cykl „Interpretacje Mu-
zyki Chóralnej” (godz. 17) i „Muzyka Naszych Czasów”. Prawie 
natomiast zniknęły, liczne w  latach wcześniejszych, koncerty 

(now Chopin Vocal Consort, always working under its found-
er). The ensemble participated in the performances of many 
masterpieces of oratorio music, which were presented on the 
academy’s stage, as well as outside, including prestigious pres-
entations abroad. 

The years 1996–1999 were a period of perfecting the pro-
cess of organizing concerts at the Academy. In 1997 it signed 
a contract with the Association of Authors ZAiKS in order to 
regulate the way of payment of the authors’ royalties for the 
pieces presented during public concerts. In 1998 the Con-
cert Committee was reactivated and its aim was to select 
the numerous proposals of external concerts and ideas of 
pedagogues and students. The FCAM concerts were grouped 
into three cycles, which have been functioning until today: 
Wednesday, Monday and Sunday. Initially on Sundays there 
were only ‘Organ Mornings at Okólnik Street’ (at 12:00); then 
the cycles ‘Interpretations of Choral Music’ (at 17:00) and ‘The 

kompozytorskie studentów z  poszczególnych klas pedago-
gów tego przedmiotu, szkoda… 

Bardzo ważną dla dokumentacji dziejów Uczelni była ini-
cjatywa prof. Marii Szraiber, zapoczątkowana 1 marca 1999 r. 
pod nazwą „Nestorzy Polskiej Pianistyki”. W ciągu 7 lat odbyło 
się 10 edycji tego cyklu, a przygotowane pod opieką prof. Marii 
Szraiber wystawy, referaty i koncerty przypomniały wielkie po-
stacie warszawskiej Uczelni: Zbigniewa Drzewieckiego (1 mar-
ca 1999), Jerzego Żurawlewa (25 października 1999), Margeritę 
Trombini-Kazuro (6  grudnia 1999), Stanisława Szpinalskie-
go (14  lutego 2000), Marię Wiłkomirską (30  listopada 2000),  
Józefa Turczyńskiego (8  marca 2001), Aleksandra Michałow-
skiego (11  marca 2002), Jerzego Lefelda (13  marca 2003),  
Józefa Śmidowicza (22 marca 2004). W marcu 2006 r. odbyła się 
ostatnia edycja „Nestorów” podsumowująca dotychczasowe 
dokonania. Większość zebranych dokumentów została wyda-
na w postaci książkowej siłami Akademii.

Music of Our Times’ were added to it. What almost disappeared 
were the composers’ concerts of students from composition 
classes, which used to be quite frequent before. Too bad…

A significant initiative for the university’s history was the 
one initiated by Prof. Maria Szraiber, which began on 1 March 
1999 and its name was ‘The Polish Pianism Doyens’. During 
7  years there were 10  editions of this cycle, and the exhibi-
tions, lectures and concerts prepared under the supervision 
of Prof. Maria Szraiber reminded of the great figures for War-
saw’s academy: Zbigniew Drzewiecki (1  March 1999), Jerzy 
Żurawlew (25 October 1999), Margerita Trombini-Kazuro (6 De-
cember 1999), Stanisław Szpinalski (14  February 2000), Maria 
Wiłkomirska (30  November 2000), Józef Turczyński (8  March 
2001), Aleksander Michałowski (11  March 2002), Jerzy Lefeld 
(13  March 2003), Józef Śmidowicz (22  March 2004). In March 
2006 there was the last edition of the ‘Doyens’, which sum-
marized the previous achievements. Most of the documents 
gathered were published in a form of a book by the Academy. 
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Z  innych ważnych i  ciekawych wydarzeń muzycznych 
tego bogatego okresu warto wspomnieć m.in. inaugurację 
roku akademickiego 1996/97 – koncert „Per Pianoforte”, czyli 
słynne utwory w opracowaniach na 10 fortepianów w wykona-
niu 50 pianistów z 3 kontynentów (całość przygotowana pod 
opieką artystyczną prof. Reginy Smendzianki i prof. Andrzeja 
Dutkiewicza). W roku 1999 Akademia uczciła serią koncertów 
150-lecie śmierci patrona Uczelni Fryderyka Chopina, a  uro-
czysty koncert inaugurujący obchody Roku Chopinowskiego 
odbył się 24 lutego 1999 r. pod honorowym patronatem Pre-
zydenta  RP Aleksandra Kwaśniewskiego, z  udziałem Piotra  
Palecznego i Orkiestry AMFC pod dyrekcją Bogusława Madeya. 
Po założeniu nowych organów w  Sali Koncertowej (ich inau-
guracja odbyła się 21  lutego 1996  r.) nastąpiła seria licznych 
koncertów organowych z udziałem muzyków z Uczelni i zapro-
szonych gości. W kwietniu 1997 r. miał z kolei miejsce uroczy-
sty koncert beethovenowski w  wykonaniu Chopin Academia 
Orchestra pod dyrekcją Grzegorza Nowaka z solistą Januszem 

Another important and interesting music event from that 
rich period which is worth mentioning was e.g. the inaugura-
tion of the academic year of 1996/97 – the concert ‘Per Piano-
forte’, i.e. famous pieces arranged for 10  pianos, performed 
by 50  pianists from 3  continents (everything prepared un-
der the artistic supervision of Prof.  Regina Smendzianka and  
Prof.  Andrzej Dutkiewicz). In 1999 the Academy celebrated 
the 150th death anniversary of its patron Fryderyk Chopin with 
a series of concerts: on 24  February 1999 there was a festive 
concert (inaugurating the Chopin Year under the honorary 
patronage of President of Poland Aleksander Kwaśniewski), 
and its participants were Piotr Paleczny and the FCAM orches-
tra under the baton of Bogusław Madey. After the new organ 
was placed in the Concert Hall (the inauguration took place on 
21  February 1996) a  series of numerous organ concerts took 
place with participation of musicians from the Academy and 
guest artists. In April 1997 there was a festive Beethoven con-
cert performed by the Chopin Academia Orchestra under the 

Lata 1999–2005

Okres dwóch kadencji sprawowania urzędu rektora przez 
prof.  Ryszarda Zimaka (1999–2005) to czas dalszego oży-
wienia na wielu płaszczyznach działalności Uczelni, zgodnie 
z  duchem nowych czasów. Ponieważ w  tempie jednostajnie 
przyspieszonym świat wokół się zmieniał, toteż musiały także 
następować przeobrażenia w kręgu akademickim. Społeczeń-
stwo wkroczyło w erę komputeryzacji, Internetu, telefonii ko-
mórkowej itp. Dla dzisiejszego studenta niewyobrażalny byłby 
fakt, że programy na „zwykłe” koncerty (czyli nie te wyjątko-
wo uroczyste) pisało się na elektrycznej maszynie przez kilka 
kalek, powtarzając czynność wielokrotnie, aby programów 
wystarczyło dla wszystkich słuchaczy (kserokopiarek ćwierć 
wieku temu po prostu nie było!). Pod koniec lat  90. w  Biurze 
Koncertowym pracowało się już na komputerach: tworzyło 
się wzorcowy wydruk, który należało poza Akademią powie-
lić. Tak powstawały kserowane afisze i programy koncertowe. 

