
Powstała w 1957 roku Katedra Fortepianu i Ka-
meralistyki kierowana przez profesora Jana 
Hoffmana ,,badała problemy praktyki wykonaw-
czej i pedagogiki muzycznej w XVIII w., organizu-
jąc też samokształcenie w zakresie innych dyscy-
plin pokrewnych oraz psychologii”. Pamiętajmy, 
że działała równocześnie Katedra Fortepianu 
kierowana przez prof. Henryka Sztompkę. 
 
Jednocześnie Katedra Instrumentów Smyczko-
wych pod kierunkiem prof. Eugenii Umińskiej 
deklarowała, że cechuje ją „praca zespołowa  
w zakresie muzyki kameralnej, metodyki na-
uczania, zagadnień związanych ze stylem wyko-
nawczym i prac edytorskich”. I tak to się zaczęło. 
 
W ciągu tych 61 lat przez Katedrę Kameralistyki 
przewinęło się liczne grono znamienitych wykła-

dowców – muzyków różnych specjalności – 
oraz znakomita większość studentów naszej 
Akademii. Wszyscy instrumentaliści, którzy 
mieli w siatce godzin przedmiot ,,Zespół kame-
ralny” bądź ,,Kameralistyka” oraz pianiści  
w ramach ,,Nauki akompaniamentu”, a także 
wokaliści, a także sporadycznie reprezentanci 
innych wydziałów – prezentowali się na egza-
minach, audycjach i koncertach, organizowa-
nych przez Katedrę Kameralistyki często wielo-
krotnie w ciagu roku akademickiego. Dziś, ze 
względów technicznych egzaminy z Kamerali-
styki organizują też inne Katedry. Osobiście 
pamiętam czasy, gdy kierownik Katedry Kame-
ralistyki (lub czasem jej reprezentant)  
z narażeniem życia i zdrowia słuchał wszyst-
kich tych egzaminów… 
Dokończenie str. 4. 
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Danuta Mroczek-Szlezer 

MIESIĘCZNIK AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE 
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M U S I Q S  

—>  6 listopada – godz. 18:00, Filharmonia Krakowska – Koncert w ramach XIII Dni Jana Pawła II Niepodległość. 
—>  6-10 listopada – XV Międzynarodowy Festiwal Zaduszki Organowe im. prof. Jana Jargonia. 
—>  7-10 listopada –  XII Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny „Źródła i Inspiracje”.  
—>  9 listopada – godz. 10:00, Sala organowa 404 –  Międzynarodowa sesja naukowa Pierwiastek tradycyjny i nowoczesny w muzyce 
organowej XX stulecia. 
—>  10 listopada – IV Sesja naukowa Akademia Chóralna 60+ Niepodległa w pieśni. 
—>  11 listopada – godz. 11:00-18:30, Aula Florianka – Maraton dzieł Ignacego Jana Paderewskiego. 
—>  15 listopada – godz. 19:00, Aula Florianka – Koncert Akademicki l’Ange et le Diable, Christoph Urbanetz – viola da gamba, Marek 
Toporowski – klawesyn.  
—>  18 listopada – godz. 18:00, Sala Koncertowa AMK– Koncert Orkiestry Dętej, Jarosław Ignaszak – dyrygent. 
—>  25 listopada – godz.18:00, Aula Florianka –  Koncert Orkiestry Barokowej. 
—>  29 listopada – 1 grudnia –   Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polska Muzyka Niepodległa  
—>  1 grudnia –   #KatKomp2018 Jubileuszowy Maraton Katedry Kompozycji.  
 
Szczegółowy program wydarzeń: www.amuz.krakow.pl 
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listopad 2018 

Harmonogram wydarzeń 

Już za miesiąc kolejne ważne wydarzenie artystyczne w naszej Uczelni – to III edycja Międzynarodo-
wego Konkursu Wiolonczelowego im. Krzysztofa Pendereckiego. Idea tego konkursu zrodziła się 15 
lat temu – w 2003 roku Katedra Wiolonczeli i Kontrabasu zorganizowała w hołdzie Mistrzowi, z okazji 
Jego 70. rocznicy urodzin, Uczelniany Konkurs na najlepsze wykonanie utworu wiolonczelowego 
Krzysztofa Pendereckiego. Jury pod przewodnictwem JM Rektora prof. Marka Stachowskiego wyło-
niło laureatów – Beatę Urbanek i Jana Kalinowskiego, którzy obecnie pełnią istotne funkcje dydak-
tyczne w naszej Akademii. Naturalną koleją rzeczy było powołanie do życia w 2008 roku Międzynaro-
dowego Konkursu Wiolonczelowego imienia naszego wielkiego kompozytora. 

