
W poniedziałek 14 stycznia br., w wieku 97 lat  zmarł  prof. dr hab. doktor honoris causa multi Mieczy-
sław Tomaszewski –  muzykolog i teoretyk muzyki. Był autorem licznych publikacji z obszaru teorii  
i historii muzyki XIX i XX wieku, w szczególności chopinologii, liryki romantycznej i muzyki polskiej. 
 
Profesor napisał ponad 20 książek oraz ponad 250 tekstów naukowych, publikowanych w kraju oraz za 
granicą. Urodził się 17 listopada 1921 w Poznaniu. Muzyki zaczął się uczyć w wieku 11 lat w tamtejszym 
Konserwatorium Muzycznym. W 1952 roku rozpoczął pracę w Polskim Wydawnictwie Muzycznym  
w Krakowie, którego został redaktorem naczelnym, a następnie dyrektorem. Studiował muzykologię 
w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Został następnie wykładowcą Akademii Muzycznej  
w Krakowie, kierował Katedrą Edytorstwa Muzycznego oraz Zespołem Analizy i Interpretacji Muzyki, 
które powołał do istnienia. Był także długoletnim kierownikiem Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła 
Muzycznego. 
 
Za swoje zasługi dla polskiej kultury muzycznej i osiągnięcia w pracy naukowej Profesor został uhono-
rowany wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Ho-
norową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina”, Orderem Orła Białego, 
Nagrodą Fundacji Nauki Polskiej i Nagrodą Wydawców im. J. Długosza za monografię Chopin. Czło-
wiek, dzieło, rezonans. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie (2001), 
Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2010), Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach (2016) oraz Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
(2016). Został również Honorowym Obywatelem Miasta Krakowa. (*dokończenie str. 4) 
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Harmonogram wydarzeń 

styczeń 2019 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

luty 2019 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

 
—>  13 stycznia – godz. 18:00, Aula Florianka – 

Koncert Orkiestry Barokowej. 
 
—>  15-17 stycznia – Sesja naukowo-artystyczna 

– La musique et le mouvement. 
 
 
 

—>  17 stycznia  
 – godz. 19:00, Sala koncertowa AMK – Jazz 

w Akademii. 
 – godz. 19:00, Aula Florianka – Koncert 

Akademicki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
—>  17 lutego – godz. 18:00, Aula Florianka – 

Koncert dyplomowy studentów dyrygentu-
ry.  

 
—>  21 lutego – godz. 13:00, Aula Florianka – 

Święto Uczelni oraz nadanie godności Dok-
tora Honoris Causa Akademii Muzycznej  
w Krakowie prof. Barbarze Świątek-
Żelaznej. 

 
—>  24 lutego – godz. 18:00, Filharmonia im.  

K. Szymanowskiego – Koncert  Orkiestry 
Symfonicznej.  

szczegóły na www.amuz.krakow.pl 
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Zdzisław Łapiński 

Wiolonczelowi zwycięzcy 

M U S I Q S  

III Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Krzysztofa 
Pendereckiego dobiegł końca. Przez siedem dni grudnia Akade-
mia Muzyczna w Krakowie stała się miejscem wielkiego wyda-
rzenia. W tym wspaniałym święcie muzyki młodość stykała się  
z dojrzałością. Języki wschodu mieszały się z językami zachodu, 
a muzyka dawna przeplatana była muzyką współczesną. Był to 
doskonały przykład integracji na płaszczyźnie artystycznej wo-
kół wielkiej postaci polskiej kultury. 

 
Konkurs muzyczny to zorganizowana, podlegająca określonemu 
regulaminowi forma współzawodnictwa w dziedzinie twórczości 
i odtwórczości muzycznej, osądzana przez specjalnie powołane 
jury. Ten konkurs wykracza zdecydowanie poza ramy formuły 
encyklopedycznej, bowiem jednym z głównych celów tego zda-
rzenia jest promocja kultury polskiej poprzez popularyzację 
twórczości wiolonczelowej naszego wielkiego kompozytora. 
Przez pięć dni publiczność zgromadzona w Sali Koncertowej 
Akademii Muzycznej mogła obcować z dziełami szczególnie 
ważnymi dla wykonawstwa wiolonczelowego. 
 
W Jury Konkursu zasiedli znakomici wiolonczeliści, wybitni pe-
dagodzy, których wiedza i autorytet gwarantowały właściwą 
ocenę prezentacji konkursowych: 
 

 Julius Berger – Niemcy – University of Augsburg 

 Li Jiwu – Chiny – Shanghai Conservatory 

 Csaba Onczay – Węgry – Franz Liszt Academy of Music, 
Budapeszt 

 Ivan Monighetti – Szwajcaria – Academy of Music Base 

 Wolfgang Emanuel Schmidt – Niemcy – University of the 
Arts Berlin 

 Arto Noras – Finlandia – Sibelius Academy, Helsinki, który  
z powodów osobistych musiał wyjechać po I etapie. 

 
Do Konkursu została zakwalifikowana po wstępnej preselekcji 
dwudziestka bardzo utalentowanych wiolonczelistów i wiolon-
czelistek. Ostatecznie do konkursu przystąpiło szesnastu kandy-
datów z całego świata. 
 
W I etapie kandydaci prezentowali program solowy całkowicie 
dowolny (40 min.) + utwór Krzysztofa Pendereckiego. 
 
Do II etapu Jury zakwalifikowało 12 uczestników (w tym naszego 
studenta – Pawła Czarakcziewa), w którym musieli wykonać 
recital z towarzyszeniem fortepianu (50 min.) + Capriccio Per 
Siegfried Palm Krzysztofa Pendereckiego. Do dyspozycji kandy-
datów były dwie znakomite kameralistki: Aleksandra Dobrowol-
ska-Schut i Hanna Holeksa, które wykazały się bardzo wysokim 
kunsztem artystycznym podczas przesłuchań konkursowych. 