Years 1999–2005

The period of two terms of office when Prof.  Ryszard Zimak 
held the function of Rector (1999–2005) was the time of further 
revival on many levels of the academy’s activity, according to 
the spirit of the new times. As the world around us was chang-
ing in a uniformly accelerated pace, changes in the academic 
circle had to be made as well. The society entered the era of 
computerization, Internet, mobile phones, etc. For a today’s 
student it would be unimaginable that the programmes for 
‘regular’ concerts (i.e. not the specially festive ones) were writ-
ten on electric typewriters with a few carbon paper sheets, 
the procedure had to be repeated many times so that there 
were enough programmes for all listeners (25 years ago there 
were no Xerox machines!). At the end of the 1990’s the Con-
cert Bureau already had computers: the exemplary printout 
was created and then copied outside the Academy. This is how 
photocopied posters and concert programmes were created. 

Olejniczakiem. Ważnym wydarzeniem było także wykona-
nie Messa da Requiem G.  Verdiego przez Chór i  Orkiestrę 
AMFC oraz znakomitych solistów pod dyrekcją Ryszarda 
Zimaka (kwiecień  1999). Siłami Wydziału Wokalnego wy-
stawione zostały w  omawianym okresie następujące ope-
ry: Wesele Figara W.  A.  Mozarta (1994, WOK), Don  Pasquale 
G. Donizettiego (1995, WOK), Dziecko i czary M. Ravela (1996, 
AMFC), Dydona i  Eneasz H.  Purcella (1997, AMFC) oraz Così 
fan tutte W. A. Mozarta (1998, TW - ON).

Godną wspomnienia jest inicjatywa Władz Akademii 
zmierzająca do nadania większej rangi koncertom akade-
mickim. W  październiku 1999  r. zawarto umowę z  Polskim 
Radiem, która zagwarantowała objęcie przez Program  II 
patronatu medialnego nad ważniejszymi wydarzeniami ar-
tystycznymi Uczelni.

Na podsumowanie omawianego okresu trochę staty-
styki: w każdym sezonie artystycznym tego okresu zorgani-
zowano ponad 70 koncertów, w tym średnio 12 symfonicz-
nych i jedną operę. 

baton of Grzegorz Nowak with Janusz Olejniczak as the soloist. 
An important event was also the performance of Messa da Req-
uiem by G. Verdi in April 1999 by the FCAM Choir and Orchestra 
and outstanding soloists under the baton of Ryszard Zimak. By 
effort of the Department of Vocal Studies the following ope-
ras were staged in the mentioned period: The Marriage of Fi-
garo by W. A. Mozart (1994, The Warsaw Chamber Opera), Don 
Pasquale by G. Donizetti (1995, WCO), The Child and the Magic 
Spells by M. Ravel (1996, FCAM), Dido and Aeneas by H. Purcell 
(1997, FCAM) and Cosi fan tutte by W. A. Mozart (1998, The Grat 
Theatre).

It is worth to mention that the Academy Authorities at that 
time undertook an initiative to add prestige to its concerts by 
signing a contract with the Polish Radio in October 1999, which 
guaranteed the media patronage of the 2nd Programme of PR 
over the most important artistic events at the Academy.

To sum up the described period, here is some statistics: in 
each concert season there were over 70  concerts organized, 
including 12 symphony concerts (on average) and one opera. 
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Oczywiście koncerty szczególnie uroczyste były uhonorowane 
profesjonalnymi drukami poligraficznymi. 

Obsadę Biura Koncertowego tworzyły nadal dwie panie: 
Zofia Malcolm i  Małgorzata Szymanek-Borkowska jako koor-
dynator tej działalności; przejściowo pojawiły się w  składzie 
Biura także młode absolwentki AMFC: Anna Frołów i  Anna 
Wyrzykowska, a od 2003 r. do „grona koncertowego” dołączyła 
na trwałe Beata Fiugajska. Znaczącą pomocą przy różnych pra-
cach technicznych Biura służył już w tym czasie niezastąpiony, 
powszechnie znany i ceniony Jan Głębowski (oficjalnie zatrud-
niany w tym okresie przez Dział Administracyjno-Gospodarczy 
AMFC).

Akademia Muzyczna wchodząc w XXI wiek i idąc z duchem 
czasu, wprowadzała liczne modernizacje. W  1999  r. prof.  Ry-
szard Zimak powołał do życia Uczelniany Ośrodek Informatycz-
ny (UOI) z dr. Tadeuszem Fideckim na czele, rozpoczynając tym 
samym systematyczne prace nad informatyzacją Uczelni, m.in. 
przez opracowanie technologii transmisji multimedialnych 
przez Internet i, z czasem, realizację koncertów internetowych 
oraz opracowanie multimedialnych prezentacji o  aktualnych 
wydarzeniach z  życia Uczelni, które publikowane są na stro-
nie Uczelni www.chopin.edu.pl (strona powstała w  1997 r.). 
W 2001 r. natomiast uruchomiono nową specjalizację, tzw. Pra-
cownię Multimedialną Kreacji Artystycznych, działającą we 
współpracy z Akademią Sztuk Pięknych.

W  tym samym czasie nastąpiło ożywienie w  dziedzinie 
wymiany międzynarodowej, umożliwione przez przystąpienie 
Uczelni do międzynarodowego projektu wymiany pedago-
gów i studentów – Sokrates-Erasmus.

Należy dodać, że wszystkie te inicjatywy czynione były 
mimo poważnych problemów finansowanych Uczelni, jakie 
pojawiły się w  połowie lat 90. na skutek nieprzyznania przez 
państwo wystarczających środków. Trudna sytuacja finanso-
wa Akademii dotknęła bezpośrednio także Biuro Koncerto-
we, a  stało się to tuż przed rozpoczęciem zaawansowanego 
w  przygotowaniach sezonu 2001/02, na który wydrukowano 
już elegancki roczny kalendarz koncertowy. W wyniku nagłe-
go wstrzymania wcześniej uzgodnionych z  Ministerstwem 
Kultury dotacji trzeba było działalność koncertową oficjalnie 
zawiesić! Jednak po opracowaniu planu minimum, przy du-
żym zrozumieniu występujących artystów, udało się zrealizo-

Of course, the specially festive concerts were honoured with 
professional prints.

