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Niniejsza wypowiedź jest okazją do podsumowania i swoistego przemyślenia moich 

życiowych etapów muzycznych, jakie przeszedłem podczas całej aktywnej działalności w tym 

zakresie.  

Stopień doktora sztuk muzycznych uzyskałem 13 czerwca 2011 roku na Wydziale 

Twórczości Interpretacji i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej w Krakowie. Wybór 

tematu zgodny był z reprezentowanym przeze mnie profilem muzycznym, czyli kompozycją. 

To ona zajmuje główne miejsce w prowadzonej od lat aktywności artystycznej. Oprócz 

kompozycji zajmuję się również działalnością koncertową, pedagogiczną jak również 

służebną dla liturgii Rzymsko-Katolickiej, pełniąc funkcję organisty przy kościele p.w. św. 

Marii Magdaleny w Tychach. Te trzy obszary mogą pozornie przybierać niezależną formę 

dominującą, w zależności od środowiska, w którym prowadzę właśnie działalność. O wiele 

łatwiej jest przecież dostrzec muzyka grającego liturgię i uczącego niż tego którego 

kompozycje wykonywane są gdzieś w Polsce czy innych zakątkach świata. Mimo 

prowadzonych licznych wielowymiarowych działań artystycznych, kompozycja pozostaje 

najważniejszym obszarem, pozwalającym na najswobodniejszy i najszczerszy sposób 

wypowiedzi artystycznej.  Stąd waga jej, w moim mniemaniu, jest największa.  

Od dzieciństwa Rodzice zauważyli moje niezwykle silne zainteresowanie muzyką. 

Powodowany chęcią zaciekawienia dziecka światem dźwięków Ojciec własnoręcznie zrobił 

mi skrzypce i gitarę którą często bawiąc się,  dzierżyłem w swoich dłoniach. Jednak zawsze, 

w sposób szczególny, pociągały mnie instrumenty klawiszowe, a szczególnie fortepian. Gdy 

miałem siedem lat Rodzice wraz dziadkiem kupili stary fortepian na którym zacząłem 

samodzielnie grać dobierając interesujące współbrzmienia konsonansowe. Zapewne były to 

moje pierwsze próby improwizacji, która z czasem stała się niezwykle ważną formą 

wypowiedzi artystycznej. Moja edukacja muzyczna skupiała się głównie na osiąganiu 

sukcesów w grze na fortepianie. W niedługim czasie pojawiła się również fascynacja 

organami – często  grając na fortepianie  wyobrażałem sobie siebie przy kontuarze wielkich 

organów umieszczonych wysoko, pod sklepieniem kościoła, a muzyka wypełnia całą 

otaczającą mnie przestrzeń. W niedługim czasie doszedłem do takiej  wprawy, że w wieku 
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czternastu lat potrafiłem biegle improwizować w stylu barokowym, naśladując kompozycje 

mistrzów tego okresu. Już wtedy nie wystarczało mi tylko odtwórstwo, chciałem pisać 

muzykę taką jaką tworzyli kompozytorzy których utwory wykonywałem.  Ten sposób 

pojmowania muzyki wyzwalał we mnie niezwykłą kreatywność, która przyczyniła się do 

powstania pierwszych kompozycji . Pragnienie tworzenia było nader dominujące. Szukałem 

nowych pomysłów melodycznych, rozwiązań harmonicznych i fakturalnych. Starałem się 

samodzielnie kształtować swój, jakże jeszcze niedoskonały, warsztat kompozytorski.                    

W późniejszym czasie, w szkole średniej, poznałem muzykę Franza Liszta, Claude'a 

Debussyego, Maurice'a Ravela, Sergiusza Prokofiewa, Oliviera Messiaena, Stefana 

Kisielewskiego, Wojciecha Kilara, Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego 

i innych, którzy wpłynęli na moją wrażliwość i estetykę muzyczną, ze szczególnym 

uwzględnieniem Debussy'ego i Ravela. Pamiętam jak w wieku siedemnastu lat wysłuchałem 

koncertu monograficznego z muzyką Ravela który odbył się w Filharmonii Śląskiej, 

dyrygował legendarny Karol Stryja. Koncert ten otworzył mi oczy na rozległy wymiar 

instrumentalnej kolorystyki, wprowadził w fascynujący  świat różnych barw, pozwolił 

zachłysnąć się przeogromną różnorodnością odcieni brzmienia zespołu orkiestrowego.  

Powoli w szkole średniej poznawałem muzykę współczesną, kolejni kompozytorzy otwierali 

przede mną tajniki swego warsztatu; dążyłem ich śladem tworząc własne utwory. Jednak 

pełni kształcenia kompozytorskiego doświadczałem dopiero  podczas studiów. Studia 

kompozytorskie odbyłem w klasie ucznia Krzysztofa Pendereckiego, wybitnej postaci 

krakowskiego środowiska muzycznego –  prof. Marka Stachowskiego. Wzrastałem więc pod 

skrzydłami krakowskiej szkoły kompozytorskiej, która kształtowała mnie swoją estetyką           

i stylem. Pomimo silnego związku z Krakowem wielki wpływ na moją twórczość miała też 

rodzima śląska szkoła kompozytorska z Wojciechem Kilarem, Henrykiem Mikołajem 

Góreckim, Eugeniuszem Knapikiem czy Aleksandrem Lasoniem na czele. Myślę że jest we 

mnie synteza tych dwóch środowisk z których, mam nadzieję, wypływa mój własny, 

indywidualny język muzyczny. Poznając muzykę różnych kompozytorów, również 

awangardowych, moja muzyczna "duchowość"  bardziej  usytuowała się „pod niebem” 

Paryża niż w szkołach niemieckich, austriackich czy włoskich. 

W pracy twórczej, po skończeniu studiów, trudno wyodrębnić jakieś szczególnie 

istotne okresy. Moja twórczość jest konsekwencją poszukiwań kolorytu harmoniczno-

instrumentacyjnego. Poszukiwania te, w przeciwieństwie do sonoryzmu, dotyczą 

konwencjonalnego użycia instrumentów. Dla mnie barwa brzmienia, jest tworzywem 

ekspresjotwórczym i dramaturgicznym. Nigdy nie próbowałem tworzyć sztucznego  systemu 

komponowania (np. skali), gdyż ważna jest dla mnie swoboda w operowaniu materiałem 

dźwiękowym i wewnętrzne słyszenie. 

W mojej wczesnej twórczości jako przykład kolorystycznych poszukiwań może służyć 

TOCCATA z roku 1994 w wersji na organy i orkiestrę symfoniczną. Wcześniejsze utwory 

tego typu to ABSOLUTIO (1985), VOCALISE (1987) i FANTASMAGORIE (1988). Inne 

utwory z lat 90-tych ubiegłego wieku noszą raczej znamiona poszukiwań specyficznej 

harmoniki wynikającej z równouprawnienia konsonansu i dysonansu. Bardzo istotne jest dla 

mnie sięganie po akordy sugerujące określoną tonalność, ponieważ poszczególne tonacje               

(jak i np. cyfry) kojarzą mi się z konkretnymi kolorami. Zrezygnowanie z tego typu zjawiska 

byłoby okaleczeniem indywidualnego odczuwania percepcji dźwięku. 

Po roku 2000 udało mi się napisać dwa utwory koncertujące. Są nimi: KONCERT 

ORGANOWY "Adalbertus" i PIANO CONCERTINO "Klabon" - HOMMAGE À 

LISZT. Koncert jest jedną z moich ulubionych form muzycznych, gdyż jako muzyk 

koncertujący potrafię docenić jego walory. Bardzo istotna dla mnie jest w tych utworach jest 

wirtuozeria, którą traktuję nie jako cel, ale środek do wyrażenia dramaturgii dzieła. Wiąże się 

z tym również element popisowy w partii instrumentu koncertującego, tak ważny często dla 
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instrumentalistów. Wirtuozeria wynika z mojej niezwykłej fascynacji Franciszkiem Lisztem, 

który był nie tylko znakomitym pianistą, ale również genialnym improwizatorem oraz 

kompozytorem. W swojej twórczości odkrywał różnobarwny świat brzmień 

instrumentalnych, stając się, w moim mniemaniu, jednym z pierwszych „kolorystów” 

tworzących podwaliny przyszłego stylu – impresjonizmu.  

Wirtuozeria niesie ze sobą wyjątkową ekspresję nieosiągalną innymi środkami 

muzycznymi. Jako przykład wirtuozerii w moich wcześniejszych utworach może posłużyć 

TOCCATA na fortepian, tubę i perkusję (1987) oraz TOCCATA na organy (1994) łącznie z 

jej wersją na organy i orkiestrę symfoniczną. Natomiast w  KONCERCIE ORGANOWYM 

"Adalbertus", połączyłem niejako formę koncertu z formą programową jakim jest poemat 

symfoniczny. W wyniku tej kombinacji powstał koncert-poemat opowiadający o męczeństwie 

św. Wojciecha. Tego typu połączenia bardzo mnie interesują i wynikają z silnej potrzeby 

tworzenia nowych form.  

W 2000 roku napisałem PIEŚŃ O BOŻYM MIŁOSIERDZIU na sopran, orkiestrę 

smyczkową, harfę i perkusję. Utwór ten dedykowałem Ojcu Świętemu obecnie św. Janowi 

Pawłowi II. Kompozycja ta jest dla mnie bardzo ważną ze względu na tekst św. Siostry 

Faustyny Kowalskiej. Jej słowa są ważnym przesłaniem dla świata ze względu na ich wymiar 

uniwersalny, mówiący o Bożym Miłosierdziu. Pisząc ten utwór nie przypuszczałem,                    

że będzie mi dane opracowywać na chór i orkiestrę symfoniczną pieśni liturgiczne 

wykonywane w Watykanie z okazji 25-lecia Pontyfikatu i urodzin Ojca Świętego Jana Pawła 

II. Wyjeżdżając do Rzymu z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia z Katowic           

i Chórem Polskiego Radia z Krakowa mogłem uczestniczyć w tych uroczystościach. Oprócz 

korzyści duchowych mogłem w tym czasie uczestniczyć w próbach prowadzonych przez 

Stanisława Krawczyńskiego i Kazimierza Korda, co było niezwykle cenne, ze względu na 

moją pasję dyrygencką. 