Do III etapu Jury zakwalifikowało czwórkę uczestników. 

W tym ostatnim etapie kandydaci prezentowali obowiązkowo 
Concerto per viola (wersja na wiolonczelę i orkiestrę kameralną) 
Krzysztofa Pendereckiego i koncert klasyczny. Uczestnikom 
towarzyszyła Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Kra-
kowie pod dyrekcją Adama Klocka. Pragnę podkreślić, że zarów-
no w przesłuchaniach finałowych, jak i koncercie laureatów, nasi 
studenci zaprezentowali się znakomicie. Osobne podziękowania 
i gratulacje należą się dr. hab. Adamowi Klockowi za doskonałe 
przygotowanie zespołu, bardzo czujne i pomocne akompanio-
wanie finalistom (nie mogło być inaczej, gdyż sam wielokrotnie 
wykonywał te koncerty jako solista). 

Ostateczne wyniki konkursu kształtują się następująco: 

I nagrodę w wysokości 80 000 zł, nagrodę specjalną –
propozycję recitalu w Lusławicach – za najlepsze wykonanie 
Concerto per viola (versione per violoncello) Krzysztofa Pende-
reckiego, ufundowaną przez Europejskie Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego oraz nagrodę specjalną – zapro-
szenie do wzięcia udziału w koncertach:  

z Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej 
z Orkiestrą Filharmonii Kaliskiej 
z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej 
z Orkiestrą Filharmonii Olsztyńskiej 
z Orkiestrą Filharmonii Rzeszowskiej 
i z Orkiestrą Filharmonii Zielonogórskiej 
otrzymała Hayoung Choi – Korea Płd. 
 
II nagrodę w wysokości 40 000 zł  
otrzymał Francesco Stefanelli – San Marino 
 
III nagrodę w wysokości 20 000 zł  
otrzymał Yang Kang – Chiny 
 
IV nagrodę w wysokości 10 000 zł  
otrzymał Bence Bánkövi  – Węgry. 
 
Bardzo dziękuję Władzom Uczelni za wsparcie Konkursu, pra-
cownikom administracji za pomoc w organizacji, ale chciałbym 
podkreślić szczególną wagę działania kilku osób: 

 dr hab. Anny Armatys-Borrelli i dr. hab. Jana Kalinowskiego 
– sekretarzy konkursu 

 mgr Joanny Czech i mgr Marty Zagaty-Bugajskiej – prowa-
dzących biuro konkursu 

 Antoniego Korzeniowskiego – za znakomitą oprawę gra-
ficzną. 

 
Dziękuję studentom klas wiolonczeli za aktywne włączenie się  
w prace konkursowe – mam nadzieję, że możliwość wysłuchania 
wielu znakomitych wykonań i kontakt z wybitnymi Artystami 
podczas Forum Wiolonczelowego będzie dla Was inspiracją do 
dalszych poszukiwań.  
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Dokończenie ze str. 1  

Żegnaj, Mistrzu 

M U S I Q S  

Profesor Tomaszewski – wybitny umysł naszych 
czasów. Autorytet dla wielu pokoleń, także wzór 
dla mnie. Wspaniały Obserwator świata i sztuki – 
wspomina znakomita wiolonczelistka Dorota 
Imiełowska. 
 
Profesor Tomaszewski to także człowiek-synteza, 
nikt inny nie potrafił tak porządkować świata  
i zjawisk natury generalnej, swoim mądrym spoj-
rzeniem nadając im sens i sens ten wyjaśniając, 
wskazując na wewnętrzne prawidłowości i ten-
dencje. Podczas kilkugodzinnych seminariów  
i spotkań z Nim miałam zawsze wrażenie, że oto 
wszystko nabierało sensu. I że czas się zatrzymał. 
Bo On dla nas, swoich studentów, zawsze miał 
czas. Nie pół godziny czy godzinę, ale kilka go-
dzin, a czasem nawet cały dzień. Mimo, że tak 
bardzo swój czas cenił – niejednokrotnie z uśmie-
chem powtarzał, cytując Kisielewskiego: „Miałem 
tylko jedno życie” –  kiedy musiał dokonać wyboru, na przykład czy 
iść na koncert, czy zostać w domu i pracować – mówi z kolei Mał-
gorzata Pawłowska, której pracy doktorskiej Profesor był pro-
motorem. 

Był intelektualistą potężnej miary, idealistą  
z ducha, osobowością promieniującą nawet na 
tych, którzy świecą własnym światłem. Swym 
postępowaniem i obejściem uczył kultury najopor-
niejszych, bo nieobce było mu także poczucie 
humoru. Był jednak pryncypialny, gdy była mowa 
o najwyższych wartościach. Swym młodzieńczym 
entuzjazmem zarażał sceptycznych i wątpiących, 
dzięki czemu dokonywał rzeczy niezwykłych, 
nieraz natchnionych – wspomina Profesora dr 
Maciej Negrey – muzykolog i kompozytor. Był 
znany, ceniony i uwielbiany w środowiskach na-
ukowych za granicą. Wokół Niego i Jego zaintere-
sowań koncentrowały się międzynarodowe sym-
pozja, na które zjeżdżali najwybitniejsi specjaliści. 
W swych poglądach i opiniach bywał kontrower-
syjny, gdyż myślał niezależnie, czasem wbrew 
przyjętym kanonom. Niełatwo Go było przeko-
nać, lecz było to możliwe. Jeśli zaś już uznał czy-