The Concert Bureau staff were still two ladies: Zofia Mal-
colm and Małgorzata Szymanek-Borkowska as a coordinator of 
this work; temporarily there were also young FCAM graduates: 
Anna Frołów and Anna Wyrzykowska, and in 2003 the ‘concert 
circle’ was joined for good by Beata Fiugajska. Significant help 
with different types of technical work had at that time been al-
ready provided by the irreplaceable and famous Jan Głębowski 
(then officially employed by the Administrative Unit of the 
FCAM).

Entering the 21st century and following the spirit of the 
age, the Academy of Music introduced numerous mod-
ernizations. In 1999 Prof.  Ryszard Zimak created the Univer-
sity Computer Centre (UOI) headed by Tadeusz Fidecki, PhD, 
which started to work systematically on the computeriza-
tion of the academy, e.g. through preparing the technolo-
gies of the Internet multimedia transmission and, with time, 
through the realization of Internet concerts and through pre-
paring multimedia presentations on current events from the 
academy’s life, which were published on the FCAM’s website  
www.chopin.edu.pl (the website was created in 1997). In 2001 
a new specialty, the so-called Multimedia Laboratory for Ar-
tistic Creations, was established, and it worked in cooperation 
with the Fine Arts Academy.

In the same period there was a revival in the international 
cooperation, which was made possible thanks to the fact that 
the Academy joined the international programme of exchange 
of pedagogues and students called Socrates-Erasmus.

It needs to be added that all these initiatives were made 
despite serious financial problems of the Academy, which 
emerged at the end of 1990’s when the state did not grant it 
enough funds. The difficult financial situation also directly in-
fluenced the Concert Bureau, and it happened just before the 
beginning of the season of 2001/02 – the preparations were 
very advanced and the concert calendar for the whole year had 
already been printed. Due to the sudden withholding of funds 
which had earlier been agreed on with the Ministry of Culture 
the concerts had to be officially suspended! Nevertheless, af-
ter drawing up the minimum plan, with great understanding 
of the artists – performers it was possible to organize all the 
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wać wszystkie zaplanowane i  anonsowane koncerty, a  sezon 
2001/02 – pomimo ogromnych trudności – należał do bardzo 
udanych.

Wspomniany wcześniej roczny kalendarz koncertowy 
w  formie książkowej obejmował wszystkie koncerty Uczelni 
organizowane przez Biuro Koncertowe. W  takiej formie uka-
zał się po raz pierwszy w  październiku 2000  r. (wcześniejsze 
broszurki omawiały jedynie cykle środowe). Od tego czasu 
rokrocznie wydawane są siłami Biura Koncertowego foldery 
z  charakterystycznym portretem Fryderyka Chopina pędzla 
Eugène’a Delacroix na okładce, zawierające kalendarium kon-
certowe, a także krótkie informacje o Uczelni i działających tu 
zespołach. Druki te zawsze były sponsorowane przez bank re-
prezentujący Uczelnię (najpierw BRE Bank, później Raiffeisen 
Bank).

Prorektorzy ds.  artystycznych: prof.  Roman Lasocki 
(1999–2002) i  prof.  Błażej Sroczyński (2002–2005) realizowa-
li we wspomnianym okresie wspólny, wcześniej już wyzna-
czony kierunek działania. Plany koncertowe powstawały ze 
znacznym wyprzedzeniem podczas zebrań Komisji Koncerto-
wej. Ilość koncertów wahała się w granicach 70–80, z czego 8 
do  10 stanowiły koncerty symfoniczne w  wykonaniu orkie-
stry uczelnianej. W  cyklu koncertów środowych odbywały 
się w zasadzie wszystkie koncerty symfoniczne i oratoryjno-
-kantatowe, stąd hasło „Środa w Akademii Muzycznej” stało 
się powszechnie znanym w środowisku warszawskich melo-
manów.

Wśród najbardziej spektakularnych wydarzeń sześciolecia 
1999–2005 trzeba wymienić: 12  koncertów zorganizowanych 
dla uczczenia 150.  rocznicy śmierci Fryderyka Chopina, które 
włączyły Akademię w  ogólnopolskie obchody Roku Chopi-
nowskiego (1999); kontynuację zapoczątkowanego w  marcu 
1999 r. cyklu „Nestorzy Polskiej Pianistyki” (w tym okresie od-
było się 8 jego kolejnych edycji); znakomite recitale gościnne, 
m.in. fortepianowy Paula Badury-Skody, wokalny Alison Pear-
ce i harfowy Jakeza François (grającego jazz na harfie); koncert 
polsko-belgijski z  udziałem AMFC Vocal Consort i  orkiestry 
kameralnej z Brukseli pod dyrekcją Zofii Wisłockiej (2001); kon-
cert oratoryjny gości z Hamburga, podczas którego zaprezen-

planned and announced concerts, and the season of 2001/02 – 
despite enormous difficulties, was very successful.

The above mentioned concert calendar for the whole year 
in a form of a booklet included all concerts of the academy, 
which were organized by the Concert Bureau. In such a form 
it was published for the first time in October 2000 (the earlier 
brochures only covered the Wednesday cycles). Since that time 
every year the Concert Bureau publishes folders with a charac-
teristic portrait of Fryderyk Chopin on the cover (the painting 
by Eugène Delacroix), which includes the concert calendar, as 
well as short information about the academy and its ensem-
bles. The print has always been sponsored by the banks rep-
resenting the Academy (first BRE Bank, then Raiffeisen Bank).

In the mentioned period, the FCAM’s Vice-Rectors for Ar-
tistic Affairs, Prof. Roman Lasocki (1999–2002) and Prof. Błażej 
Sroczyński (2002–2005), carried out a common direction of 
work, drawn up earlier on. Concert plans were prepared well 
in advance during the meetings of the Concert Committee. 
The number of concerts was about 70–80, 8 to 10 of which 
were symphony concerts performed by the FCAM orchestra. 
Almost all symphony concerts, as well as oratorio-and-cantata 
concerts were part of the Wednesday cycle, hence the name 
‘Wednesday at the Academy of Music’ became famous among 
Warsaw’s music lovers.