Do obecnej III edycji zostało zakwalifikowanych 20 wiolonczelistów z całego świata, w tym troje  
z naszej Uczelni – Xu He, Paweł Czarakcziew i Aleksandra Lignar (która już jest absolwentką). Już 
teraz zapraszamy na przesłuchania konkursowe, które odbędą się w Sali Koncertowej w dniach 10-14 
grudnia. Etap finałowy odbędzie się w sali Filharmonii w dniu 16.12.2018. 

Zdzisław Łapiński 

Wiolonczelowa rozgrywka 
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Małgorzata Chyła 

Akademia chóralna 60+ 

M U S I Q S  

Organizując trzy lata temu Akademię Chóralną 60+ nikt z organi-
zatorów nie przypuszczał, że będzie to wydarzenie cykliczne  
i tak oczekiwane przez chóralny ruch amatorski. To już czwarta 
– ostatnia edycja, zatytułowana Niepodległa w pieśni, która od-
będzie się 10 listopada br., w przeddzień wielkiego święta 100-
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
 
Warto w tym miejscu pokrótce przypomnieć główne założenia  
i cele, jakie przyświecały pomysłodawcom. Otóż w lutym 2016 
roku pierwsza tego typu inicjatywa zrodziła się w Akademii Mu-
zycznej w Bydgoszczy za sprawą Pani prof. dr hab. Elżbiety 
Wtorkowskiej, która zwykła podkreślać, że dzisiaj seniorów nie 
trzeba namawiać do aktywności artystycznej. Wręcz przeciwnie,  
przy domach kultury, organizacjach pozarządowych, parafiach 
powstają bowiem nowe, prężnie działające chóry. Zdaniem Pani 
Profesor ruch śpiewaczy seniorów tak się rozwinął, że warto, 
aby mógł uzyskać wsparcie profesjonalnych dyrygentów. Nie 
chodzi tylko o kwestie artystyczne czy repertuarowe, ale także 
czysto socjologiczne.  
 
W tym samym roku również krakowska Katedra Chóralistyki 
podjęła się zorganizowania podobnej sesji, której jednym z ce-
lów było przekonanie dyrygentów, że praca z seniorami może 
przynieść wiele satysfakcji i radości z jej efektów. Od samego 
początku kształcenie kadry dyrygenckiej, wsparcie merytorycz-
ne pod kątem pracy z zespołami 60+ i integracja środowiska 
chóralnego seniorów stały się zadaniem nadrzędnym. 
 
Zmieniający się głos osób w wieku 60 plus, a nawet 70 i 80 plus, 
wymaga od dyrygenta nowego spojrzenia, innego sposobu pra-
cy a przede wszystkim odpowiedniego doboru repertuaru.  

By pomóc młodym chórmistrzom przygotować się do tego nie-
łatwego zadania, programy kolejnych sesji obejmowały tematy-
kę zarówno psychologii osób 60+, fizjologii starzejącego się 
głosu, jak i szeroko rozumianej metodyki. 
 
Oprócz wykładów, największą aprobatą uczestników cieszyły się 
zajęcia praktyczne – warsztaty wokalne dla chórów mieszanych 
i jednorodnych, prowadzone przez uznanych specjalistów dyry-
gentury chóralnej i emisji głosu. W tym roku poprowadzi je Pani 
prof. dr hab. Jadwiga Gałęska-Tritt – wokalistka, chórmistrz  
i wybitny pedagog. Kulminacyjnym punktem każdej edycji jest 
koncert finałowy, na którym swoje dokonania artystyczne za-
prezentowało dotychczas 11 zespołów: 

 Chór Dębnicki parafii p.w. św. S. Kostki na Dębnikach  
/Kraków/ 

 Chór Męski AGRICOLA Krakowskiego Środowiska Akade-
mickiego przy Uniwersytecie Rolniczym /Kraków/ 

 Miejski Nauczycielski Chór GORCE /Nowy Targ/ 

 Chór mieszany ECHO /Trzebinia/ 

 Chór Cecyliański /Kraków/ 

 Chór Mieszany HEJNAŁ /Kraków/ 

 Chór Parafialny ARKA przy parafii p.w. Matki Bożej Królowej 
Polski w Krakowie-Bieńczycach /Kraków/ 

 Krakowskie Towarzystwo Śpiewackie ECHO /Kraków/ 

 Chór Męski LUTNIA KRAKOWSKA /Kraków/ 

 Męski Chór Katedry Wawelskiej /Kraków/ 

 Chór Męski HASŁO 
 
Programy koncertów obejmowały repertuar najczęściej spoty-
kany w tego typu zespołach. Usłyszeliśmy więc kolędy, pieśni 
pasyjne, a w tym roku zaprezentowane zostaną pieśni patrio-
tyczne. Serdecznie zapraszamy! 
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Dokończenie ze str. 1 