jeś argumenty za swoje, to zawsze powoływał się na ich autora. 
Jego własna argumentacja miała szczególną moc dzięki Jego głę-
bokiej wiedzy filologicznej. Jako znawca pieśni był jednocześnie 
wspaniałym interpretatorem poezji. Jednoczył ludzi wokół wielkich 
spraw polskiej muzyki i kultury muzycznej. Miał wielu uczniów, 
inspirował i nadał kierunek licznym badaniom, które zaowocowały 
znakomitymi publikacjami. Sam – prócz wielu prac – napisał kilka 
podstawowych książek z szeroko rozumianej dziedziny pieśni, 
polskiej muzyki współczesnej i dawniejszej, a przede wszystkim 
wspaniałą, nieocenioną, nacechowaną osobistym stosunkiem 
monografię Fryderyka Chopina. Jego wspomnienia i refleksje – 
„Odczytywanie na nowo” – spisał zmarły niedawno Krzysztof 
Droba. Choć młodszy od Profesora o trzy dziesięciolecia, to prze-
cież jestem już w tym wieku, że mogę sobie pozwolić na wyrażenie 
przekonania, iż choć mamy wielu znakomitych muzykologów  
i teoretyków muzyki, ludzi twórczych, o ogromnym dorobku, to 
kogoś takiego, jak Profesor Mieczysław Tomaszewski, nie mamy  
i prędko mieć nie będziemy. Osobowości tej miary pojawiają się 
może kilka razy na tysiąclecie. Dlatego możemy być wdzięczni 
losowi, że był z nami długo. I że była to obecność aktywna. Jak 
sam wspomniał w przytoczonym „Odczytywaniu na nowo”, trafił 
kiedyś na wypowiedziane przez jednego z jego mistrzów, Adama 
Grzymałę-Siedleckiego, zdanie: „Kogo bogowie kochają, temu 
zachowują młodość nawet wtedy, gdy już jest starcem”. Bogowie 
kochali Mieczysława Tomaszewskiego. My – również –  
podsumowuje dr Maciej Negrey. 
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Muzyka to nie tylko to, 

co zadziwia. Musi być 

tym co zachwyca,  

co porusza i wzrusza.  

To są te kategorie,  

które są związane  

z muzyką nierozłącznie  

 

Mieczysław Tomaszewski 
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Mieczysław Szlezer 

Skrzypcowa wymiana 

M U S I Q S  

W szeregu wydarzeń 
mających miejsce pod koniec 
r o k u  k a l e n d a r z o w e g o  
w Katedrze Skrzypiec  
i Altówki, na szczególne 
wy ró żnien ie  z as ług ują 
koncerty inaugurujące 
wymianę pomiędzy Katedrą 
Instrumentów Smyczkowych 
Uniwersytetu Muzycznego 
F r y d e r y k a  C h o p i n a  
w Warszawie i naszą  
Katedrą, zorganizowane  
z inicjatywy kierowników 
Katedr: prof dr. hab. Andrzeja 
Gębskiego i prof. Mieczysława 
Szlezera. 
 
E w e n e m e n t e m  b y ł o 
przygotowanie wyłącznie 
siłami klasy skrzypiec prof. 
Szlezera i pod jego 
kierownictwem wykonania 
całego cyklu 12 koncertów 
skrzypcowych L’Estro Armonico op. 3 Antonio Lucio Vivaldiego. 
W projekcie wzięli udział jako soliści: profesor Szlezer, jego 
asystenci: dr Małgorzata Staszewska-Janik, dr Marek Polański  
i mgr Błażej Kociuban oraz wszyscy doktoranci i studenci 
profesora: mgr Paulina Bujok, Aleksandra Bester, Natalia 
Stęposz, Nastya Lukashevich, Zuzanna Bolon, Karolina Marks, 
Aleksandra Panasiuk, Maria Zajączkowska i Maksymilian Frach. 
W akompaniamencie tutti do solistów dołączyli: Joanna 
Boryczko, Sara Górna – skrzypaczki, dr Wei Zhang i Beata 
Tasarz – altowioliści, Gabriela Karpiesiuk i Klaudia Borowiec – 
wiolonczelistki, Aleksandra Jaworska – kontrabasistka i Zofia 
Satała realizująca partię basso continuo na klawesynie. Soliści 
również brali wymiennie udział w akompaniamentach. 
 
Odbyły się trzy koncerty prezentujące cykl L’Estro Armonico 
Vivaldiego: 25 listopada o godz. 18.00 – w kościele św. Marcina 
w Krakowie, 29 listopada o godz. 18.00 – w Auli Florianka naszej 
Akademii oraz 16 grudnia o godz. 12.00 w sali koncertowej 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. 
Wszystkie koncerty stały na bardzo wysokim poziomie i zostały 
bardzo pozytywnie ocenione przez krakowskich i warszawskich 
melomanów. 

19 grudnia 2018 przyjmowaliśmy przybywającą z rewizytą grupę 
studentów – skrzypków reprezentujących Uniwersytet 
Muzyczny Fryderyka Chopina. Warszawscy goście 
zaprezentowali na koncercie we Floriance cały cykl Sonat op. 27 
na skrzypce solo Eugène Ysaÿe, a prof. dr hab. Andrzej Gębski  
podzielił się ze słuchaczami arcyciekawymi informacjami na 
temat kompozytora i jego dzieła w autorskim wykładzie  
pt. 6 Sonat na skrzypce solo op. 27 Eugène Ysaÿe – kompendium 
wiedzy i umiejętności skrzypka. Również i w tym przypadku 
wykonanie na tak wysokim poziomie, karkołomnie trudnych 
Sonat Ysaÿe, siłami klasy skrzypcowej prof. Gębskiego można 
uznać za wielkie osiągnięcie artystyczne. Wszystkie 
wykonawczynie: Ada Dobrowolska, Kamila Owsiany, Emilia 
Jarocka, Zuzanna Budzyńska, Justyna Golus i Marta Gębska 
(jako jedyna z klasy prof. Romana Lasockiego) zaprezentowały 
bardzo wysokie umiejętności instrumentalne. 
 