Wspomniane opracowania pieśni liturgicznych zaowocowały zamówieniem przez krakowską 

Kurię Biskupią utworu ALLELUJA na chór mieszany, solistów i orkiestrę symfoniczną, 

który został prawykonany podczas ingresu Arcybiskupiego obecnego Ks. Kardynała 

Stanisława Dziwisza w 2005 roku w Krakowie. Rok później wspomniana Kuria 

zaproponowała wykorzystanie wcześniejszych opracowań oraz nowej aranżacji części Mszy 

św. Ks. Ireneusza Pawlaka do liturgii Mszy św. na Błoniach Krakowskich podczas wizyty 

Ojca Świętego Benedykta XVI w Krakowie. Wówczas też powstał nowy utwór TU ES 

PETRUS na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną, który dedykowałem Ojcu Świętemu 

Benedyktowi XVI. Utwór ten został prawykonany w Krakowie podczas wjazdu Ojca 

Świętego na krakowskie Błonia. Moja muzyka religijna, kieruje się innymi prawami niż 

utwory nie przeznaczone do liturgii. Msza św. jest dla mnie czymś wyjątkowym, służebnym, 

gdzie nie ma miejsca na "szokowanie" dysonansowością, poszukiwaniem nowych brzmień za 

wszelką cenę. Muzyka w liturgii nie jest najważniejsza, choć rola jej jest nie do przecenienia. 

Najważniejszy jest Bóg i wierni. W utworach tych tak organizuję materiał dźwiękowy, aby 

pomóc wiernym w odpowiednim rozumieniu i przeżywaniu tekstu liturgicznego,                          

a w osiągnięciu tego celu pomaga, w moim mniemaniu, duża konsonansowość współbrzmień. 

Staram się, by twórczość ta była na wysokim poziomie artystycznym i została akceptowana 

przez wiernych o różnym poziomie artystycznej percepcji. Osiągnięcie tzw. złotego środka 

nie jest łatwe, zważywszy na to jak do liturgii wkrada się muzyka o charakterze świeckim. 

W 2007 roku Polska Federacja PUERI CANTORES zamówiła u mnie napisanie Mszy 

Świętej o Bożym Miłosierdziu. Powstała wówczas MIISA MISERICORDIA DOMINI               

na chór mieszany i zespół instrumentalny. Na wyraźne życzenie Ks. Kard. St. Dziwisza 

dedykowałem tą Mszę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.                  

W ramach zamówienia PUERI CANTORES powstał też hymn MISERICORDIAS.                 

Obie kompozycje zabrzmiały w 2007 roku podczas uroczystej Mszy św. w Bazylice 
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Łagiewnickiej śpiewane przez połączone chóry z wielu krajów świata (blisko 3000 osób). 

Całością dyrygował Ks.Prof. Andrzej Zając. 

Zdobycie III nagrody na Konkursie Kompozytorskim "Muzyka Ogrodowa" w Krakowie 

(2004), zaowocowało dwoma zamówieniami na utwory. Pierwsze z nich to utwór STAŃ SIĘ 

na alt, baryton, orkiestrę kameralną dwie trąbki, organy, perkusję i recytatora. Kompozycja 

napisana została z okazji 100- lecia śmierci Stanisława Wyspiańskiego, a inspirowana była 

witrażem "Bóg Ojciec" z kościoła O.O. Franciszkanów w Krakowie. Prawykonanie odbyło 

się w tymże kościele wraz z utworami innych kompozytorów: Krzesimira Dębskiego,               

Jana Kantego Pawluśkiewicza oraz kompozytora amerykańskiego N.W. Shirley'a, którzy 

napisali muzykę do innych witraży Wyspiańskiego. 

Drugie zamówienie to utwór MATER DOLOROSA na sopran, mezzosopran, jednogłosowy 

chór męski i orkiestrę smyczkową. Kompozycja napisana została dla uczenia 100-lecia 

koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Bolesnej - Smętnej Dobrodziejki Krakowa 

znajdującym się w kościele O.O. Franciszkanów w Krakowie. Utwór został prawykonany 

również w wyżej wymienionym kościele.  
Niektóre wydarzenia artystyczne w moim życiu miały dla mnie wielkie znaczenie. Jednym           

z nich to skomponowanie utworu "DEUS VICIT" na chór, solistów, organy  i orkiestrę 

symfoniczną z okazji 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej w 2008 roku. Utwór był 

prawykonany na koncercie w Bazylice Jasnogórskiej na którym wykonane były również 

utwory min. G.F. Haendla,W.A.Mozarta, St.Moniuszki, K.Szymanowskiego, A.Panufnika, 

W.Kilara. Do ważnych wydarzeń artystycznych zaliczyć można również wszystkie moje 

aranżacje i kompozycje dla Papieży św. Jana Pawła II oraz  Benedykta XVI oraz obecnego 

Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, które pozwoliły mi na swoisty muzyczno-duchowy 

udział w wydarzeniach kościelnych i dały wielką satysfakcję jako kompozytorowi. Moje 

opracowania i kompozycje wykonywane były też na pogrzebie Pary Prezydenckiej Marii             

i Lecha Kaczyńskich w Bazylice Mariackiej w Krakowie w 2010 r. 

 "MISSA JOANNIS PAULI SECUNDI" na chór i orkiestrę symfoniczną napisana            

na Światowe Dni Młodzieży w 2016 r, w Krakowie, przyczyniła się do jeszcze większego 

poznania mojej twórczości religijnej poza granicami kraju. Zamówienia na kompozycje jakie 

realizowałem dla Międzynarodowej Federacji "Pueri Cantores", zaowocowały tym, że utwory 

moje są wykonywane niemalże we wszystkich krajach świata łącznie z Afryką. 

W 2016 roku z okazji nadania miastu Wrocław tytułu "Europejskiej Stolicy Kultury"            

na zamówienie fundacji  "PAX ET BONUM PER MUSICAM" napisałem Symfonię "UBI 

CARITAS", która stała się moją pierwszą symfonią w mojej twórczości. Jej prawykonanie 

odbyło się w kościele Świętego Krzyża we Wrocławiu. 

W 2017 roku na zamówienie dyrygenta Benedykta Błońskiego z Olsztynie, napisałem                   

II Symfonię FATIMA dla uczczenia 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie oraz                    

na poświecenie kościoła p.w. Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie.  

Wyjątkowym przeżyciem było prawykonanie Koncertu Fortepianowego "Pieśni Wód"                  

z Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Krakowie pod dyrekcją Pawła 

Przytockiego. Koncert ten  był  dla mnie niezwykle ważny, gdyż sam wykonywałem w nim 

partię solową. Stał się on dla mnie  spełnieniem kompozytorskim i wykonawczym.  

Przez większość życia artystycznego moim marzeniem było wystąpienie, jako solista, 

z orkiestrą symfoniczną. Oczywiście grałem z mniejszymi orkiestrami, ale pokazanie się             

z wielką orkiestrą symfoniczną było wyjątkowym przeżyciem. Koncert fortepianowy jest 

formą, przed którą kompozytorzy czują respekt. Stawiają sobie pytanie, czy ciężka praca 

pianisty w przygotowaniu utworu, a potem jego wykonanie będą satysfakcjonujące? Nikt  nie 

ma pewności czy koncert wejdzie na estrady, czy ktoś zechce go zagrać ponownie?                   

Są to dylematy, jakie nurtują chyba każdego kompozytora. Nie ma to jednak nic wspólnego           

z chęcią schlebiania publiczności czy wykonawcom, jest to chęć podzielenia się  swoimi 
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wartościami z innymi, chęć „wciągnięcia” ich w swój, czasem hermetycznie zamknięty, 

świat.  

Kolejnym dla mnie wielkim wydarzeniem artystycznym było napisanie                                  

i prawykonanie Koncertu na skrzypce i orkiestrę symfoniczną. Pisałem go z myślą                         

o wspaniałej artystce Kaji Danczowskiej, której utwór ten dedykowałem. Nie byłem pewien 

jak zostanie przez nią przyjęty jak i przez publiczność. Prof. Danczowska jednak z wielkim 

entuzjazmem przyjęła go i wyśmienicie przygotowała, co dało mi ogromną satysfakcję 

artystyczną. Później były kolejne wykonania łącznie z nagraniem płyty CD. 

  

Dużą część mojej muzycznej działalności zajmują występy. Są to w większości 

koncerty organowe. Znacznie rzadziej występuję jako pianista - improwizator. Wykonawstwo 

a szczególnie improwizacja jest dla mnie fascynująca. Ten specyficzny kontakt ze 

słuchaczem, jaki wytwarza się podczas swobodnego prowadzenia melodii, niejednokrotnie 

potrafił nawiązać z nim szczególną więź emocjonalną . Wprawdzie podobną więź osiąga się 

również, gdy publicznie jest wykonywany jakiś własny utwór, ale bycie wykonawcą i twórcą 

zarazem jest szczególnym przeżyciem artystycznym. Cieszę się, że mogę, tak jak                     

w przeszłości, być kompozytorem-wykonawcą jak i improwizatorem, co jak mi się wydaje, 

jeszcze bardziej potrafi ubogacić artystycznie. Działalność koncertowa jest dla mnie jakby 

uzupełnieniem działalności kompozytorskiej. Obcowanie jako odtwórca z utworami innych 

kompozytorów szalenie mnie rozwija i tworzy odskocznię od muzyki własnej. Wydaje mi się, 

że jest to potrzebne, aby znaleźć dystans i nie zamykać się wyłącznie na własny świat 

dźwiękowy. Mam na myśli nie tylko muzykę współczesną, ale również muzykę innych epok 

np. średniowiecza czy baroku. Muzyka z tych okresów również inspiruje mnie w mojej 

twórczości, pomimo tego że brzmienie moich utworów nie przypomina muzyki z tych 

okresów. Inspirująca jest raczej  duchowość brzmienia muzyki z tych czasów. 

Znaczna część mojej twórczości to utwory sakralne, ale oczywiście pomimo zamiłowań do 

mistyki chrześcijańskiej nie ograniczam się wyłącznie do takich kompozycji.  

 

 

Utwory znajdujące się na płycie, tworzące dzieło artystyczne  

w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

 

KONCERT  

na skrzypce i orkiestrę symfoniczną. 
 

Utwór powstał na przestrzeni lat 2014- 2016. Jego prawykonanie odbyło się                      

24 kwietnia 2015 roku w Filharmonii Olsztynie. W partii solowej wystąpiła                          

prof. Kaja Danczowska, towarzyszyła jej orkiestra  Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, którą 

poprowadził Prof. Stanisław Krawczyński.  