Among the most spectacular events from the 6-year-long 
period of 1999–2005 we need to mention: 12 concerts organ-
ized to commemorate the 150th death anniversary of Fryderyk 
Chopin, which made the Academy a participant of the all-Po-
land celebrations of the Chopin Year (1999); the continuation 
of the cycle ‘The Polish Pianism Doyens’, which was initiated 
in March 1999 (during the mentioned period there were 8 edi-
tions of the cycle); great guest recitals, e.g. the piano recital 
of Paul Badura-Skoda, vocal recital of Alison Pearce and harp 
recital of Jakez François (playing jazz on a harp); Polish-Belgian 
concert with the FCAM Vocal Consort and the Chamber Or-
chestra from Brussels under the baton of Zofia Wisłocka (2001); 
oratorio concert of guests from Hamburg, during which the or-
atorio Elias by F. Mendelssohn-Bartholdy was performed (Oc-
tober 2003); presentation of St John Passion by J. S. Bach by the 
FCAM Vocal Consort and the FCAM Orchestra under the baton 

towano oratorium Eliasz F.  Mendelssohna-Bartholdy’ego (paź-
dziernik  2003); prezentację Pasji wg  św.  Jana J.  S.  Bacha przez 
AMFC Vocal Consort i  Orkiestrę AMFC pod dyrekcją Ryszarda 
Zimaka (2003) oraz wykonanie (pod tym samym kierowni-
ctwem) IX Symfonii L. van Beethovena z solistami, Chórem i Or-
kiestrą AMFC w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej 
(kwiecień  2004); inaugurację cyklu symfonicznego w  sezonie 
2004/05, podczas której Maestro Jerzy Semkow poprowadził 
Orkiestrę Symfoniczną AMFC do wykonania dwóch symfonii: 
Jowiszowej W. A. Mozarta i IV Symfonii e-moll op. 98 J. Brahmsa.

W  omawianym okresie z  Orkiestrą AMFC pracowali także: 
Jacek Kaspszyk, Marek Pijarowski, Jan Krenz, Czesław Grabow-

of Ryszard Zimak (2003) and performance (under the same 
management) of the Symphony No.  9 by L.  van  Beethoven 
with soloists, Choir and Orchestra of the FCAM on the eve 
of Poland joining the European Union (April  2004); inau-
guration of the symphony cycle in the season of 2004/05, 
during which Maestro Jerzy Semkow conducted the FCAM 
Symphony Orchestra to perform two symphonies: The Jupi-
ter Symphony by W. A. Mozart and Symphony No. 4 in E Minor 
op. 98 by J. Brahms.

In the described period the conductors who also co-
operated with the FCAM Orchestra were: Jacek Kaspszyk, 
Marek Pijarowski, Jan Krenz, Czesław Grabowski, Mirosław 
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Years 2005–2012 

The period of two terms of office (including one which was ex-
tended to four years) of Prof.  Stanisław Moryto as Rector and 
Prof.  Roman Lasocki as Vice-Rector for Artistic Affairs was the 
time of great events in the history of Warsaw’s university of mu-
sic, and the time preceding them was characterized by intense 
preparation work undertaken jointly by the whole academic 
community. On 8  October 2008, during the festive inaugura-
tion of the academic year of 2008/09 Rector Moryto announced 
that the Fryderyk Chopin Academy of Music was transformed 
into the Fryderyk Chopin University of Music. It was a great up-
grade, which became the reason of common pride. Based on 
those emotions the University entered a 2-year-long jubilee 
period (2009–2011) announced on the occasion of the 200th an-
niversary of its existence and the 200th anniversary of Fryderyk 
Chopin’s birthday. 

The jubilee period was characterized by an enormous de-
velopment of the University’s artistic activity: it organized con-
ferences, conventions, exhibitions, undertook research work 
and, of course, planned a great number of concerts. In the pe-
riod of 2005–2008 the average number of concerts organized 
in the season by the Concert Bureau was about 90, 7 of which 
were symphony concerts, whereas after 2008 their number was 
regularly growing: from 110 in 2008 to 130 in 2012! It needs to 
be pointed out that the given figures do not reflect the whole 
concert activity of the University, because also other units of 
the FCUM performed this work, mainly it was the Bureau of 
Promotion and Foreign Cooperation, as well as separate Chairs 
(concerts which were not part of the scheme prepared and ac-
cepted by the Concert Committee) and even Student Council. 
The number of concerts is made much greater also by numer-
ous concerts or opera performances that were repeated outside 
the University. With such intense concert activity of the Univer-
sity, which could be compared to other music institutions of 
Warsaw, it was necessary to carefully select the concerts so that 
they could duly represent the University and give its students 

Lata 2005–2012 

Na okres dwóch kadencji (w tym jednej rozszerzonej do czte-
rech lat) rektora prof.  Stanisława Moryto i  prorektora ds.  ar-
tystycznych prof.  Romana Lasockiego przypadają wielkie 
wydarzenia w historii warszawskiej uczelni muzycznej, a czas 
poprzedzający ten okres charakteryzowały intensywne prace 
przygotowawcze podjęte solidarnie przez całą społeczność 
akademicką. W  dniu 8  października 2008  r., na uroczystej in-
auguracji roku akademickiego 2008/09 rektor prof.  Stanisław 
Moryto ogłosił przekształcenie Akademii Muzycznej im.  Fry-
deryka Chopina w Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. 
Był to wielki awans, który stał się powodem do powszechnej 
dumy. Na fali tych uczuć Uczelnia wkroczyła w dwuletni okres 
jubileuszowy (2009–2011), ogłoszony z okazji dwusetnej rocz-
nicy powstania warszawskiej uczelni muzycznej i dwóchsetle-
cia urodzin jej patrona – Fryderyka Chopina. 

Okres jubileuszy charakteryzował ogromny rozwój aktyw-
ności artystycznej Uczelni: zorganizowano w tym czasie kon-
ferencje, zjazdy, wystawy, podjęto prace badawcze, i, oczywi-
ście, zaplanowano wielką mnogość koncertów. O ile w latach 
2005–2008 średnia ilość koncertów organizowanych w sezonie 
przez Biuro Koncertowe wynosiła ok. 90, z czego 7 stanowiły 
koncerty symfoniczne, to po 2008  r. ich liczba sukcesywnie 
wzrastała: ze 110 w roku 2008 do 130 w roku 2012! Należy przy 
tym zwrócić uwagę na fakt, że podane tu cyfry nie obejmują 
całej aktywności koncertowej Uczelni w tym okresie, gdyż taką 
działalnością zajmowały się także inne działy UMFC, głównie 
Dział Promocji i Kontaktów Zagranicznych, ale także poszcze-
gólne Katedry (koncerty nie włączone w ustalony i zaakcepto-
wany przez Komisję Koncertową schemat), a nawet Samorząd 
Studencki. Ogólną liczbę koncertów zorganizowanych przez 
różne jednostki Uniwersytetu Muzycznego powiększały tak-
że liczne powtórzenia koncertów, bądź spektakli operowych 
poza terenem jego siedziby. Przy tak rozbudowanej aktywno-
ści koncertowej Uczelni, porównywalnej z  innymi dużymi in-
stytucjami muzycznymi stolicy, niezbędną stała się dokładna 

ski, Mirosław Jacek Błaszczyk, Ryszard Zimak, Bogusław Madey, 
Jerzy Maksymiuk, Bruno Weil, José Florêncio Junior, Marcin 
Nałęcz-Niesiołowski. 