Mam nadzieję, że nawiązana po ponad 40-letniej przerwie 
współpraca pomiędzy naszymi Katedrami przyniesie przyszły 
udział we wspólnych projektach jednoczących zarówno 
studentów, jak i pedagogów obu Uczelni. Kolejnym 
wydarzeniem wpisującym się w tę aktywność był wspólny 
koncert krakowskiej i warszawskiej klasy prof. dr hab. 
Magdaleny Szczepanowskiej, prezentującej twórczość 
skrzypcową Grażyny Bacewicz w 110. rocznicę urodzin i 50. 
rocznicę śmierci kompozytorki, który odbył się 8 stycznia 2019 
roku we Floriance. 

Fot. prof. Magdalena Szczepanowska.  
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Natalia Dańczura 

Mario Castelnuovo-Tedesco  
In Memoriam – w 50. rocznicę śmierci 

M U S I Q S  

W drugiej części koncertu jako pierwsza wystąpiła Natalia Dań-
czura, wykonując Capriccio Diabolico op. 85, poświęcone Niccolò 
Paganiniemu. Nagromadzenie środków wirtuozowskich w tym 
utworze nawiązuje do wspaniałej techniki skrzypka, a Tedesco 
nie próbował odtworzyć jego stylu muzycznego, ale nadał kom-
pozycji kształt pastiszu muzycznego, w którym element wirtu-
ozerii technicznej jest jednym z głównych bohaterów. Następnie 
Karol Mach wykonał kolejny kaprys z cyklu Caprichos de Goya – 
No Hubo Remedio (Nie było ratunku). Ostatnia solistka, Maria 
Korzeniowska, zagrała IV część Sonaty Omaggio a Boccherini, 
utrzymanej w neoklasycznym stylu, pierwszej poważnej kompo-
zycji na gitarę solo, pisanej we współpracy z Adrésem Segovią. 
 
Na zakończenie koncertu znów usłyszeliśmy duo, tym razem  
w składzie Natalia Dańczura i Piotr Rysiewicz, którzy wykonali 
trzyczęściowy utwór Sonatina Canonica, napisany w hołdzie 
Domenico Scarlattiemu, utrzymany w hiszpańskim stylu. Jak 
sama nazwa wskazuje (prawdopodobnie zainspirowana homo-
nimiczną Sonatina Canonica na fortepian Luigiego Dallapiccoli), 
u podstawy koncepcji dzieła leżą imitacje kanoniczne, które 
jednak nie przesłaniają lirycznej i beztroskiej natury, a cały 
utwór jest przepełniony świeżością pomysłów, co nadaje mu 
niepowtarzalnego uroku. 
 
Publiczność nagrodziła wszystkich wykonawców gromkimi bra-
wami, a twórczość Mario Castelnuovo-Tedesco na pewno  
zostanie z nami na dłużej. Wydarzenie było organizowane przez 
Koło Naukowe Gitarzystów. 

11 grudnia mieliśmy przyjemność uczestniczyć w sesji naukowej 
oraz koncercie poświęconym włoskiemu kompozytorowi Mario 
Castelnuovo-Tedesco. Był pianistą z wykształcenia, jednak da-
rzył gitarę wielką sympatią. Na festiwalu Międzynarodowego 
Towarzystwa Muzyki Współczesnej w 1932 r., który odbył się  
w Wenecji, Castelnuovo-Tedesco po raz pierwszy spotkał się  
z hiszpańskim gitarzystą Andrésem Segovią. Spotkanie zainspi-
rowało go do pisania na gitarę, począwszy od jego Variazioni 
attraverso i secoli op. 71 (1932). W sumie napisał prawie sto kom-
pozycji na ten instrument, co przyniosło mu reputację jednego  
z czołowych kompozytorów gitarowych XX wieku. 
 
Sesję otworzyła dr Monika Dżuła-Radkiewicz z Akademii Mu-
zycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, która wygłosiła 
referat na temat twórczości Tedesco, przedstawiła dorobek 
kompozytora, dzieląc go na różne okresy stylistyczne oraz omó-
wiła szczegółowo wybrane kompozycje. 
 
W drugiej części zaprezentowali się studenci klas gitary. Koncert 
rozpoczęła Ilona Skowrońska, która wykonała pierwszy kaprys  
z cyklu Caprichos de Goya op. 195 – Francisco Goya y Lucientes. 
Pintor. Jest to jeden z ważniejszych cykli napisanych na gitarę  
w XX wieku. Tedesco wybrał 23 grafiki spośród 80, które malarz 
zatytuował Los Caprichos. Kaprysy Castelnuovo-Tedesco to mu-
zyczne ilustracje, stanowiące samodzielny cykl, które mogą być 
traktowane również jako akompaniament dla każdego obrazu. 
Jako druga wystąpiła Lucie Nesvadbová, wykonując El sueno de 
la razon produce monstruos (Gdy rozum śpi, budzą się demony)  
z tego samego zbioru. Następnie usłyszeliśmy utwór Naranjos 
en Flor (Drzewa poma-
rańczowe w kwiatach)  
w wykonaniu Mateusza 
Gniewka, po czym Pau-
lina Pietrusza wykonała 
drugie preludium  Nenia 
z cyklu Tre preludi medi-
terranei, dedykowanego 
przyjacielowi kompozy-
tora, Renato Bellenghi. 
Nenia – pieśń żałobna, 
jest środkowym ogni-
wem otoczonym szybki-
mi częściami – Serena-
tella i Danza. Pierwszą 
część koncertu zamknę-
ło duo: Martyna Ciesiel-
ska-Holovenko oraz 
Dmytro Holovenko, 
prezentując Preludia  
i Fugi nr 10 oraz nr 24  
z cyklu Les Guitares Bien 
Tempérées, zbioru 24 Preludiów i Fug inspirowanych Das  
wohltemperierte Klavier Johanna Sebastiana Bacha. 