Chciałbym przytoczyć słowa Prof. Kai Danczowskiej, które wypowiedziała podczas 

wywiadu przed koncertem: 

 " Dedykował mi go, zainspirowany, jak mówił, moją grą . Koncert jest piękny, 

adresowany nie tylko do wytrawnych znawców muzyki współczesnej, lecz do szerokiej 

publiczności. Niezwykła jest jego tkanka: duża symfoniczna orkiestra z rozbudowaną 

obsadą perkusji. Pięciu perkusistów gra tutaj aż na 13-stu różnych instrumentach,                   

są tam między innymi ksylofon, wibrafon, marimba, celesta, triangel, a także takie 

zachwycające dzwoneczki, które się nazywają crotale. Kompozycja składa się, 

tradycyjnie, z trzech części. Pierwsza kończy się wirtuozowską kadencją, nad którą 
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musiałam się solidnie napracować. W części środkowej wspomniane crotale koncertują 

ze skrzypcami solo i powstaje cudowny nastrój, taki niebiańsko-baśniowy. A trzecia 

część to efektowny finał o charakterze toccaty; ciekawe rytmy, z humorem.                              

Ze wzruszeniem przyjęłam nuty od kompozytora i z wielkim entuzjazmem jadę do 

Olsztyna, by ten koncert zagrać.”  

Muszę wyznać że z wielką radością przyjąłem powyższe słowa wielkiej skrzypaczki. Nie było 

mi łatwo pisać dla tak wielkiej artystki, która w swojej karierze artystycznej wykonywała 

największe koncerty literatury światowej. O utworze dla niej myślałem już po napisaniu 

Koncertu Fortepianowego (2011). Komponując miałem na myśli tylko jedną artystkę                     

prof. Kaję Danczowską, która ze zniecierpliwieniem i ciekawością wyczekiwała ukończenia 

dzieła. 

Praca nad nim przebiegała etapami, gdyż pisząc jakiś utwór lubię mieć sporo czasu, aby 

przeprowadzać  korekty i na jakiś czas go odłożyć, w celu artystycznego "dojrzewania". 

W koncercie zachowałem tradycyjną trzyczęściową formę, aczkolwiek wszystkie części 

następują po sobie attaca, a część II i III wręcz się zazębiają. Chciałem przez to stworzyć 

koncert trzyczęściowy zamykający się w  jednej nieprzerwanej całości. Założeniem moim 

było wprowadzenie słuchacza w muzyczny trans, by muzyka stawała się jednym ciągiem 

myśli, który słuchacz śledziłby bez wytchnienia. Nie chciałem by rozmowy pomiędzy 

częściami rozpraszały narrację muzyczną. Pragnąłem podzielić się ze słuchaczem moim 

muzycznym światem i stworzyć aurę wyjątkowego udramatyzowanego kolorytu.                    

Moim zamierzeniem było, by koncert ten cechowała szlachetna wirtuozeria, aby solista mógł 

poczuć satysfakcję z pracy nad utworem również pod względem technicznym.  

Materiał melodyczny oparty  jest na kwintowo-sekundowym motywie, który staję się 

elementem formotwórczym utworu budując jego tkankę motywiczną. Nie ma w nim 

tradycyjnych dwóch tematów które przez wieki stawały się niemal obowiązkowe tworząc 

tradycyjne "allegro sonatowe". Nie ma też w utworze określonych wzorów formalnych. 

Wszystko potraktowałem bardzo swobodnie, dbając jednak o dramaturgię do której zawsze 

przykładam wielką wagę. Lubię tworzyć własne formy, najczęściej "opowiadające" jakąś 

abstrakcyjną historię dźwiękową. Na pewno jest to jakaś pozostałość fascynacji 

impresjonizmem. Wydaje mi się, że w tym utworze można zauważyć jak ukształtowana 

została moja postawa do muzyki przeszłości, a konkretnie do twórczości muzycznej drugiej 

połowy XX w.  Bardzo ostrożnie odnoszę się  do zdobyczy awangardy, bo w mojej muzyce, 

chodzi przede wszystkim o ład i odpowiednią emocjonalność charakterystyczną dla poczucia 

piękna i dobra, a co za tym idzie miłości, do której każdy człowiek czuje tęsknotę, a tak 

rzadko i trochę z zawstydzeniem się o tym dzisiaj mówi. Moja muzyka to nie tylko technika, 

ale przede wszystkim emocjonalność stająca się priorytetem w każdym utworze.  

 

 

MSZA WAWELSKA  

Missa in honorem sancti Stanislai 
na chór a cappella 
 

Mszę Wawelską napisałem w 2002 roku, a jej oficjalne  prawykonanie odbyło się                

w Katedrze na Wawelu 5 maja 2004 roku w miejscu jej przeznaczenia. Utwór jest owocem 

moich zainteresowań i fascynacji muzyką dawną ze szczególnym uwzględnieniem muzyki 

polskiej jaka powstała lub była wykonywana na Wawelu zarówno na zamku jak i w katedrze. 

Postanowiłem na wzór dawnych Mszy a cappella Marcina Leopolity, Bartłomieja Pękiela, 

Franciszka Liliusa czy Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, napisać swoją Mszę dla Katedry 

Wawelskiej. Oczywiście nie chodziło mi o tzw. pastisz, ale o utwór operujący moim własnym 
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językiem muzycznym. Aby jeszcze bardziej związać ją z Wawelem, postanowiłem oprzeć ją 

na motywach hymnu Wincentego z Kielczy "Gaude Mater Polonia". Hymn ten opiewa życie            

i męczeństwo świętego Stanisława biskupa, którego szczątki doczesne znajdują się                      

we wspaniałym relikwiarzu w katedralnej konfesji. 

Mszę dedykowałem wspaniałemu dyrygentowi od którego wiele się nauczyłem                          

prof. Stanisławowi Krawczyńskiemu, który również poprowadził prawykonanie. 

Kompozycja oparta jest na wszystkich częściach stałych łacińskiego cyklu mszalnego: Kyrie, 

Gloria, Credo, Sanctus połączone z Benedictus i Agnus Dei. 

Każda z części wykorzystuje odmienny motyw melodyczny z hymnu "Gaude Mater Polonia" 

na którym oparta jest jej struktura melodyczna. Msza wykorzystuje tradycyjne techniki 

kompozytorskie zarówno polifoniczne jak i homofoniczne na wzór dawnych mszy a cappella. 

Poprzez odpowiednią organizację melodyczną, rytmiczną i harmoniczną, starałem się 

uwydatnić dramaturgię tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem "Et incarnatus" oraz 

"Crucyfixus" z części Credo. Teksty te są dla mnie bardzo przejmujące, gdyż dotyczą 

narodzin jak i śmierci Jezusa i w moim mniemaniu powinny być szczególnie uwydatnione.   

W części tej również ważny jest też tekst "Et resurrexit" ( "I zmartwychwstał"), gdzie poprzez 

melodykę, rytm, tempo i dynamikę starałem się odzwierciedlić sens i Zmartwychwstania.  

Byłem pod wielkim wrażeniem prawykonania Mszy w Katedrze Wawelskiej. Prof. Stanisław 

Krawczyński jak nikt inny potrafi operować czasem muzycznym, dzięki temu jego 

interpretacje zaczynają nabierać nowego wymiaru i potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć 

samego twórcę . Tak było i tym razem. Również miejsce było przyczyną mojego głębokiego 

wzruszenia. Wysłuchanie własnego utworu w Narodowym Panteonie, gdzie na przestrzeni 

wieków brzmiała muzyka najwyższej miary, jest dla kompozytora wyjątkowym przeżyciem! 

Mm nadzieję, że ta Msza będzie co jakiś czas wykonywana w katedrze wawelskiej podczas 

sprawowania liturgii, jak również w innych kościołach. 

 

 

 

 

TOCCATA 
na organy 

 
Geneza tego utworu sięga 1989 roku. W tym bowiem czasie grałem w Filharmonii                 

im. Karola Szymanowskiego w Krakowie pierwszy recital dyplomowy z organów. Recital 

podzielony był na dwie części pomiędzy którymi była kilkunastominutowa przerwa. Drugą 

część koncertu wypełniły moje improwizacje na tematy zadane przez publiczność. Wybrałem 

kilka tematów i zdecydowałem się na trzy formy muzyczne w różnych stylach: barokowym, 

romantycznym i współczesnym. 

Trzecią improwizację w stylu współczesnym nazwałem Fantazją. Muszę powiedzieć, że grało 

mi się fantastycznie. Wiele razy improwizowałem na koncertach, ale tylko w nielicznych 

udało mi się wznieść ponad siebie. Trudno do końca sprecyzować taki stan, ale jest to bardzo 

przyjemne, być w jedności z muzyką  i ze słuchaczem. Dla mnie improwizacyjna część 

mojego recitalu dyplomowego miała bardzo osobisty charakter i wyjątkowo w tym dniu mi 

się improwizowało. Osobista wyjątkowość dla mnie była jeszcze większa, gdyż kilka dni 

wcześniej się rozchorowałem i miałem wysoką gorączkę. Przesłuchując nagranie mojego 

recitalu, a szczególnie ostatniej improwizacji, doszedłem do wniosku, że dobrze by było w 

oparciu o nie napisać utwór. Pisząc Toccatę wykorzystałem formę i fakturę z improwizacji 

oraz pewne sposoby organizacji dźwięku. Nie jest to dokładny zapis improwizacji, a jedynie 

inspiracja. Nazwałem utwór Toccatą, gdyż improwizacja dyplomowa posiadała wiele cech tej 
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formy muzycznej. W utworze można dostrzec fakturalne podobieństwo do francuskich toccat 

z drugiej połowy XX w. (Widor, Vierné, Boelmann). Przypomina je wirtuozowska partia 

manuałów na tle której pojawia się majestatyczna linia melodyczna w partii pedałowej. 

Oczywiście wszystko jest utrzymane w moim indywidualnym języku muzycznym z przewagą 

brzmień dysonansowych o charakterze poszukiwawczym. W utworze jest też miejsce, które 

nie przypomina charakteru toccaty, a jest nim kontemplacyjna część środkowa (część B), 

gdyż lubię zaskakiwać, aby uzyskać większy dramatyzm bardziej intrygujący i prowokacyjny. 