W  1998  r., z  inicjatywy prof.  Mirosława Pokrzywińskiego, 
utworzono w Akademii Orkiestrę Dętą AMFC ze stałym gościn-
nym dyrygentem Grzegorzem Mielimąką. Począwszy od roku 
2002 zespół ten regularnie prezentuje się na estradzie Uczelni 
w każdym sezonie. 

W  latach 1999–2005 Wydział Wokalny doprowadził do 
wystawienia następujących oper (po jednej na sezon): Sosar-
me G. F. Händla w wersji estradowej (2000, AMFC), Eugeniusza 
Oniegina P.  Czajkowskiego (2001, Teatr Wielki - Opera Naro-
dowa), Juliusza Cezara G.  F.  Händla (2002, AMFC), Aptekarza 
J.  Haydna (2003, AMFC), Wesela Figara W.  A.  Mozarta (2004, 
AMFC) i Opowieści o Zemście Nietoperza na motywach słynnej 
operetki J. Straussa syna (2005, AMFC).

Wspomniane wcześniej ożywienie kontaktów z  uczelnia-
mi muzycznymi, głównie z Europy, zaowocowało koncertami 
pedagogów i  studentów z  Berna, Düsseldorfu, Wilna, Mo-
nachium, a  także z  USA (Southwest Missouri State University 
i  University of  Kansas) oraz z  Korei Płd. (Keimyung-F.  Chopin 
Academy of Music).

Podkreślić należy, że to z inicjatywy rektora prof. Ryszar-
da Zimaka życie muzyczne Uczelni w miesiącach letnich prze-
nosi się na dziedziniec wyremontowanej wówczas tzw. Starej 
Dziekanki, mieszczącej się przy reprezentacyjnym Trakcie 
Królewskim. W pierwszą środę lipca roku 2000 odbył się kon-
cert inaugurujący działalność festiwalu Letnie Wieczory Mu-
zyczne „Dziekanka”, który organizowany jest przy poważnym 
wsparciu finansowym Urzędu Miasta st. Warszawy i Stołecz-
nej Estrady. W  roku bieżącym zakończyła się już XII  edycja 
tego bardzo popularnego wśród melomanów stolicy festi-
walu, prezentującego osiągnięcia pedagogów, absolwentów 
i  wyróżniających się studentów Uczelni oraz zaproszonych 
gości.

Jacek Błaszczyk, Ryszard Zimak, Bogusław Madey, Jerzy Mak-
symiuk, Bruno Weil, José Florêncio Junior, and Marcin Nałęcz-
Niesiołowski. 

In  1998, at the initiative of  Prof.  Mirosław Pokrzywiński 
the FCAM Wind Orchestra was founded at the Academy, with 
a permanent guest conductor Grzegorz Mielimąka. Since 2002 
the ensemble has been presenting itself regularly on stage of 
the academy each season. 

In the period of 1999–2005 the Department of Vocal Stud-
ies staged the following operas (one for each season): Sosarme 
by G. F. Handel in its stage version (2000, FCAM), Eugene Onegin 
by P.  Tchaikovsky (2001, The Great Theatre - National Opera), 
Julius Caesar by G. F. Handel (2002, FCAM), The Apothecary by 
J. Haydn (2003, FCAM), The Marriage of Figaro by W. A. Mozart 
(2004, FCAM) and The Tales of Die Fledermaus based on the fa-
mous operetta by J. Strauss II (2005, FCAM).

The earlier mentioned revival of contacts with music uni-
versities, mainly European ones, resulted in concerts of peda-
gogues and students from Bern, Düsseldorf, Vilnus, Munich, 
and the USA (Southwest Missouri State University and Univer-
sity of Kansas) and South Korea (Keimyung-F. Chopin Academy 
of Music).

It needs to be stressed that it was at the initiative of Rec-
tor Zimak that the music life of the university is moved for the 
summer months to the courtyard of the so-called ‘Old Dzie-
kanka’, which was redecorated at that time and which is lo-
cated on the elegant Royal Route. On the first Wednesday of 
July 2000 there was a concert inaugurating the festival called 
Summer Music Evenings ‘Dziekanka’, which is organized with 
notable financial support of the Office of the Capital City of 
Warsaw and Stołeczna Estrada. This year it was its 12th edition 
that just ended; the festival is very popular among Warsaw’s 
music lovers and it presents the achievements of pedagogues, 
graduates and specially talented students of the university, as 
well as the invited guests.

and pedagogues the possibility to fulfill their teaching/learning 
tasks and duties at the same time. This role was then played by 
the so-called Concert Committee under Prof.  Roman Lasocki, 
which took care of the right repertoire duly serving the image 
of the University.

The increase of concert activity of the University and the 
requirements concerning their preparation created the need 
to widen the staff of the Concert Bureau. After the temporary 
attempts to cooperate with Beata Mościcka and Lilianna Krych, 
in January 2010 the permanent member of the Concert Bureau 
staff became Magdalena Kowalczyk, who at that time was still 
a student of Theory of Music at the FCUM. Since the last season 
Jan Głębowski has been connected with the Concert Bureau 
only, and he is responsible for distributing the free entrance 
tickets to concerts (here it is worth to add that this form of ad-
mission to concerts was introduced in January 2011 and it lasted 
until the end of season of 2011/12), as well as for the aesthetical 
presentation of posters at the University and, first of all, he looks 
after the artists during rehearsals and performances, and he is 
superb at it! The Concert Bureau quickly worked out the func-
tion distribution within it, according to the individual interests 

selekcja i dobór koncertów, które by właściwie reprezentowały 
Uczelnię, jednocześnie dając pedagogom i studentom Uczelni 
możliwość wywiązania się z  zadań i  obowiązków dydaktycz-
nych. Rolę tę spełniała i w tym okresie tzw. Komisja Koncerto-
wa, która pod przewodnictwem prof. Romana Lasockiego dba-
ła o właściwy dobór repertuaru, służący należycie wizerunkowi 
Uczelni.