Wykonawcy koncertu w Auli Florianka. Fot. Zofia Marzec.  
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Karolina Dąbek 

Nieistniejące dźwięki, nierzeczywiste przestrzenie 

M U S I Q S  

Wydarzenia, takie jak Koncert Studentów i Doktorantów z klasy 
dr hab. Magdaleny Długosz (11.01.2019, godz. 19:30), prowokują 
do stawiania pytań o istnienie wspólnego mianownika wysłucha-
nych kompozycji. Niewątpliwie jednym z technicznych wyróżni-
ków jest umiejętne wykorzystywanie elektroniki – na piątkowym 
koncercie był to system EAW Radius, udostępniony dzięki 
uprzejmości Mariusza Czarneckiego (Music info sp. z o.o.) – 
umożliwiający tworzyć oryginalne, nierzeczywiste przestrzenie 
dźwięków, pochodzące wprost z wyobraźni twórców. 
 
Trzy kompozycje Wiaczesława Kyrylowa, tegorocznego dyplo-
manta na studiach I stopnia w klasie prof. Długosz, pojawiające 
się na przemian z innymi utworami, ustrukturowały formę kon-
certu. W każdej z nich młody twórca dał się poznać z nieco innej 
strony. W Concerto doppio – utworze dyplomowym na dwa akor-
deony (Maciej Zimka, Wiesław Ochwat) i zespół kameralny 
(Zuzanna Michna, Izabela Żurczak, Marek Drescher, Aleksandra 
Płaczek, Natalia Orszak, Teo Szulc) wykonanym pod dyrekcją 
Joachima Kołpanowicza – jako kompozytor ze zmysłem instru-
mentacyjnym, inteligentnie wplatający w swoją muzykę rozpo-
znawalne cytaty z oper (Verdi, Puccini). W Il y a na amplifikowa-
ny saksofon sopranowy (Krzysztof Guńka) jako twórca czerpiący 
inspirację z filozofii (Levinas), pozwalający wybrzmieć kontrasto-
wanym barwowo pasażom w długich, niemal niekończących się 
pauzach. Z kolei w Five texts na flet, warstwę video i elektronikę 
jako konceptualista starający się wykreować nowe znaczenia, 
zestawiając obszerne fragmenty muzyki cudzej (m.in. z Liszta, 
Czajkowskiego). 

Elektronika, jako pełnoprawny instrument, była obecna niemal 
we wszystkich kompozycjach – jednak w każdej została wykorzy-
stana w nieco innej funkcji. U Michała Dormana, w 2 szkicach 
przestrzennych, stawała się ona przedłużeniem czy cieniem 
dźwięków klarnetu (Mateusz Woźniak) i oboju (Kamil Kuc), 
wzbogacając ich barwę i pozwalając osiągnąć wymiar przestrzen-
nej głębi. Sébastien Vaillancourt, wykonując osobiście performa-
tywne L’échec c’est dommage, podchodził do stołu ze sprzętem 
raz z jednej, raz z drugiej strony i, miksując na żywo elektronicz-
ne próbki, sam ze sobą rozgrywał wyimaginowaną partię sza-
chów. Z kolei w …veritas… ? Zofii Dowgiałło-Zych elektronika 
dała drugie życie wcześniejszej, niezwykle zniuansowanej barwo-
wo i harmonicznie orkiestrowej kompozycji autorki, stanowiąc jej 
przestrzenną projekcję. 
 
W znakomitym Poemacie elektronicznym „Sin palabras” Piotra 
Roemera oraz A study in evanescence Szymona Strzelca elektro-
nika ukazała swoją skrytą naturę: naturę żywiołu, którego okieł-
znanie może przynieść immersywne estetyczne doznania. Do-
skonale wyważona kompozycja Roemera dosłownie i w przeno-
śni (początkowe znajome odgłosy burzy czy radiowych piosenek 
zanikały, by pojawić się w zakończeniu) przenosiła słuchacza do 
innej przestrzeni, w której dźwięk – jego ruch, kształt i barwa – 
stanowił jedyną możliwą, obezwładniającą rzeczywistość.  
W utworze Strzelca ponure brzmienia nieistniejących instrumen-
tów za sprawą modulowania pogłosu wykraczały czasem daleko 
poza ściany sali koncertowej, czasem stawały się bliskie, wręcz 
namacalne, czasem też – choć niestety (i boleśnie) zbyt długo – 

balansowały na górnej granicy głośności. 
 
Utwory młodych kompozytorów były 
bardzo różnorodne, nie tylko pod wzglę-
dem wykorzystania elektroniki, ale 
przede wszystkim stylu, charakteru. Być 
może to właśnie prof. Długosz przyciąga 
same nietuzinkowe osobowości – o nie-
których z nich z pewnością jeszcze usły-
szymy. 
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Artur Szczerbinin 

Szlakiem organowych zabytków  

M U S I Q S  

Coroczne wyjazdy naukowe Organowego Koła Naukowego 
„Zecer” stały się swego rodzaju tradycją. Ta nieoceniona inicja-
tywa już od pięciu lat zabiera nas w różne zakątki naszego kraju, 
odsłaniając przed nami piękno organów znajdujących się często 
w monumentalnych świątyniach, małych kaplicach, a także 
salach koncertowych. 
 