Prawykonanie Toccaty odbyło się podczas festiwalu "Śląskie Dni Muzyki Współczesnej"              

w Katowicach w 1994 roku. Osobiście wykonywałem ją na organach w Archikatedrze 

Chrystusa Króla. Znamienitą rzeczą jest to, że w registrowaniu organów pomagała mi moja 

wspaniała żona, co też na pewno wpłynęło na interpretację. 

 

 

Kompozycje napisane po uzyskaniu tytułu Doktora Sztuki 

na przestrzeni lat 2011 - 2018 

  
1." ORATORIUM RUDZKIE -Dróżki Matki Boskiej Pokornej" (2011) 

na chór mieszany, solistów, orkiestrę symfoniczną, recytatora i organy. 

 

Oratorium Rudzkie napisałem na zamówienie Kurii Diecezji Gliwickiej, aby uczcić łaskami 

słynący obraz Matki Boskiej Pokornej znajdującym się w Sanktuarium  w Rudach Wielkich. 

Teksty do utworu napisała poetka dr Kornelia Czogalik. Osobiście poprowadziłem 

prawykonanie które odbyło się tamże 23 października 2011 roku. Wykonawcami byli: Chór 

chłopięcy "Pueri Cantores Sancti Nicolai" z Bochni (przygotowanie chóru                                      

Ks. St. Adamczyk), Gliwicka Orkiestra Kameralna, Klaudia Romek - sopran, Agnieszka 

Monasterska - mezzosopran, Piotr Rachocki - tenor, Marcin Wolak - bas, Brygida Tomala - 

organy, Adam Szymura - recytacje. 

Utwór składa się z 12 części: 

 

  1. Preludium 

  2. Pieśń na wyruszenie ( "Mili chrześcijanie") 

  3. Kapliczka Źródła (Modlitwa św. Bernarda z Clairvaux) 

  4. Kapliczka Zawierzenia ( "Pod Twoją obronę uciekamy się") 

  5. Kapliczka Pokory (Litania do Matki Boskiej Pokornej) 

  6. Kapliczka Zwycięstwa (Intermezzo upamiętniające "Odsiecz Wiedeńską") 

  7. Kapliczka Pamięci ("Kiedy milknie na chwilę") 

  8. Kapliczka Kontemplacji ("Ave Maria") 

  9. Kapliczka Pielgrzyma ("Totus Tuus") 

10. Kapliczka Błogosławieństwa ("Śpiewajmy Pokornej") 

11. Pieśń na każdy dzień ("Pokorna Królowo nieba i ziemi") 

12. Rozesłanie (Amen) 

 

Utwór utrzymany jest w  formie tzw. kapliczek które w większości opiewają różne przymioty 

Matki Bożej, oraz  wprowadzają słuchacza w tajemnicę i historię cysterskiego opactwa.                

W utworze wykorzystałem tradycyjną anonimową pieśń związaną z tym sanktuarium                

"Mili chrześcijanie", oraz pieśń " Śpiewajmy Pokornej" do której tekst napisał ks. Jerzy 

Szymik a muzykę skomponował Ks. J. Waloszek. Moim zadaniem było ich opracowanie            

i włączenie w dramaturgię kompozycji. Treść oratorium ukazuje znaczenie miejsca jakim jest 

rudzkie sanktuarium na przestrzeni wieków. 
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Dyrygowanie tym utworem było dla mnie wielkim przeżyciem. Nie mógłbym sobie 

wymarzyć piękniejszego miejsca dla mojej muzyki jak owe cysterskie opactwo. 

Średniowieczna świątynia z pięknym kompleksem parkowym wokół jest wymarzonym 

miejscem dla przeżywania muzyki i kontemplacji. Koncert został zarejestrowany                          

i w późniejszym czasie wydany na płycie CD. 

 

 

 

 

 

 

 

2. "SANTIAGO DE COMPOSTELLA - Pielgrzym 2011" (2011) 

na orkiestrę kameralną, perkusję, chór męski i recytatora. 

 

Utwór ten napisałem na zamówienie Klubu Muzyki Współczesnej MALWA w Krakowie                 

z okazji 20-lecia istnienia tego klubu. Kompozycja wchodzi w skład pięcioczęściowego cyklu 

utworów wykonanych na jednym koncercie. Każdą część skomponował inny kompozytor. 

 

Cz.1 Święty Jakub Apostoł - muz. Ryszard Haba 

Cz.2 Świętu Franciszek - muz. Jacek Rządkowski 

Cz.3 Święta Brygida Szwedzka - muz. Krzysztof Aleksander Janczak 

Cz.4 Królowa Izabela - muz. Jan Baryła 

Cz.5 Pielgrzym 2011 muz. Henryk Jan Botor 

 

Prawykonanie odbyło się 27 grudnia 2011 r. w Bazylice O.O. Franciszkanów w Krakowie. 

 

Wykonawcami byli:  

Ryszard Haba -perkusja 

Michał Kaniewski - gitara 

Aktorzy Teatru "Hagiograf im. św. Teresy z Lisieux: 

Izabela Drobotowicz-Orkisz, Jadwiga Lesiak, Krzysztof Jędrysek, Paweł Kumięga 

(recytacje), 

Krakowski Chór Męski przy Uniwersytecie Papieskim im. św.Jana Pawła II 

Orkiestra "Orfeusz" pod dyrekcją Jana Baryły. 

 

 
 
 

3. "CZERWONA WAŻKA" (2011) 

na fortepian 

 

Utwór skomponowałem dla japońskiej pianistki Ayaka Meiwa i jej go dedykowałem.               

Ze względu na jego rozmiary zaliczam go do tzw. miniatur fortepianowych. Warstwa 

melodyczna tego utworu oparta jest na bardzo popularnej japońskiej piosence dla dzieci p.t. 

"Czerwona ważka". Jego żartobliwy charakter zainspirowany jest tytułowym owadem jego  

ruchem, szybkim lotem co szczególnie uwydatniłem w warstwie melodyczno-rytmicznej.  

Odcinki żartobliwe przeplatane są śpiewnymi cytatami piosenki które są okraszone 

różnobarwną harmonią. 
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4. "MISSA IN HONOREM SANCTA CLARA" (2012) 

na sopran, chór mieszany, cztery puzony i organy. 

 

Jest to kolejna Msza w moim dorobku kompozytorskim, tym razem napisana na zamówienie 

Klasztoru Sióstr Klarysek w Krakowie, dla uczczenia Jubileuszu 800 - lecia zakonu św. Klary 

jaki przypadł w 2012 roku. Prawykonanie odbyło się w kościele p.w. św. Andrzeja                      

w Krakowie 11 sierpnia 2012 roku. Wykonawcami byli: Jolanta Kowalska -sopran, kwartet 

puzonowy "Trombonastic", H.J.Botor -organy, chór mieszany, a całością dyrygował 

Stanisław Krawczyński. 

 

 

 

 

5. PIEŚŃ CHERUBINÓW (2013) 

na chór a cappella 

 

Utwór napisałem w roku 2014 dla dyrygentki dr Marii Januszkiewicz, która również go 

prawykonała i nagrała na płycie CD. Płyta ta była przedmiotem jej przewodu doktorskiego. 

Tekst "Pieśni Cherubinów" (Cherubikon) jest zaczerpnięty z liturgii prawosławnej i stanowi 

jej część stałą. Oparty jest na tekstach św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego. 

 

6. "CONFIDO" (2014) 

na chór a cappella 

 

Kolejny utwór chóralny napisałem na potrzeby płyty CD "Próg Nadziei" jaka wydana została 

przez Polskie Radio dla uczczenia pamięci św. Jana Pawła II w 2014 roku. Tekst "Confido" 

oparty został na modlitwie św. Jana Pawła II jaką wypowiedział podczas homilii Mszy św.               

z okazji konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 17 sierpnia 

2002 roku. Tekst modlitwy umieszczony jest na ścianie z prawej strony ołtarza w Bazylice. 

 

7. "AVE MARIS STELLA" (2015) 

na chór mieszany 

 

Utwór ten dedykowałem nieżyjącemu już holenderskiemu organiście i dyrygentowi Keesowi 

Kleinowi. Wielokrotnie współpracowałem z nim podczas różnych koncertów i doznałem                

z jego strony wiele dobrego i pomocy. 

 

 

 

8. KONCERT NA SKRZYPCE I ORKIESTRĘ SYMFONICZNĄ 

 "Concerto for Kaja" (2015) 

 

9. I SYMFONIA "Ubi Caritas" (2016) 

na orkiestrę symfoniczną, trzy chóry i organy 

 

W 2016 roku z okazji nadania miastu Wrocław tytułu "Europejskiej Stolicy Kultury"                     

na zamówienie fundacji  "PAX ET BONUM PER MUSICAM" napisałem Symfonię "UBI 

CARITAS", która stała się moją pierwszą symfonią w mojej twórczości. Jej prawykonanie 

odbyło się w kościele Świętego Krzyża we Wrocławiu 
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Utwór ten powstał w 2016 roku  na zamówienie fundacji  "PAX ET BONUM PER 

MUSICAM"  dla miasta Wrocławia, któremu wówczas nadano tytuł "Europejskiej Stolicy 

Kultury". Prawykonanie odbyło się w Kościele Świętego Krzyża we Wrocławiu,                              

a wykonawcami byli: chór "Ajdija" z Litwy, "Synagogalchor" z Lipska, chór "Oktoich", 

Orkiestra Kameralna "Amadeus" zwiększona o instrumenty dęte i perkusję, H.J.Botor - 

organy, a całością dyrygowała Anna Duczmal. 

Zamawiającym zależało na tym, aby tematyka utworu  oparta była na treści religijnej wyznań 

chrześcijańskich oraz wyznania Mojżeszowego. Chciałem, aby w tym utworze wszystkie 

wyznania chrześcijańskie łącznie z wyznaniem Mojżeszowym połączył jeden wspólny temat. 

Pomyślałem, że we wszystkich religiach chrześcijańskich i religii żydowskiej jest jeden 

wspólny Bóg,  więc elementem łączącym te religie powinna być Miłość. Dlatego część szóstą 

symfonii oparłem na  tekście  Listu do Koryntian św. Pawła tzw. Hymnu o Miłości, a część 

siódmą na tekście: "Ubi caritas et amor, Deus ibi est" czyli "Tam gdzie jest miłość i dobroć, 

tam jest Bóg". Autorem tego tekstu jest prawdopodobnie św. Paulin z Akwilei (ok.730-802). 

W kościele rzymsko-katolickim używa się go podczas liturgii Wielkoczwartkowej.  