Wzrost aktywności koncertowej Uczelni i  wymagań sta-
wianych jej oprawie stworzył konieczność poszerzenia obsady 
Biura Koncertowego. Po przejściowych próbach współpracy 
z Beatą Mościcką i Lilianną Krych, w styczniu 2009 r. do stałe-
go składu Biura Koncertowego dołączyła – wówczas jeszcze 
studentka Teorii Muzyki UMFC – Magdalena Kowalczyk. Nato-
miast od ostatniego sezonu (2011/12) Jan Głębowski związany 
jest wyłącznie z Biurem Koncertowym, gdzie zajmuje się wy-
dawaniem bezpłatnych kart wstępu na koncerty (przy okazji 
należy nadmienić, że ta forma wstępu na wszystkie koncerty 
została wprowadzona w  styczniu 2011  r. i  obowiązywała do 
końca sezonu 2011/12), a ponadto odpowiada on za estetyczną 
prezentację afiszy na terenie Uniwersytetu i,  przede wszyst-
kim, troszczy się o artystów podczas prób i występów, z czego 

and personality types of the employees: the youngest member 
– Magda specializes in computer work and internet advertising; 
the precision in every information in the concert folder, posters 
and programmes is achieved thanks to Beata Fiugajska, organi-
zation and planning is what Zofia Malcolm is responsible for, and 
the rest (which was described above) belongs to Jan Głębowski.

The specificity of the last years is the more and more com-
mon usage of the so-called ‘equipment’ during concerts: record-
ers, players multimedia devices, etc. While organizing a concert 
nowadays one needs to think not only about a room for rehears-
als and a concert, and well-prepared instruments, but (often) 
also about providing some place to install the devices, which 
become more and more complicated. Thanks to the University 
Computer Centre (UOI) there were attempts of realization of the 
so-called ‘internet concerts’, e.g. during the jubilee seasons. In 
May 2011 a musical entertainment entitled ‘Musicals, musicals’ 
directed by Prof. Ewa Iżykowska took place, and it used multi-

– przyznać trzeba – wywiązuje się w sposób iście koncertowy! 
W Biurze Koncertowym UMFC szybko wypracował się podział 
funkcji, zgodny z indywidualnymi zainteresowaniami i usposo-
bieniem pracowników Biura: najmłodsza Magda wyspecjalizo-
wała się w pracy komputerowej i  internetowej reklamie; pre-
cyzja każdej publikowanej informacji w  folderze, na afiszach 
i w programach to zasługa Beaty Fiugajskiej; organizacja i pla-
nowanie to teren działań Zofii Malcolm, zaś za resztę, opisaną 
powyżej, odpowiada Pan Jan.

Specyfiką ostatnich lat jest coraz znaczniejszy udział 
w  koncertach tzw.  „aparatury”: nagrywającej, odtwarzają-
cej, multimedialnej  itp. Przy organizacji koncertu należy dziś 
myśleć nie tylko o  sali na próby i  koncert oraz dobrze przy-
gotowanych instrumentach, ale niejednokrotnie należy też 
stworzyć warunki do zainstalowania na Sali Koncertowej coraz 
bardziej skomplikowanych urządzeń. Dzięki działaniu Uczel-
nianego Ośrodka Informatycznego podjęto już próby realizacji 
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media devices for the virtual scenography. In November of the 
same year there was an internet concert ‘200 Years of the FCUM 
– New Horizons’ prepared under the supervision of Katarzyna 
Szymańska-Stułka, PhD, and Tadeusz Fidecki, PhD; students of 
the Department of Sound Engineering at the FCUM and The 
Film and TV Academy under the supervision of Andrzej Lipiński 
prepared the montage of a film and sound, and the results of 
their work were uploaded to the University website. It is worth 
to stress that, starting from 2000 (approximately), under the 
previous rectors, the university concerts started to be recorded 
in an audio form by the students of the Department of Sound 
Engineering, which allowed to gather sound documentation 
of the university’s activity stored at the FCUM Sound Library (at 
first only the Wednesday concerts were recorded, then – the 
whole season). The development, invasion even, of the men-
tioned devices entering the concert halls is also reflected in the 
titles of concerts offered by the University: concerts present-
ing the recordings made by students of Department 6 and the 
so-called “Film Sundays” presenting film studies with sound by 
students of the Department of Sound Engineering are already 
part of tradition.

It is specialty worth emphasizing that the University Man-
agement constantly makes effort to promote the young artists 
educated there. Thanks to the diplomacy of Prof. Roman Lasocki 
and kindness of Prof. Antoni Wit – General Director of the Na-
tional Philharmonic – it was possible to bring back concerts of 
the FCUM last-year students at the most important stage of War-
saw in 2008. At first there was one concert at the National Phil-
harmonic with the Symphony Orchestra of the National Philhar-
monic under the baton of a specially talented last-year student 
of the class of conducting and with the soloists – last-year stu-
dents of the FCUM, and then there were already two concerts: 
a symphony concert and a chamber one. From among other 
initiatives of our University the one which should be mentioned 
here is the concert entitled ‘The Road to Career’ (unfortunately, 
it only took place once) in March 2009 in the Redoubt Halls at 
the National Theatre - Great Opera.

During the last seven years there were many important 
and interesting events. Apart from the eventful jubilee sea-
sons, which were announced as ‘Panorama of the Polish Music’ 

tzw. koncertów internetowych, m.in. w trakcie sezonów jubile-
uszowych. W maju 2011 r. odbyło się widowisko muzyczne za-
tytułowane „Musicale, musicale” w reżyserii prof. Ewy Iżykow-
skiej, z  wykorzystaniem multimediów do realizacji wirtualnej 
scenografii. W listopadzie tego samego roku odbył się koncert 
internetowy „200 lat UMFC – nowe horyzonty”, przygotowa-
ny pod opieką dr Katarzyny Szymańskiej-Stułki i dr. Tadeusza 
Fideckiego; studenci Wydziału Reżyserii Dźwięku UMFC i Aka-
demii Filmowej i Telewizyjnej pod opieką Andrzeja Lipińskie-
go opracowali wówczas montaż dźwięku i filmu, a efekty ich 
pracy zostały zamieszczone na stronie Uczelni. Godny podkre-
ślenia jest fakt, że jeszcze za poprzedniej kadencji rektorskiej, 
poczynając mniej więcej od 2000  r., koncerty uczelniane za-
częto rejestrować w postaci audio siłami studentów Wydziału 
Reżyserii Dźwięku. Zgromadzono w ten sposób fonograficzną 
dokumentację działalności Uczelni (początkowo rejestrowano 
jedynie koncerty środowe, z czasem – cały sezon), która zde-
ponowana jest w Fonotece UMFC. Rozwój czy wręcz inwazja 
aparatury na sceny koncertowe widoczna jest także w tytułach 
oferowanych przez Uczelnię koncertów: do tradycji weszły już 
koncerty prezentujące nagrania studentów Wydziału  VI oraz 
tzw. „Niedziele Filmowe” z projekcją etiud filmowych udźwię-
kowionych przez studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku.