W grudniu 2018 roku, z dużą grupą studentów Katedry Organów 
Akademii Muzycznej w Krakowie oraz dr. Danielem Prajznerem  
i dr. hab. Krzysztofem Urbaniakiem udaliśmy się do Gdańska, 
Fromborka i Pasłęka. Nie był to pierwszy nasz wyjazd do tej 
część Polski, gdyż po raz pierwszy byliśmy tam już w 2014 roku. 
Jest to obszar niezwykle obfity w bezcenne obiekty sztuki or-
ganmistrzowskiej. Pierwszym celem naszego wyjazdu był 
Gdańsk. W kościele Świętej Trójcy znajduje się oddany  
w ubiegłym roku do użytku zrekonstruowany instrument, które-
go budowniczym w latach 1616-1618 był najprawdopodobniej 
Marten Friese. Na początku wysłuchaliśmy wykładu dr. hab. 
Andrzeja Szadejki na temat prac, jakie zostały przeprowadzone 
podczas trwającej dziesięć lat rekonstrukcji. Następnie na tym 
niezwykle wymagającym, historycznym instrumencie, studenci 
mogli przełożyć wiedzę teoretyczną na praktykę. Jest to jedna  
z najcenniejszych idei, która przyświeca nam podczas naszych 
corocznych podróży. 

Kolejnym etapem naszego wyjazdu naukowego było uczestnic-
two w V Konferencji Naukowej Sztuka Budownictwa Organowe-
go we Fromborku. Wysłuchaliśmy kilku wykładów na temat 
renowacji i rekonstrukcji zabytkowych obiektów. Podczas wy-
stąpień została poruszona problematyka tego zagadnienia za-
równo od strony praktycznej, jak i prawnej. Następnie studenci 
wykonali krótki koncert w formie prezentacji organów dla gości 
biorących udział w Konferencji. 

Ostatnim punktem naszego wyjazdu był Pasłęk. Od roku 2013, 
kiedy po gruntownej renowacji i częściowej rekonstrukcji do 
użytku został oddany instrument Andreasa Hildebrandta z lat 
1717-1719, znajdujący się w kościele św. Bartłomieja, miejsce to 
przyciąga do siebie wielu znakomitych wykonawców i miłośni-
ków muzyki organowej. Na początku dr hab. Krzysztof Urbaniak 
zapoznał nas z historią instrumentu oraz przebiegiem i zakre-
sem wykonanych prac, które przywróciły instrument do orygi-
nalnego kształtu. Piękno tego instrumentu wprawia w niemały 
zachwyt. Pomimo przenikliwego, grudniowego chłodu, graliśmy 
na instrumencie całą noc. Następnego dnia mieliśmy także moż-
liwość doskonalić swój warsztat wykonawczy podczas lekcji 
prowadzonych przez naszych pedagogów. 

Jesteśmy przekonani, że inicjatywa, którą podejmujemy już od 
kilku lat, niesie ze sobą wiele pozytywnych efektów. Zdobywa-
nie praktycznej wiedzy jest z naszego punktu widzenia muzy-
ków-wykonawców niezwykle ważne i wręcz nieodzowne. Dzięki 
coraz częstszym projektom rewitalizacji zabytkowych organów 
w naszym kraju mamy wreszcie możliwość zdobycia doświad-
czenia w historycznym wykonawstwie na „własnym podwórku”. 

Fot. Artur Szczerbinin. 

Fot. Artur Szczerbinin. 

Fot. Artur Szczerbinin. 
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Anna Janeczek 

Nasze osiągnięcia 

M U S I Q S  

SFORZANDO CLARINET QUARTET 
w składzie: 

 KONRAD SZUMAŃSKI                               

 DAWID SULA  

 RAFAŁ GOMÓŁKA 

 KINGA PUŚCIZNA  
z klasy kameralistyki dr. hab. Pawła 
Krauzowicza, zdobył WYRÓŻNIENIE 
I st. w XX Międzynarodowym Prze-
glądzie Zespołów Kameralnych Ja-
wor 2018, w dn. 24-25 listopada 2018 
r. 
 
OKSANA LIKARENKO, studentka z klasy śpiewu ks. dr. hab. 
Zdzisława Madeja, została FINALISTKĄ VI Międzynarodowego 
Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju,  
w dn. 22-24 listopada 2018 r. oraz zdobyła Nagrodę fundowaną 
dla finalisty. 
 
MICHAŁ JANIA, student z klasy klarnetu dr. hab. Pawła Krauzo-
wicza, zdobył GRAND PRIX Międzynarodowego Konkursu VI 
International JSFest 2018 Instrumental Music Competition  
w Turku w Finlandii, 18.11.2018 r. 
 
MARIANA POLTORAK, studentka z klasy śpiewu dr hab. Olgi 
Popowicz, została LAUREATKĄ Konkursów:  

  I Konkursu Wokalistów i Zespołów Chóralnych im. Salo-
mei Kruszelnickiej, w Tarnopolu na Ukrainie, w dn. 14-
16.11. 2018 r. – III NAGRODA w kategorii soliści – wokaliści; 

 IV Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Krystyny 
Jamroz, Kielce – Busko-Zdrój, w dn. 3-7.07.2018 r. – WY-
RÓŻNIENIE I stopnia. 

PIOTR JAWORSKI, student z klasy dyrygentury dr. hab. Macieja 
Tworka, zdobył WYRÓŻNIENIE w Międzynarodowym Konkur-
sie Dyrygenckim London January 2019 Conducting Masterclass 
and Competition w Londynie, w dn. 2-6 stycznia 2019 r.  
 
OSTAP BACHYNSKY, student z klasy klarnetu dr. hab. Piotra 
Lato zdobył I NAGRODĘ /sekcja instrumentów solowych – VI 
kategoria/ w Międzynarodowym Konkursie The North Interna-
tional Music Competition 2018 w Sztokholmie, 20.12.2018 r. 
 
LAUREACI Międzynarodowego Konkursu IMKA INTERNET 
MUSIC COMPETITION w Sarajewie, 25.12.2018 r.: 

 DARYNA BACHYNSKA – I NAGRODA, studentka – klasa 
fletu dr. Wiesław Suruło;  

 OSTAP BACHYNSKY – I NAGRODA, student – klasa 
klarnetu dr. hab. Piotr Lato. 