Części: 

1. Te Deum 

2.Ave Maria 

3.Swiatyj Boże 

4.Ein feste Burg 

5.Avinu Malkeinu 

6.Hymn of Love 

7.Ubi Caritas 

 

10.  II SYMFONIA "Fatima" (2017) 

na orkiestrę symfoniczną, głosy solowe, chór mieszany i partię elektroniczną. 

 

Tę Symfonię napisałem dla uczczenia 100 - lecia objawień Matki Bożej w Fatimie oraz na 

poświęcenie kościoła p.w. Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie. Zamówienie wystosował 

dyrygent Benedykt Błoński i on też poprowadził prawykonanie. 

Części:  

1. Introdukcja 

2.Modlitwa Anioła 

3.Objawienia w Cova da Iria 

4.Wizja piekła 

5.Cud słońca - Ave Maria de Fatima 

 

 

 

11. "PASJA według świętego Marka" (2017) 

na baryton, recytatora i chór a cappella 

 

"Pasja według świętego Marka" jest owocem współpracy z dyrygentem Chóru Kameralnego 

Akademii Muzycznej w Katowicach Krzysztofem Dudzikiem który mi zaproponował 

napisanie tego utworu. Współczesna literatura na chór a cappella jest uboga w tego typu 

formach jaką jest Pasja, więc mam nadzieję że choć trochę wypełniłem tę lukę w chóralnym 

repertuarze. Komponując ten utwór starałem się uwydatnić  tekst Męki Pańskiej poprzez  

dramaturgię muzyczną stosując różne środki wyrazu łącznie z efektami typowymi dla muzyki 
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sonorystycznej. Partia chóralna taką właśnie pełni rolę wytwarzając klimat i nastrój 

inspirowany tekstem. Oprócz tego chór pełni też rolę narracyjną jako tzw. Turba Judeorum 

czyli głos ludu. W partię narratora wpisane są również niektóre postacie jak np. św. Piotr czy 

Piłat. Tekst Męki Pańskiej podzieliłem na poszczególne odcinki, pomiędzy którymi 

umieściłem partie chóralne oparte na tekstach poza ewangelicznych ( Księga Izajasza, Psalm 

22, Dzienniczek św. Siostry Faustyny). Do części chóralnej "Gethsemani" rozpoczynającej 

Pasję, napisałem tekst osobiście. Powstał on na potrzeby tego utworu i jest owocem mojej 

pielgrzymki do Ziemi Świętej. Kiedy byłem w Jerozolimie w miejscu gdzie Chrystus 

przeżywał trwogę w Ogrodzie Oliwnym, to dotykałem skały która była świadkiem Jego Męki. 

Było to dla mnie wielkim przeżyciem. Szczególnym jednak wstrząsającym miejscem była 

Kalwaria.  Partie chóralne pomiędzy tekstami z Ewangelii, pełnią rolę kontemplacyjną                  

i refleksyjną na wzór chorałów J.S.Bacha w jego dwóch Pasjach. Mają za zadanie 

wprowadzić słuchacza w zadumę nad Męką Chrystusa i wytworzyć modlitewny nastrój. 

Postać Chrystusa jest jedyną partią śpiewaną.     

 

12. Trzy miniatury "BA-ŁA-BAN" (2017) 

na altówkę i fortepian 

 

Miniatury te napisałem na zamówienie znakomitego polskiego altowiolistę Lecha Bałabana, 

który współpracuje z orkiestrą "Amadeus". Utwór jest zbiorem trzech żartobliwych miniatur 

opartych na motywach melodycznych ułożonych z nazwiska altowiolisty. Skrajne części 

utrzymane są w tempach szybkich, natomiast środkowa dla kontrastu jest w tempie wolnym 

 

13. "UT OMNES UNUM SINT" (2018) 

na chór mieszany, zespół instrumentalny lub organy 

 

Jest to hymn napisany na zamówienie X Kongresu Polskiej Federacji PUERI CANTORES              

w Lublinie w 2019 roku. Tekst tego hymnu ułożył Prezes Polskiej Federacji Ks.dr. Wiesław 

Hudek. 

 

14. "KALEIDOSCOPE" (2018) 

na organy 

 

Utwór ten napisałem na XV Międzynarodowy Festiwal Zaduszki Organowe 2018 na którym 

go prawykonałem w Akademii Muzycznej w Krakowie 9 listopada 2018 roku. 

Jest to miniatura organowa poświęcona pamięci Prof. J. Jargonia. Jak sugeruje tytuł 

dramaturgia muzyczna  jest ciągle zmienna zachowując jednak spoistość formy. Odcinki                

o charakterze dramatycznym przeplatane są partiami lirycznymi kontrastującymi również pod 

względem barwy organowych brzmień. 

 

 

 Kompozycja to obszar, w którym znalazłem sobie przypisane miejsce. Fascynuję się 

możliwością tworzenia w swoich utworach wartości, które dostrzegane przez innych 

pozwalają im zauważyć w muzyce dobro i piękno. Taka muzyka staje się dla nas źródłem 

głębokich przeżyć, często zmysłowym pragnieniem za czymś ulotnym, nieuchwytnym, staje 

się tęsknotą za prawdziwym doświadczeniem dobra i piękna wypełnionym wszechobecną 

potrzebą marzeń. Taką muzykę chcę tworzyć i obdarowywać nią innych.  
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SUMMARY OF PROFESSIONAL ACHIEVEMENTS 

 

This presentation of professional achievements is a summary and a form of reflection 

upon the musical stages which I have gone through during all my musical career. 

 

I was awarded the degree of the Doctor of Musical Arts by the Faculty of 

Composition, Interpretation and Musical Education of the Academy of Music in Cracow on 

13 June 2011. The chosen subject of my dissertation agreed with my musical profile, that is 

composition which is the principal area of my long artistic activity. Apart from composition I 

also deal with concerts, pedagogy and liturgical service to the Roman Catholic Church, the 

latter by holding the position of the organist at St. Mary Magdalene’s Church in Tychy. Each 

of these three spheres of artistic life may take a form of seemingly autonomous and 

predominant activity depending on a given area in which I am engaged at a given moment. 

Obviously, it is much easier to recognize a musician who plays liturgy or who teaches than 

the one who writes compositions which are performed somewhere in Poland or in other 

corners of the world. Despite numerous and multifaceted artistic activities it is composition 

which remains the area to guarantee the most free and the most candid way of artistic 

expression. Hence, in my opinion, its biggest value.   

 

 It was already in my childhood that my parents noticed my strong fascination with 

music. So as to make a child interested in the world of sounds my father built on his own a 

violin and a guitar which I often played for fun. Yet the instruments which I have been always 

and especially fond of are keyboard instruments, particularly a grand piano. When I was 

seven years old my parents, together with my grandfather, bought me an old grand piano 

which I started to play on my own, carefully selecting interesting harmonic consonances. 

These might be considered to be the first attempts of improvisation which later became the 

crucial form of my artistic expression. The main aim of my musical education at the time was 

to be successful in piano playing. Soon afterwards I got fascinated also with a pipe organ – 

while playing the piano I used to imagine myself as sitting at the console of a huge organ 

mounted somewhere high under a church dome with the music filling almost all the space 

around me. Before long I got so skilled that at the age of 14 I was fluent with Baroque 

improvisations, imitating the works of the composers of that period. Only then was the mere 

re-playing inadequate to me, I wanted to write the music like the one created by the 

composers I performed. This way of perceiving music evoked in me astonishing creativity 

which resulted in making my first compositions. A desire to create was overwhelming. I 

sought new melodic ideas, harmonic and textural solutions trying to shape my own, still far 

from perfect, compositional techniques. Later, while attending secondary school I got to know 

the music of Franz Liszt, Claude Debussy, Maurice Ravel, Sergei Prokofiev, Olivier 

Messiaen, Stefan Kisielewski, Wojciech Kilar, Henryk Górecki, Krzysztof Penderecki and the 

others who influenced my musical sensitivity and aestheticism, with the particular role of 

Debussy and Ravel. I remember listening to the monographic concert of Ravel’s music at the 

age of 17, which took place at the Silesian Philharmonic and was conducted by legendary 

Karol Stryj. This concert opened my eyes to a massive range of instrumental colouristics, 

introduced me into the fascinating world of various tone colours, allowed to relish an 
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immense diversity of timbres of an orchestral ensemble. Secondary school was the time when 

I gradually got familiarized with contemporary music learning the intricacies of modern 

composers’ techniques; I followed their paths composing my own pieces yet I received the 

full compositional education during university studies. I completed the course of composition 

in the class of Krzysztof Penderecki’s pupil – professor Marek Stachowiak – an eminent 

figure of the Cracow music milieu. Thus I grew up under the tutelage of the Cracow school of 

composition which formed me by its peculiar aesthetics and style. Despite strong bonds with 

Cracow I was also heavily influenced by the Silesian school of composition represented by 

Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, Eugeniusz Knapik and Aleksander Lasoń, so I 

believe I am a synthesis of these two environments from which, I hope, derives my own, 

individual language of music. Through learning the music of various composers, including 

avant-gardists, my musical “spirituality” is situated more like “under the sky” of Paris than 

shaped by German, Austrian or Italian schools. 

 

It is difficult to distinguish any particularly vital periods in my artistic career after 

finishing the Academy of Music. My compositional activity is rather a consequence of 

harmonic and instrumental colouration.  These pursuits, unlike in sonorism, appertain to 

conventional use of instruments. To me a timbre is an expressive/creative and dramatic 

material. I have never endeavoured to form an artificial system of composing (e.g. a scale) 

since what matters to me is the freedom of operating the sound material as well as the inner 

hearing. 

 

My early colouristic pursuits are exemplified by TOCCATA of 1994 for organ and 

symphony orchestra. The compositions prior to this are ABSOLUTIO (1985), VOCALISE 

(1987) and FANTASMAGORIE (1988). The other compositions of the 90s of the 20
th

 c. 

feature rather the search for some specific harmonics be the effect of equalizing consonance 

and dissonance. What seems highly important to me is to find the chords suggesting certain 

tonality, because individual tonalities (like e.g. digits) may be associated with concrete 

colours. Disregarding this phenomenon would seriously harm an individual sense of sound 

perception. 