Godnym szczególnego podkreślenia jest fakt podejmowa-
nia przez Kierownictwo Uczelni nieustannych zabiegów o pro-
mocję młodych, szkolonych na Uniwersytecie artystów. Dzięki 
dyplomacji prof.  Romana Lasockiego i  życzliwości prof.  An-
toniego Wita, dyrektora naczelnego Filharmonii Narodowej, 
udało się przywrócić w 2008 r. koncerty dyplomantów UMFC 
na najważniejszej estradzie stolicy. W Filharmonii początkowo 
odbywał się jeden koncert z udziałem Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Narodowej pod dyrekcją i z udziałem wyróżniają-
cych się dyplomantów UMFC, później zaś już dwa: symfonicz-
ny i kameralny. Z innych inicjatyw mających promować wybit-
nych studentów naszej Uczelni należy wspomnieć (niestety, 
zaistniały jednokrotnie) koncert zatytułowany „Droga do ka-
riery”, który miał miejsce w marcu 2009 r. w Salach Redutowych 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

W  ostatnim siedmioleciu miało miejsce wiele ważnych 
i ciekawych wydarzeń. Prócz obfitych w ważkie wydarzenia se-
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zonów jubileuszowych, anonsowanych jako „Panorama Muzy-
ki Polskiej” (2009/10) i „Uczelnia Swojemu Miastu – Dzieła Zna-
ne i Lubiane” (2010/11), podczas których wykonano odpowied-
nio: niezwykle szeroki wachlarz dzieł polskich, w tym „Dzieła 
wszystkie Fryderyka Chopina”, oraz najwspanialsze pozycje 
repertuaru światowego, do najbardziej spektakularnych wy-
darzeń tego okresu można zaliczyć także: wykonanie, z inicja-
tywy Agaty Sapiechy, Oratorium na Wielkanoc J. S. Bacha pod 
dyrekcją Simona Standage’a (luty 2006); liczne koncerty zorga-
nizowane z okazji 250. rocznicy urodzin W. A. Mozarta (2006); 
koncert symfoniczny pod dyrekcją Maestro Jerzego Semkowa, 
który poprowadził wykonanie dwóch symfonii: W. A. Mozarta 
i A. Brucknera (październik 2006); spektakl operowy Czarodziej-
ski flet W. A. Mozarta wystawiony w grudniu 2006 r. na estra-
dzie AMFC, a w czerwcu 2007 r. – w Teatrze Wielkim - Operze 
Narodowej; cykl koncertów zatytułowanych „Chopiniada”, 
które zorganizowano w dniach 22 lutego–1 marca 2007 r. dzię-
ki funduszom unijnym (projekt „The Roads of Romanticism”); 
uroczyste koncerty połączonych orkiestr: Moskovia z Konser-

(2009/10) and ‘The University to its City – Famous and Liked 
Works’ (2010/11), during which the performed pieces were: 
a great range of the Polish pieces, including ‘Complete Works by 
Fryderyk Chopin’ and the greatest pieces of the world repertoire, 
the most spectacular events of that time were: the performance 
of Easter Oratorio by J. S. Bach under the baton of Simon Stand-
age (February 2006; at the initiative of Agata Sapiecha); numer-
ous concerts organized on the occasion of the 250th birthday 
anniversary of W. A. Mozart (2006); a symphony concert under 
the baton of Maestro Jerzy Semkow who conducted two sym-
phonies – by W. A Mozart and A. Bruckner (October 2006); an 
opera performance of The Magic Flute by W. A. Mozart staged in 
December 2006 at the FCAM, and then at the Great Theatre - Na-
tional Opera in June 2007; the cycle of concerts called ‘Chopini-
ada’, which took place on 22 February – 1 March 2007 as part of 
the project ‘The Roads of Romanticism’ co-financed by the EU; 
festive concerts of joint orchestras: Moskovia, the P. Tchaikovsky 
Conservatory Orcheatra and the FCAM Symphony Orchestra, 
which took place in Warsaw and Moscow under the baton of 

watorium im. P. Czajkowskiego i Orkiestry Symfonicznej AMFC, 
które odbyły się w Warszawie i Moskwie pod dyrekcją Eduarda 
Gracza i Moniki Wolińskiej (grudzień 2007); wielki koncert sym-
foniczny pod dyrekcją Evgeny’a Volinsky’ego, podczas którego 
zaprezentowano XI Symfonię „Rok 1905” D. Szostakowicza (ma-
rzec 2008); Międzynarodową Konferencję „Fryderyk Chopin – 
dwa wieki fascynacji” przygotowaną przez Katedrę Teorii Mu-
zyki pod kierunkiem prof. Wojciecha Nowika (luty 2010); wizytę 
w gmachu Uczelni księcia Walii i księżnej Kornwalii zainicjowa-
ną przez Ambasadę Brytyjską w Warszawie (marzec 2010); wy-
stawienie na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oper 
Halka S. Moniuszki (maj, czerwiec 2010) i Sen nocy letniej B. Brit-
tena (maj i czerwiec 2012) oraz nadzwyczajny koncert gościnny 
Ewy Podleś i Garricka Ohlssona, na żywo rejestrowany na płyty 
CD i DVD przez firmę DUX (grudzień 2011).

Biuro Koncertowe UMFC ma za sobą pewien etap swojej 
działalności – ćwierćwiecze to wprawdzie chwila w  historii 
Uczelni, ale wystarczająco długo, aby spojrzeć wstecz i  zro-
bić podsumowanie. Powyższy szkic nie pretenduje do mia-

Eduard Grach and Monika Wolińska (December 2007); the great 
symphony concert under the baton of Evgeny Volinsky, during 
which the Symphony No. 11 The Year 1905 by D. Shostakovich 
was performed (March  2008); the International Conference 
entitled ‘Fryderyk Chopin – Two Centuries of Fascination’ pre-
pared by the Chair of Theory of Music under the supervision of 
Prof. Wojciech Nowik (February 2010); the visit of the Prince of 
Wales and the Duchess of Cornwall at the University initiated 
by the British Embassy in Warsaw (March 2010); staging at the 
Great Theatre - National Opera of the following operas: Halka by 
S. Moniuszko (May and June 2010) and The Midsummer Night’s 
Dream by B. Britten (May and June 2012) and the special guest 
concert of Ewa Podleś and Garrick Ohlsson recorded live onto 
CDs and DVDs by DUX (December 2011).