 
PIOTR KALINA, student z klasy śpiewu ks. dr. hab. Zdzisława 
Madeja zdobył WYRÓŻNIENIE w kategorii III, w III Międzynaro-
dowym Konkursie Solowym Wokalistyki Sakralnej ARS ET 
GLORIA, w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach, w dn. 2-6.01.2019 r.  
 
DUET FORTEPIANOWY: GRZEGORZ NOWAK i ANNA WIEL-
GUS, słuchacze studiów podyplomowych z klasy kameralistyki  
dr. hab. Bartłomieja Kominka, zajął I MIEJSCE w Międzynarodo-
wym Konkursie Fortepianowym 6 ème Concours International 
de Piano à 4 Mains w Monako, 15.12.2018 r. 
 
DAMIAN KUŁAKOWSKI, student z klasy altówki prof. Janusza 
Pisarskiego i dr Marii Dutki, zajął I MIEJSCE w Konkursie im. 
Prof. Zygmunta Jochemczyka w Akademii Muzycznej im. Karo-
la Szymanowskiego w Katowicach, w dn. 13-15 grudnia 2018 r. 
 
DOMINIK GILEWSKI, student z klasy fortepianu dr hab. Mileny 
Kędry, zdobył I NAGRODĘ w Międzynarodowym Konkursie 1st 
International Piano Competition The Neapolitan Masters,  
w Neapolu we Włoszech, w dn. 5-9 grudnia 2018 r. 
 
NATALIA KAWECKA, studentka z klasy waltorni dr. Tadeusza 
Tomaszewskiego, zdobyła WYRÓŻNIENIE w kategorii otwartej  
w V Ogólnopolskim Konkursie Waltornistów im. prof. Edwina 
Golnika w ramach VIII Festiwalu Waltorniowego w Łodzi,  
w dn. 5-7 grudnia 2018 r. 
 
LAUREACI XV Międzynarodowego Konkursu Muzycznego In-
ternational Music Competition for Young Musicians odbywają-
cego się w ramach XVth ART-DUO MUSIC FESTIVAL w Pradze,  
w dn. 26-29 listopada 2018 r.: 

  I NAGRODA w kategorii VI – zespoły kameralne, duet DO-
MINIKA WITOWICZ – skrzypce, studentka z klasy prof. 
Wiesława Kwaśnego i RAFAŁ PAŁACKI – akordeon, student 
z klasy dr. Janusza Patera; 

 II NAGRODA w kategorii VII solistów /akordeon/ RAFAŁ 
PAŁACKI z klasy dr. Janusza Patera. 
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Marek Szlezer 

Pianiści Krakowa – Jan Drozdowski 

M U S I Q S  

Jeden z filarów Konserwatorium Krakowskiego oraz nietuzinko-
wa postać polskiego środowiska muzycznego przełomu epok. 
Drozdowski nie był koncertującym artystą, jak współcześni mu 
krakowianie: Kątski, Hofmann, Friedman czy Stojowski, a jego 
sława nigdy nie przekroczyła progów Galicji, niemniej to właśnie 
jego działalność pedagogiczna stać się miała podstawą dla tra-
dycji pianistycznych naszej Akademii Muzycznej.  
 
Drozdowski urodził się 2 lutego 1857 roku w Krakowie jako syn 
Stanisława Magdzickiego i Antoniny Zwolińskiej. Magdzicki był 
powstańcem, który w wieku około 20 lat przekroczył granicę 
zaborów i osiadł na stałe w Krakowie pod zmienionym nazwi-
skiem Jana Drozdowskiego, gdzie wkrótce wraz z bratem zało-
żył jedną z pierwszych w Polsce fabryk fortepianów. Syn, noszą-
cy imię i nazwisko ojca, otrzymał staranne wykształcenie mu-
zyczne. Studiował najpierw u Kazimierza Hofmanna (ojca Józe-
fa) i Antoniego Płacheckiego w Szkole Muzycznej Towarzystwa 
Muzycznego, a następnie w konserwatorium wiedeńskim  
w latach 1876-1880 fortepian u J. Dachsa –  ucznia Carla Czerne-
go – oraz teorię muzyki u A. Brucknera. Po powrocie do Polski 
kontynuował studia pianistyczne u Aleksandra Michałowskiego.  
W tym mniej więcej czasie zaprzyjaźnił się z grupą działaczy 
socjalistycznych i Ludwikiem Waryńskim. Ojciec Jana, sam bę-
dąc za młodych lat rewolucjonistą, nie był przeciwny tym znajo-
mościom, toteż młodzi socjaliści często korzystali z zakamar-
ków fabryki Drozdowskiego, ukrywając tam kontrabandę. Mło-
dy pianista funkcjonował w środowisku pod pseudonima-
mi ,,Dratwa’’, ,,Żelazko’’ i ,,Orfeusz’’. W roku 1880 razem z Wa-
ryńskim zasiadł na ławie oskarżonych w procesie krakowskim  
i blisko rok przesiedział w więzieniu mieszczącym się na terenie 
dzisiejszego Muzeum Archeologicznego. W roku 1884 Jan Droz-
dowski poślubił Felicję Pniower. Z małżeństwa tego urodziły się 
cztery córki: Olga Stolfowa, Janina Krzyształowiczowa, Wanda 
Artwińska i Kazimiera Treterowa. Wszystkie zostały pianistkami 
i stały się jednymi z najważniejszych i najbardziej wpływowych 
postaci krakowskiej pedagogiki fortepianowej XX wieku. Były 
bezgranicznie oddane swojemu ojcu, którego nazywały piesz-
czotliwie „Jasieczkiem”. 
 