 

After 2000 year I wrote two concert pieces: KONCERT ORGANOWY 

"Adalbertus" [ORGAN CONCERT “Adalbertus”] and  PIANO CONCERTINO 

"Klabon" - HOMMAGE À LISZT. A concert is one of my favourite musical forms since as 

a concerting musician I can appreciate fully its virtues. The most essential for me here is 

virtuosity which I regard not as an aim itself but as a means to express the dramaturgy of a 

composition. It is connected with a show piece in the part of a concert instrument, so 

important for instrumentalists. My great respect for virtuosity stems from the fascination with 

Franz Liszt who was not only a brilliant pianist, but also a phenomenal improviser and 

composer. In his artistic career Liszt disclosed a colourful world of instrumental timbres  

which, in my opinion, made him one of the first “colourists” to lay the foundations for the 

future style – impressionism. 

 

Virtuosity denotes superb expression, unattainable by other musical means. An 

example of virtuosity in my early works might be TOCCATA for piano, tuba and percussion 

(1987) and TOCCATA for organ (1994) along with its version for organ and symphony 

orchestra. In my ORGAN CONCERT "Adalbertus" I combined the form of a concert with a 

programmic one, namely the symphonic narrative poem. The effect of this combination was 

the concert-and-narrative poem recounting the martyrdom of St. Adalbert. These kinds of 

merger are of a huge interest to me and result from a strong inclination to create new forms. 
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 In 2000 I composed PIEŚŃ O BOŻYM MIŁOSIERDZIU [DIVINE MERCY 

SONG] for soprano, string orchestra, harp and percussion which I dedicated to the Holy 

Father St. John Paul II. This composition is of a great value to me due to the texts of St. 

Faustina Kowalska. Her words, through their universal character, convey an important 

message to the world, telling about the Divine Mercy. When writing this piece I did not 

presume that one day I would be privileged to arrange the liturgical songs for choir and 

symphony orchestra to be performed in the Vatican on the 25
th

 anniversary of the Pontificate 

and on the Birthday of the Holy Father St. John Paul II. I participated in these celebrations in 

Rome together with the National Polish Radio Symphony Orchestra from Katowice and the 

Polish Radio Choir from Cracow. Beside spiritual gains of that event, there was also the 

possibility of attending the rehearsals conducted by Stanisław Krawczyński and Kazimierz 

Kord which was an invaluable experience considering my conductorship passion. 

 

 The above liturgical arrangements resulted in the composition of ALLELUIA for 

mixed choir, soloists and symphony orchestra, commissioned by the Metropolitan Curia of 

Cracow, which had its premiere performance during the installation of Archbishop Stanisław 

Dziwisz, present Cardinal, in 2005 in Cracow. A year later the Cracow Curia suggested using 

the earlier as well as new arrangements of part of the Holy Mass by St. Ireneusz Pawlak in the 

liturgy celebrated on Krakowskie Błonia [The Cracow Błonia Park] during the papal visit of 

His Holiness Benedict XVI. It was then when I composed TU ES PETRUS for mixed choir 

and symphony orchestra and dedicated it to the Holy Father Benedict XVI. The composition 

was first performed in Cracow at the moment of Pope Benedict XVI’s entering the 

Krakowskie Błonia. My religious music is governed by the rules different from the ones 

followed in non-liturgical compositions. The Holy Mass is something unique, ministerial to 

me thus there is no place for “shocking” with dissonances or seeking new tone colours at all 

costs. Music in liturgy does not play the most important role albeit it cannot be overestimated. 

At the very centre there is God and the faithful. That is why I try to organize these 

compositions in such a way so they would assist the faithful in proper understanding and 

experiencing liturgical texts, and in my opinion a big consonance of sounds helps to achieve 

this objective. In my artistic work I try to maintain high artistic standards; I also want my 

music to be accepted by the faithful of various artistic perception. To reach the so called 

golden mean is not easy, considering the fact that secular music has been creeping slowly into 

liturgy. 

 

 In 2007 the Polish Federation of PUERI CANTORES commissioned the Holy Mass 

on the Divine Mercy. In this way I wrote MIISA MISERICORDIA DOMINI for mixed 

choir and instrumental ensemble. At the explicit request of Cardinal Stanisław Dziwisz it was 

dedicated to the Sanctuary of the Divine Mercy in Cracow-Łagiewniki. The PUERI 

CANTORES commission comprised as well the hymn MISERICORDIAS. Both 

compositions resounded during the solemn Holy Liturgy in the Łagiewniki Sanctuary in 2007 

performed by the joined choirs from many countries of the world (nearly 3,000) conducted by 

Rev. Professor Stanisław Zając. 

 

 Upon receiving the 3
rd

 Award in the International Composers’ Competition “Music for 

Garden” in Cracow I was commissioned to write two compositions. The first, STAŃ SIĘ 

[LET YOU BE] for alto, baritone, chamber orchestra, two trumpets, organ, percussion and 

reciter, was composed to celebrate the centenary of Stanisław Wyspiański’s death and 

inspired by Stanisław Wyspiański’s stain glass “Bóg Ojciec” [God the Father] at the 

Franciscan Church in Cracow. The composition was first ever performed in this Basilica 
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along with the works of other composers: Krzesimir Dębski, Jana Kanty Pawluśkiewicz oraz 

the American composer N.W. Shirley all of whom wrote the music for Wyspiański’s stain 

glasses.The second commission was the piece MATER DOLOROSA for soprano, mezzo-

soprano, one-voice men’s choir and string orchestra. The composition was written to 

commemorate the centenary of the coronation of the Miraculous Painting of Our Lady of 

Sorrows – the Mournful Lady of Cracow at the Franciscan Church where it had its premiere 

performance. 

 

One of the artistic experiences of major significance to me was composing "DEUS 

VICIT" for choir, soloists, organ and symphony orchestra to celebrate the 325
th

-anniversary 

of the Victorious Battle of Vienna commemorated in 2008. This composition was first 

performed at the concert in the Jasna Góra Basilica along with the works of other composers 

such as: G.F. Handel ,W.A. Mozart, St. Moniuszko, K. Szymanowski, A.Panufnik, W. Kilar. 

The important artistic experiences also include all my musical arrangements and compositions 

for Popes St. John Paul II and Benedict XVI, for Cardinal Stanisław Dziwisz, all of which 

allowing me to take a special musical-and-spiritual participation in Church events and 

providing an immense satisfaction for ma as a composer. The above mentioned arrangements 

and compositions were also performed at the State Funeral for President Lech Kaczynski and 

First Lady Maria Kaczynska in St. Mary's Basilica in Cracow, 2010. 

 

"MISSA JOANNIS PAULI SECUNDI" for choir and symphony orchestra, 

composed for the World Youth Day 2016 in Cracow, let my artistic achievements be known 

beyond the Polish borders. My compositions  commissioned by the International Federation 

of PUERI CANTORES became popular in almost all countries of the world including Africa. 

In 2016, on the occasion of awarding the city of Wrocław the title of the “European Capital of 

Culture” the "PAX ET BONUM PER MUSICAM" foundation commissioned the symphony 

"UBI CARITAS", the first symphony in my artistic career. Its premiere performance took 

place at the Church of the Holy Cross in Wrocław.  

 

In 2017 I wrote Symphony II FATIMA to celebrate the centenary of the apparitions of 

Our Lady of Fatima and on the occasion of the consecration of the Church of Our Lady of 

Fatima in Olsztyn, Poland. Another valuable experience was the premiere performance of my 

Piano Concert "Pieśni Wód" [Songs of Waters] in which I performed the solo part 

accompanied by the Symphony Orchestra of The Academy of Music in Cracow conducted by 

Paweł Przytocki. For me it was the fulfillment of my composing and performing activities. 

 

Throughout the majority of my artistic career I dreamt of performing as a soloist with 

a symphony orchestra. Obviously, I had performed with smaller orchestras before, but to be 

accompanied by a large symphony orchestra was one-of-a-kind experience. A piano concert is 

a music genre greatly respected by composers. While composing it they often ask themselves 

whether the strenuous practice of pianists and their final performance will be satisfying. 

Nobody can be sure if a concert will ever be on stage, if it will be performed again. These are 

the dilemmas of possibly every composer. And it has nothing to do with the desire to please 

the audience or performers, rather it is an aspiration to share with them one’s values, the 

desire to “involve” them in one’s own, sometimes hermetic world.  

 

The next artistic experience of a tremendous value for me was the composition and 

premiere performance of a concert for violin and symphony orchestra. I wrote it out of my 

deepest regard for Kaja Danczowska to whom I dedicated the piece. I was not sure how she 

would  respond to it, nor the audience. Professor Danczowska accepted it with great 
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enthusiasm and prepared it splendidly which gave me a huge artistic satisfaction. The 

premiere performance  prompted the next ones, including the CD recording. 

   

A substantial part of my artistic activities is devoted to performances, the majority of 

which are organ concerts. It is on a much rarer occasion that I perform as a pianist-improviser. 

Yet, performance, particularly improvisation, fascinates me. This special contact with a 

listener, produced during a free melody rendition, has many times allowed to create an 

emotional bond. Although admittedly, this kind of bond is being formed each time a 

composer publicly performs his/her own piece, to be a performer and at the same time a 

composer is an outstanding artistic experience. I am glad that I still can, like in the past, be 

both a composer-performer and an improviser which enriches artistically. My concert 

activities in a way complete my composing ones. Dealing with and performing the works of 

other composers is a huge self-development and occasional respite from my own music. It 

seems necessary sometimes to distance oneself and not to close in one’s own world of sounds. 

What I mean here is performing not only the contemporary music, but also the one of other 

periods, e.g. Middle Ages or Baroque. The music of the past is a great inspiration, even if the 

tone colors of my compositions does not necessarily resemble it. I also find the inspiration in 

the spirituality of the sounds of old music. The majority of my compositions are sacred pieces, 

yet despite my evident inclination for Christian mystique I do not confine myself exclusively 

to them. 

 

 

The music pieces included in the CD recording creating a work of 

art to be presented in the habilitation procedure  

 

CONCERT 

for violin and symphony orchestra. 
 

The composition was written in the years 2014-2016. Its premiere performance took 

place on 24 April 2015 at the Philharmonic in Olsztyn. The solo part was performed by 

Professor Kaja Daczowska accompanied by the Warmińsko-Mazurska Philharmony Orchestra 

conducted by Professor Stanisław Krawczyński. 