The Concert Bureau of the FCUM has completed a certain 
stage of its activity – quarter of a century is only a moment in the 
history of the University but it is long enough to look back and 
make a summary. The presented sketch does not attempt to be 
a scholarly publication – we only remind of the main events, pre-
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Niedziela, 4 grudnia 2011, godz. 1700

Na wszystkie koncerty organizowane przez Biuro Koncertowe UMFC obowi¹zuj¹ bezp³atne karty wstêpu. Kartê na wybrany koncert mo¿na pobraæ najwcześniej na tydzieñ 
przed koncertem przy szatni profesorskiej uczelni. Karty wydawane s¹ od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 1600–1900 oraz w niedziele w godzinach 1600–1700.

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
W a r s z a w a ,  u l .  O k ó l n i k  2 ,  S a l a  K o n c e r t o w a
Prorektor  ds .  a r tys tycznych – prof.  Roman Lasocki

W programie: 
S. Prokofi ew – 4 Utwory op. 4 na fortepian
M. Musorgski – Pieśni i tańce śmierci – cykl pieśni na głos i fortepian
S. Rachmaninow – 2 Preludia: cis-moll op. 3 nr 2, g-moll op. 23 nr 5
M. Musorgski – W izbie dziecięcej – cykl pieśni na głos i fortepian

Koncert zostanie zarejestrowany a następnie wydany
na płytach CD i DVD przez fi rmę DUX.

Prosimy o punktualne przybycie.

Musorgski i Prokofi ew

EWA PODLEŚ & GARRICK OHLSSON

na naukowego opracowania – przypominamy tylko główne 
wydarzenia, rozrysowując je na tle sytuacji panującej w kraju 
i  na Uczelni. Tematy godne rozwinięcia nasuwają się same, 
zapraszając do głębszej refleksji… Kreśląc dzieje Biura cyfra-
mi i faktami, widzimy obraz zdarzeń, za którym kryje się idea 
nadrzędna, siła motywująca środowisko akademickie do wy-
siłku (niekoniecznie docenianego należycie finansowo). Propa-
gowanie dobrej sztuki, szczególnie rodzimej muzyki: Elsnera, 
Chopina, Szymanowskiego, Lutosławskiego i  innych, tych już 
dawno nieżyjących, ale niezapomnianych, i tych obecnie two-
rzących, to chluba całego Uniwersytetu: pedagogów, studen-
tów i pracowników administracyjnych. Z perspektywy osoby, 
która spędziła wspominane ćwierć wieku przy organizacji ży-
cia koncertowego Uczelni, uważam, że praca ta była i ciekawa, 
i  rozwijająca, czasami trudniejsza, czasem mniej, ale zawsze 
potrzebna artystom (zarówno tym wytrawnym, dojrzałym, jak 
i młodym adeptom sztuki) i – co szalenie istotne – dająca ra-
dość i grającym, i słuchającym.

Będąc wyrazicielem opinii całego składu osobowego Biu-
ra Koncertowego  UMFC, składam serdeczne podziękowania 

senting them on the background of the situation in Poland and 
at the University. The topics which are worth further discussion 
arise on their own, inviting us for a deeper reflection… Draw-
ing up the history of the Bureau by means of numbers and facts 
we see the depiction of events, behind which there is a superior 
idea, the force motivating the academic community to make ef-
fort (which is not necessarily appreciated financially). Promoting 
good arts, especially the Polish music by Elsner, Chopin, Szy-
manowski, Lutosławski and others, the ones who are long gone 
but not forgotten, and the contemporary ones, is the pride of 
the whole university: pedagogues, students and administrative 
employees. From the perspective of a person who spent the 
mentioned 25  years organizing the concert life of the Univer-
sity I think this work was interesting and developing, sometimes 
more difficult, sometimes not as much, but it was always nec-
essary for the artists – both the experienced and mature ones, 
and the junior musicians; what is essential – it gave joy to the 
performers and the listeners.

As a representative expressing the opinion of the whole 
Concert Bureau staff I would like to cordially thank the faithful 

wiernej publiczności, tak bardzo potrzebnej artystom do ich 
samorealizacji. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do 
wieloletniego „szefa” – prorektora prof.  Romana Lasockiego 
oraz do prorektora prof. Andrzeja Chorosińskiego – „sprawcy 
idei Biura” za życzliwość we współpracy, zrozumienie i  wy-
baczenie popełnionych błędów oraz docenianie włożonego 
wysiłku i  zaangażowania. Pozostaje jedynie życzyć sobie, ar-
tystom, słuchaczom i nowym Władzom dalszych wspaniałych 
i  owocnych lat współdziałania na niwie koncertowej Uczelni, 
a  przede wszystkim – radości z  muzykowania i  przyjemności 
ze słuchania muzyki.

Zofia Malcolm

*  Informacje do tego opracowania zaczerpnięte zostały z  archi-
wum Biura Koncertowego i z Archiwum Uczelni oraz z materiałów 
zgromadzonych przez prof. Magdalenę Dziadek w związku z przy-
gotowaniami do druku II tomu publikacji poświęconej historii war-
szawskiej uczelni muzycznej (Od Szkoły Dramatycznej do Uniwersy-
tetu. Dzieje wyższej uczelni muzycznej w Warszawie 1810–2010).

audience, who is so necessary for the artists to be able to fulfill 
themselves. Special words of thanks we address to our ‘boss’ of 
many years – Vice-Rector Prof. Roman Lasocki, and Vice-Rector 
Prof. Andrzej Chorosiński, ‘the creator of the idea of the Bureau’ 
– for their kindness during cooperation, understanding and 
forgiveness of the mistakes, as well as appreciating our effort 
and devotion. At the end I would like to wish myself, the artists, 
the audience and the new Authorities further great and fruitful 
years of cooperation in the sphere of concert life of the Univer-
sity, and first of all – the joy from performing and listening to 
music.

Zofia Malcolm

*  All information for this material was taken from the archive of the 
Concert Bureau and the University Archive, as well as materials gath-
ered by Prof. Magdalena Dziadek for the second volume of her pub-
lication devoted to the history of Warsaw’s university of music (From 
Drama School to University. The history of Warsaw’s institution of 
higher music education: 1810–2010), which she was preparing.
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