1 grudnia 1889 roku Jan Drozdowski został nauczycielem gry 
fortepianowej, a później przedmiotów teoretycznych w Konser-
watorium krakowskim. Stanowisko to piastował aż do swej 
śmierci. Był człowiekiem energicznym, urokliwym, ale przede 
wszystkim o dużej wiedzy i umiejętnościach profesjonalnych, 
toteż bardzo prędko zyskał sobie uznanie. Drozdowski nie miał 
estradowych aspiracji, skupiając się wyłącznie na działalności 
pedagogicznej i naukowej. Lubił wszystko co nowe, był niekon-
wencjonalny w podejściu do procesu dydaktycznego. Miał na 
swoich adeptów duży wpływ, pozostawiając im zarazem swobo-
dę myślenia i subiektywność spojrzenia, co było wówczas rzad-
ko spotykane. Znany był z serdecznego i bliskiego kontaktu ze 
swoimi uczniami. Chadzał z nimi do krakowskich lokali, rozma-
wiał o sztuce i muzyce. Nie zwracał uwagi na formalności w za-
chowaniu związane z różnicą wieku, czy statusem społecznym. 
Jak pisał jego uczeń, Adolf Chybiński W Czasach Straussa i Tet-
majera. Wspomnienia: „Drozdowski wprowadził mnie w sposób  

niezrównany w >>artystyczne<< pojmowanie muzyki. […] Jego 
inteligencja szła w parze z jego wielkim entuzjazmem dla rzeczy 
pięknych i rzeczy mądrych. Był człowiekiem bardzo postępo-
wym […] Bywaliśmy w knajpkach, tym bardziej, że Drozdowski 
lubił knajpkowe życie, a dobrym alkoholem nigdy nie gardził”. 
Wydaje się również, że świadomie w swej pracy wybierał te za-
gadnienia i dziedziny od których inni stronili. Prowadził jako 
jeden z pierwszych kursy pedagogiczne, pisywał recenzje, wy-
kładał estetykę i historię muzyki, a przede wszystkim pisał pod-
ręczniki. Był autorem licznych publikacji dydaktycznych. W 1886 
wydał Szkołę studiów na fortepian, ułożoną  z etiud różnych kom-
pozytorów, a potem także Szkołę na fortepian z uwzględnieniem 
motywów ludowych polskich z 1905 roku. Wydał również w języ-
ku niemieckim, nagrodzoną na konkursie w Monachium, Szkołę 
fortepianową, która zyskała uznanie m.in. E. d' Alberta. W roku 
1888 wydał nowelę Nie w porę pod pseudonimem Dyzma Zimo-
rowicz. Razem ze swym bratem Stanisławem chciał wynaleźć 
nowy instrument – pośredni między harfą a fortepianem. Był 
człowiekiem niezwykle ufnym i skrajnie bezinteresownym.  
 
Do jego najbardziej znanych uczniów należeli, oprócz córek:  
A. Chybiński, K. Krzyształowicz. Jan Drozdowski zmarł dnia 21 
stycznia 1918 roku na zawał serca. W pośmiertnym wspomnie-
niu w Przeglądzie muzycznym z roku 1918, J. Reiss napisał o nim: 
„Zapalał się do wszystkiego, co szlachetne i świeże, co miało 
warunki postępu. Człowiek ewangelicznej czystości, idealista, 
radykał, wróg bezdusznego mechanizmu, nie znosił kompromi-
sów. Zostawił po sobie pamięć czystą jak kryształ”. 
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Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, 
 
smutne i tragiczne wydarzenia ostatnich dni, a myślę tu o odejściu Prof. Mieczysława Tomaszewskiego, bestialskim 
zabójstwie Prezydenta Gdańska i jego konsekwencjach dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nie pozwalają mi 
na opublikowanie kolejnej satyryczno-moralizatorskiej opowiastki. 
 
To co się stało, wywołać powinno poważną refleksję nad wieloma sprawami, wśród których na jednym z pierwszych 
miejsc powinno zjawić się SŁOWO. Słowo jako nośnik myśli, słowo jako obietnica, słowo jako prawo, słowo jako zarze-
wie czynu, słowo jako prawda.  
 
Nadmiar słów w chwilach żałoby nie jest na miejscu. Takie chwile powodują raczej nadmiar myśli i to właśnie powinni-
śmy mądrze wykorzystać. 
 
Pomyśleć czy warto cokolwiek mówić, bo nasza wypowiedź stać się może obietnicą, groźbą lub nadzieją. Czy zdołamy 
unieść jej konsekwencje? 
 
Słowo zapisane staje się „ważniejsze”. Teraz właśnie moje słowa uzyskują ten przywilej. Z czasem jednak mogą stać się 
prawem, przepisem, a więc przymusem, nakazem postępowania. To już nie przywilej, lecz odpowiedzialność. 
 
Słowa są przekazem naszego postrzegania faktów, a ono rzadko jest obiektywne. Kiedy jednak rozumiemy względ-
ność naszego widzenia i mówimy o niej, słowa stają się prawdą. Czasem niewygodną, czasem banalną, a innym razem 
nie-do-uwierzenia. 
 
Prof. Tomaszewski mówił o muzyce. Używał słów do opisu i analizy czegoś tak bardzo abstrakcyjnego. Używał słów 
mądrze i te słowa pozostaną świadectwem wielkości człowieka i wartości, które chcielibyśmy przechować przez czas. 
 
Niestety otaczają nas także słowa reprezentujące skrajnie inne wartości czy raczej – nie waham się tego powiedzieć – 
brak jakichkolwiek wartości. Ignorancję dla wiedzy, pasji, empatii lub pracy. Dlatego postanowiłem w taki właśnie spo-
sób – słowem – zareagować. 
 
Nie można w nieskończoność udawać, że przysłowiowe czarne jest białe, a czerwone – niebieskie. To nieprawda. Nie 
można postrzegać cegieł, nie widząc domu lub kropli wody bez tryskającego nimi oceanu. Tak uważam. 
 
Szanujmy słowa, bo rodzą zarówno wielkie, jak i haniebne czyny! 
 
Mateusz Bień 

Mateusz Bień 

Pan Wiesiek i jego… 
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