 

I wish to cite the words of Prof. Kaja Daczowska from the interview before the 

concert: 

 

„He dedicated [the composition] to me out of inspiration for my playing. The concert is 

beautiful, aimed not only at contemporary music connoisseurs but at wider audience as 

well. It contains an amazing tissue: a large symphony orchestra with the extended 

percussion part. Five percussionists play 13 different instruments, including a 

xylophone, vibraphone, marimba, celesta, triangle and enrapturing bells called crotales. 

The composition consists of traditional three parts. The first is closed with a virtuoso 

cadence to which I had to give solid practice. In the middle part the above mentioned 

crotales concert against the solo violin to create a marvelous atmosphere, so heavenly-

fairy. The third part is the final effect of toccata style; interesting rhythms, with 

humour. I was really touched to receive the notes from the composer and with great 

enthusiasm I am rushing to Olsztyn to perform.” 
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I must admit that I was delighted to hear the above comments of the great violinist. It was not 

easy to compose for such a distinguished artist who has performed the greatest world concerts 

in her career. As a matter of fact I had been thinking of writing for her already after 

composing the Piano Concert (2011). While creating the piece I had only one artist on my 

mind, that is, Professor Kaja Danczowska who, all intrigued, waited impatiently for my 

finishing the composition. It was carried out in stages since when composing I like to have a 

lot of time so as to make corrections and put the piece aside for a while to make it “grow up” 

artistically. I maintained a traditional three-part form, albeit all the parts are in attaca 

sequential movement and parts II and III almost literally interlock. My intention was to create 

a three-part concert to be closed in one continued whole. The idea was to introduce a listener 

into a music trance so that the music would become one string of thoughts which he/she 

would listen to without interruption.  I did not want any whispering comments in between the 

successive parts which might disturb the music narration. The greatest desire was to share 

with audience my world of music and to create an aura of exceptional, dramatized 

colouration. I intended the concert to manifest a grand virtuosity so that a soloist might be 

able to get the satisfaction from the hardships of her preparation also in terms of technique.  

 

The melodic material, based on the fifth/second motif which becomes a form-creative element 

constructing its motivic tissue. The concert lacks traditional two elements which over the 

centuries have become virtually obligatory to create the classic “sonata allegro”. There are no 

strictly specified formal patterns. I approached the composition giving myself freedom yet 

considering the dramaturgy to which I always give my special attention. I am particularly 

interested in creating my own forms, most often “telling” some abstract sound story. 

Certainly, it is a kind of vestige of my earlier fascination with impressionism. The 

composition seems to demonstrate my attitude to the music of the past, in particular, to the 

one of second half of the 20
th

 c. I am rather cautious about the avant-garde accomplishments 

since my music focuses rather on harmony and suitable emotionality featuring beauty and 

goodness, thus love itself which every man yearns for and which is so rarely and if so, rather 

bashfully mentioned nowadays. My music is not only techniques, but first of all emotionality 

which always becomes a priority in every piece. 

 

 

THE WAWEL MASS  

Missa in honorem sancti Stanislai 
for a capella choir 
 

I composed the Wawel Mass in 2002 and its first performance took place at the Wawel 

Cathedral on 5 May 2004 at the venue for which it was intended. The piece is the result of my 

interests and preoccupation with the old music, with special focus on the Polish music which 

was ever created or performed at the Wawel, both in the castle or the cathedral. When writing 

my first Mass for the Wawel Cathedral I decided to follow the pattern of the old a capella 

masses composed by Marcin Leopolita, Bartłomiej Pękiela, Franciszek Lilius or Grzegorz 

Gerwazy Gorczycki. I did not by any means wanted to create a pastiche, but a composition 

equipped with its own musical language. So as to make it even more integrated with Wawel I 

decided to establish it on the motif of the hymn by Wincenty from Kielce "Gaude Mater 

Polonia" which hymn glorifies the life and martyrdom of St. Stanislaus the Bishop whose 

physical remains are preserved in the impressive reliquary of the cathedral confession. 
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The Mass was dedicated to accomplished conductor, Professor Stanisław Krawczyński from 

whom I had learnt a lot and who conducted its premiere performance. The composition is 

based on all parts of the Roman Mass Ordinary: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus with 

Benedictus and Agnus Dei. Each part employs a distinct melodic motif from hymn "Gaude 

Mater Polonia" which gave the foundation for the melodic structure. The Wawel Mass adopts 

traditional compositional techniques both polyphonic and homophonic modeled after the old a 

capella mass. Through suitable melodic, rhythmic and harmonic organization I tried to 

accentuate the dramaturgy of the text with particular focus on "Et incarnatus" and 

"Crucifixus" of Credo.  

 

The texts are deeply touching since they refer to the birth and death of Jesus which in my 

opinion ought to be specially highlighted. Another important text of the part is "Et resurrexit" 

in which, through melodics, rhythm, tempo and dynamics I tried to convey the meaning of the 

Resurrection. 

 

I was genuinely impressed by the first performance of the Mass at the Wawel Cathedral. Prof. 

Stanisław Krawczyński, like no one else, can operate the music timing, thanks to which his 

interpretations always gain new dimensions to stupify even composers themselves. It was also 

the case this time. I was immensely moved by Prof. Krawczyński’s conductorship.  Listening 

to one’s own composition in the National Pantheon which has witnessed the music of the 

highest standards, performed over the centuries, is a remarkable experience for a composer! I 

hope that this Mass will be performed from time to time in the future at the Wawel Cathedral 

and in other churches as well. 

 

 

 

TOCCATA 
for organ 

 
The composition dates back to the year 1989 when I played my first organ, diploma 

recital at the Karol Szymanowski Philharmonic in Cracow. The performance was divided into 

two parts between which there was a several-minute break. In the second part I presented my 

improvisations on the themes as requested by the audience. To a few chosen subjects I  

decided to apply three musical forms in various styles: Baroque, Romantic and contemporary 

 

I called the third part, kept in a contemporary style,  the Fantasy. I must admit the 

improvisation was a fantastic experience. I have improvised many times during concerts, but 

only during few of them have I been able to really transcend myself. It is difficult to exactly 

define this state yet it is extremely pleasant to be in unity with music and with a listener at the 

same time. This improvisational part of the diploma recital was a very personal and 

memorable experience. I felt my improvisation went extraordinarily well despite the cold and 

high fever from which I suffered at the time. When re-listening to the recording of the recital, 

particularly the improvisational part, I came to the conclusion that it would be a good idea to 

compose a piece based on it. Thus in my composing Toccata I used the form and texture of 

the recital improvisation and a certain arrangement of sounds. 

 

My Toccata is not a precise notation of the diploma improvisation but is inspired by it for the 

latter bore many features of the former. Texturally, the composition resembles the French 

toccatas of the second half of the 20
th

 c. (Widor, Vierné, Boelmann), especially in the virtuoso 
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manual part against which emerges a majestic melodic line of pedals. Naturally, everything 

follows my individual musical language dominated by dissonances of exploratory character. 

The piece also contains a fragment hardly similar to toccata, namely the contemplative middle 

part (part B), be the effect of my proclivity to surprising so as to evoke more intriguing and 

provocative dramatism. 

 

The premiere performance of Toccata took place during the festival "Śląskie Dni Muzyki 

Współczesnej” [The Silesian Days of Contemporary Music] in Katowice, 1994. I performed it 

myself on the organ of the Archcathedral of Christ the King. Most notably, the organ 

registration was assisted by my wonderful wife which must have had an impact on the 

interpretation. 

 

 

The pieces composed in 2011-2018 after receiving the degree of 

the Doctor of Arts 

  
1. „ORATORIUM RUDZKIE - Dróżki Matki Boskiej Pokornej" [RUDZKIE 

ORATORIO – Paths of Our Humble Lady] (2011) 

 

 

The Rudzkie Oratorio was composed as a commission made by the Diocesan Curia of 

Katowice to honour the miraculous image of Our Humble Lady in the Sanctuary of Rudy 

Wielkie. The texts for the piece were written by poet Kornelia Czogalik, PhD. I conducted its 

premiere performance myself in the above Sanctuary on 23 October 2011. The other 

performers were: "Pueri Cantores Sancti Nicolai" boys’ choir from Bochnia (choir training by 

Rev. St. Adamczyk), Chamber Orchestra of Gliwice, Klaudia Romek – soprano, Monasterska 

- mezzosoprano, Piotr Rachocki - tenor, Marcin Wolak - bass, Brygida Tomala - organ, Adam 

Szymura – recitation. 

The oratorio consists of 12 parts: 

 

  1. Prelude 

  2. Pieśń na wyruszenie [Song for the Embark] ( "Mili chrześcijanie"[Dear Christians]) 

  3. Kapliczka Źródła [The Small Chapel of the Source] (Modlitwa św. Bernarda z Clairvaux 

[St. Bernard of Clairvaux’s Prayer]) 

  4. Kapliczka Zawierzenia [The Small Chapel of Entrustment]( "Pod Twoją obronę uciekamy 

się"[Under Thy Protection We Seek Refuge]) 

  5. Kapliczka Pokory [The Small Chapel of Humbleness] (Litania do Matki Boskiej 

Pokornej/Litany of Our Humble Lady]) 

  6. Kapliczka Zwycięstwa [The Small Chapel of Victory] (Intermezzo upamiętniające 

"Odsiecz Wiedeńską"[Intermezzo commemorating the Victorious Battle of Vienna) 

  7. Kapliczka Pamięci [The Small Chapel of Remembrance] ("Kiedy milknie na 

chwilę"[When It Becomes Silent]) 

  8. Kapliczka Kontemplacji [The Small Chapel of Contemplation ("Ave Maria") 

  9. Kapliczka Pielgrzyma [The Small Chapel of A Pilgrim] ("Totus Tuus") 

10. Kapliczka Błogosławieństwa [The Small Chapel of Blessing]("Śpiewajmy Pokornej"[Let 

us Sing to Our Humble Lady]) 

11. Pieśń na każdy dzień [Song for Every Day] ("Pokorna Królowo nieba i ziemi"[Our 

Humble Lady – the Queen of Heaven and Earth]) 

12. Rozesłanie [Sending Out] (Amen) 
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The composition is maintained in the form of so called “small chapels”  which in most cases 

honour various objects of the Virgin Mary introducing listeners into the mystery and history 

of the Cistercian Abbey. I applied the traditional anonymous songs associated with this 

sanctuary, that is, "Mili chrześcijanie" and " Śpiewajmy Pokornej" the lyrics of which were 

written by Rev. Jerzy Szymczak and music was composed by Rev. J. Waloszek. My 

contribution was to arrange them and include in the dramaturgy of the composition. The text 

of the oratorio reflects the significance of the venue which the Rudzkie Sanctuary has had 

throughout the centuries. 

Conducting this piece was a remarkable experience. I could not imagine a more beautiful 

place for my music as the Cistercian Abbey. The medieval temple with its impressive 

Baroque complex of the surrounding parks is ideal for experiencing music and contemplation. 

The concert was recorded and released. 

 

 

 

2. "SANTIAGO DE COMPOSTELLA - Pielgrzym 2011" [A Pilgrim of 2011] 

for chamber orchestra, percussion, men’s choir and reciter 

 

I composed this piece as a commission from Klub Muzyki Współczesnej MALWA [The 

MALWA Contemporary Music Centre] in Cracow on the occasion of the 20
th

 anniversary of 

the centre foundation. The composition is included in a five-part cycle of pieces performed 

during one concert. Each part was created by a different composer. 

 

Part 1 Święty Jakub Apostoł [Saint James the Apostle]– music by Ryszard Haba 

Part 2 Świętu Franciszek [Saint Francis] – music by Jacek Rządkowski 

Part 3 Święta Brygida Szwedzka [Saint Bridget of Sweden]- music by Krzysztof Aleksander 

Janczak 

Part 4 Królowa Izabela [Queen Isabel]- music by Jan Baryła 

Part 5 Pielgrzym 2011 [A Pilgrim of 2011] – music by Henryk Jan Botor 

 

The premiere performance took place on 27 December 2011 in the Franciscan Basilica in 

Cracow.  

 

Performers:  

Ryszard Haba - percussion 

Michał Kaniewski - guitar 

The actors of the Saint Thérèse of Lisieux Theatre “Hagiography”: 

Izabela Drobotowicz-Orkisz, Jadwiga Lesiak, Krzysztof Jędrysek, Paweł Kumięga 

(recitations), 

The Cracow Men’s Choir of the Pontifical John Paul II University 

Orkiestra "Orfeusz" [The „Orpheus” Orchestra] under the direction of Jan Baryła. 
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3. "CZERWONA WAŻKA" [RED DRAGONFLY] (2011) 

for piano 

 

I composed the piece for Japanese pianist Ayaka Meiwa to whom I dedicated it. Due to its 

size I classify it as so called piano miniatures. The melodic layer of the piece is based on very 

popular Japanese children’s song entitled “Red Dragon”. Its humorous character is inspired by 

the eponymous insect and its fast flight which I emphasized in the melodic-and-rhythmic 

layer. The episodes are lightheartedly interlaced by humorous citations from the song, the 

latter garnished with multi-coloured harmony. 

 

 

4. "MISSA IN HONOREM SANCTA CLARA" (2012) 

for soprano, mixed choir, four trombones and organ. 

 

It is another Mass in my compositional career, written as a commission from The Convent of 

the Sisters of Saint Claire in Cracow to commemorate the 800
th

 anniversary of the Order of 

St. Claire in 2012. The first ever premiere was held at St. Andrew’s Church in Cracow on 11 

August 2012. The performers were as follows: Jolanta Kowalska - soprano, the trombome 

quartet "Trombonastic", H.J.Botor - organ, mixed choir, all ensemble conducted by Stanisław 

Krawczyński. 

 

 

5. PIEŚŃ CHERUBINÓW /THE CHERUBIC HYMN (2013) 

for a capella choir 

 

This piece was composed in 2014 for conductor Maria Januszkiewicz, PhD who also 

delivered its premiere performance and recorded a CD. The recording was the subject of her 

doctoral dissertation. The lyrics of “The Cherubic Hymn” (Cherubicon), borrowed from the 

orthodox liturgy and constituting its fixed part, are based on the texts of St. John Chrysostom 

and St. Basil the Great. 

 

 

6. "CONFIDO" (2014) 

na chór a cappella/for a capella choir 

 

Another choral piece which I composed for CD "Próg Nadziei" [The Threshold of Hope] to 

be released by the Polish Radio to commemorate St. John Paul II in 2014. The text of 

"Confido" is based on St. John Paul II’s prayer which he said during the homily of the Holy 

Mass on the occasion of the consecration of the Basilica of the Divine Mercy in Cracow-

Łagiewniki on 17 August 2002. The plaque with the prayer was also mounted on the wall on 

the right of the Basilica altar. 

 

 

7. "AVE MARIS STELLA" (2015) 

for mixed choir 

 

I dedicated this piece to the deceased Dutch organist and conductor Kees Klein with whom I 

collaborated many times during mutual concerts and from whom I received a lot of help and 

support.  
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8. CONCERT FOR VIOLIN AND SYMPHONY ORCHESTRA 

 "Concerto for Kaja" (2015) 

 

 

9. I SYMFONIA "Ubi Caritas" I SYMPHONY "Ubi Caritas” (2016) 

for symphony orchestra, three choirs and organ 

 

In 2016 on the occasion of awarding the city of Wrocław the title of the “European Capital of 

Culture” I wrote the Symphony “UBI CARITAS” commissioned by the "PAX ET BONUM 

PER MUSICAM" foundation which was the first symphony in my musical career. Its 

premiere performance took place at the Church of the Holy Cross in Wrocław. 

The performers were as follows: choir "Ajdija" from Lithuania, "Synagogalchor" from 

Leipzig, choir "Oktoich", Chamber Orchestra "Amadeus" augmented by wind instruments and 

percussion, H.J.Botor - organ, all ensemble conducted by Anna Duczmal. 

The Ordering party wished the subject of the piece would be based on the texts of both, 

Christian and Jewish faiths. Therefore I combined all Christian religions along with Judaism 

into one common theme. I believed all Christian and Jewish religions have the common God 

so the linking element ought to be Love. For that reason I based the sixth part of symphony on 

the First Epistle of St. Paul to the Corinthians and the seventh on the text "Ubi caritas et amor, 

Deus ibi est", that is, “Where charity and love are, God is there”. The assumed author of the 

text is Paulinus Patriarch of Aquileia (c. 730-802). In the Roman Catholic Church the latter is 

used during the liturgy of the Holy Thursday. 

Constituent parts: 

1. Te Deum 

2.Ave Maria 

3.Swiatyj Boże 

4.Ein feste Burg 

5.Avinu Malkeinu 

6.Hymn of Love 

7.Ubi Caritas 

 

 

10.  II SYMPHONY "Fatima" (2017) 

for symphony orchestra, solo voices, mixed choir and electronic part. 

 

I composed this symphony to celebrate the centenary of the apparitions of Our Lady of Fatima 

and for the consecration of the Church of Our Lady of Fatima. The composition was 

commissioned by conductor Benedykt Błoński who directed its premiere performance. 

Constituent parts: 

 

1. Introdukcja [Introduction] 

2.Modlitwa Anioła [Angel’s Prayer] 

3.Objawienia w Cova da Iria [Apparitions in Cova da Iria] 

4.Wizja piekła [The Vision of Hell] 

5.Cud słońca - Ave Maria de Fatima [The Miracle of Sunrise - Ave Maria de Fatima 
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11. "PASJA według świętego Marka" [”St. Mark PASSION”] (2017) 

for baritone, reciter and a capella choir 

 

„The St. Mark Passion” is a result of collaboration with Krzysztof Dudzik, the director of the 

Chamber Choir of the Academy of Music in Katowice who proposed to me composing this 

piece. The contemporary lyrics for a capella choir for such musical forms as Passion are 

rather scarce, so I hope to fill this gap in the choral repertoire. When composing the piece I 

tried to highlight the text of Lord’s Passion through musical dramaturgy by employing various 

means of expression, including the effects typical of sonoristic music. The choral part plays 

the above role by creating the climate and ambience inspired by the text. 

 

The additional role of the choir is the narration of the so called Turba Judeorum, i.e. The 

Voice of the People. This narrative part encompasses as well some biblical characters, e.g. St. 

Peter or Pontius Pilate. I divided the text of the Passion into episodes between which there are 

choral parts established on non-Gospel texts (The Book of Isaiah, Psalm 22, the Diary of St. 

Sister Faustina). For the choral part of "Gethsemani" I wrote the lyrics by myself inspired by 

the pilgrimage to the Holy Land. When I was in Jerusalem at the site where Christ was seized 

by an agonizing fear in the Garden of Olives, I touched the rock which witnessed His Passion. 

It was a formidable experience. The especially horrifying place was Calvary. The choral parts 

between the Gospel texts play the contemplative and reflexive role modelled after J.S. Bach’s 

two passions. They are supposed to encourage a listener to reflect upon Christ’s Passion and 

to foster the atmosphere of prayer. The character of Christ is the only singing part. 

 

 

 

12. Three miniatures "BA-ŁA-BAN" (2017) 

for viola and piano 

 

I composed the miniatures as commissioned by distinguished Polish violist Lech Bałaban who 

cooperates with the “Amadeus” orchestra. The piece is the collection of three humorous 

miniatures based on the melodic motifs arrayed from his surname. The peripheral parts are 

maintained in fast tempo whilst the middle part is contrastingly slow. 

 

 

 

13. "UT OMNES UNUM SINT" (2018) 

for mixed choir, instrumental ensemble or organ 

 

It is the hymn commissioned on the occasion of the 10
th

 Congress of the Polish Federation of 

PUERI CANTORES in Lublin, 2019. The lyrics were written by the President of the Polish 

Federation of Pueri Cantores, Rev. Wiesław Dudek, ThD. 

 

 

14. "KALEIDOSCOPE" (2018) 

for organ 

 

I composed the piece for the 15
th

 International Festival of Zaduszki Organowe 2018 [Organ 

All Souls Music Festival] during which I gave its first performance on 9 November 2018 at 

the Academy of Music. 

It is an organ miniature to commemorate Professor J. Jargoń. As suggested by the title the 
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musical dramaturgy undergoes continual change yet it maintains the cohesion of the form. 

The dramatized episodes intertwine with lyrical parts which are in contrast also with regard to 

organ timbres. 

 

 Composing is the area in which I found my well-assigned place. I am fascinated with 

the possibility of introducing into my pieces the values which, when discerned by others, 

allow them to recognize goodness and beauty in music. Such music becomes for us the source 

of deep emotions, of frequent sensual desire for something elusive, intangible, it becomes 

some kind of longing for the experience of goodness and beauty permeated with predominant 

need of daydreaming. This is the music I want to create and gift to others. 

                   

                                                                      
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