Pociąg… do muzyki 

M U S I Q S  

Nie sposób w krótkim artykule 
podsumować bogatą działal-
ność naszej Katedry. Czasy każ-
dego z Kierowników różniły się 
od siebie i to nie tylko sposo-
bem pełnienia tej funkcji, która 
do łatwych nie należy, ale 
przede wszystkim z uwagi na 
możliwości działania. Ponad 
wszystko – Katedrę tworzą 
ludzie i ich praca. Pracy wszyst-
kich członków Katedry Kamera-
listyki zawdzięczamy nasze 
wielkie i małe sukcesy. Jedno 
jest pewne, że Katedra rozwija-
ła się i rozwija, a to było i jest 
najważniejsze dla każdego  
z nas. Wiele się na to, co można 
nazwać naszym sukcesem, zło-
żyło. Na przestrzeni tych lat są 
to setki większych i mniejszych 
projektów, przedsięwzięć  
o charakterze lokalnym i mię-
dzynarodowym. I trudno po-
równać choćby wizytę zagra-
nicznego gościa dziś i przed 
kilkudziesięciu laty, organizację 
porównywalnej imprezy czy większego projektu. Również osią-
gnięcia indywidualne (konkursy, koncerty zagraniczne, obec-
ność w mediach) musimy mierzyć inną miarą...  
 
Znaczącym sukcesem krakowskiej kameralistyki było zarówno 
zwycięstwo konkursowe duetu fortepianowego Janina Baster / 
Janusz Dolny, jak i wspaniałe trasy koncertowe i nagrania Tria 
Krakowskiego (Antoni Cofalik, Krzysztof Okoń, Jerzy Łukowicz), 
legendarne zwycięstwa łódzkie krakowskich kwartetów, po-
cząwszy od kwartetu Szlezer / Stabrawa / Muzyka / Łapiński, 
poprzez kwartet Michałek / Wrona / Ferens / Łypik, aż do Dafô – 
dziś koncertującego w składzie: Duda-Krane / Augustyn / Duma-
nowska / Armatys-Borelli, niezwykłe Motion Trio, wszechstronna 
działalność Cracow Duo, bogata dyskografia obecnego szefa 
Katedry, prof. Dr. hab. Jerzego Tosika-Warszawiaka oraz niezli-
czone indywidualne projekty i przedsięwzięcia członków Kate-
dry, których nie sposób wymienić. 
 
Rożne są oblicza kameralistyki. Koncert w najbardziej prestiżo-
wej sali, wydanie nagrodzonej płyty czy wygrana na liczącym się 
konkursie, a także ta codzienna, ciężka i często niedoceniana 
praca pianisty-akompaniatora. 

 
Nasze pokolenie miało „pod górkę”, ale czy obecne ma łatwiej? 
Czasy się zmieniają, a z nimi wszystkie zewnętrzne uwarunko-
wania naszej pracy i naszego zawodu. Jedno pozostaje nie-
zmienne: ów… pociąg do muzyki, który towarzyszy kamerali-
stom całe życie. 

KATEDRA KAMERALISTYKI 
 
W roku 1957 powstało w krakowskiej Państwowej Wyższej Szko-
le Muzycznej 7 katedr. Jedną z nich była Katedra Fortepianu  
i Kameralistyki kierowana przez prof. Jana Hoffmana. Jako sa-
modzielna, odrębna jednostka Katedra Kameralistyki powstała 
w 1972 roku. 
 
Kolejnymi jej kierownikami byli: 
prof. Józef Mikulski (1972) 
prof. Jerzy Łukowicz (1972-1975) 
prof. Zbigniew Szlezer (1975-1981) 
prof. Maria Szmyd-Dormus (1981-1994) 
prof. Danuta Mroczek-Szlezer (1994-2005) 
prof. Janina Romańska-Werner (2005-2012) 
prof Jerzy Jacek Tosik-Warszawiak (od 2012). 
 
Obecnie w Katedrze Kameralistyki, w ramach działalności dy-
daktycznej, prowadzone są 2 przedmioty: 

 Kameralistyka – w postaci zespołu kameralnego od du-
etu po kwintet (różne składy)  

 Nauka akompaniamentu z elementami czytania a vista 
dla pianistów, których partnerami są studenci Wydzia-
łów Instrumentalnego i Wokalnego. 

 

Po koncercie Katedry Kameralistyki. Fot. Mieczysław Szlezer.  
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Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz 

Pierwsza Dama polskiej muzyki 

M U S I Q S  

Była uosobieniem taktu, inteligencji i wyczucia. Potrafiła zjedny-
wać ludzi i nie bała się mówić o sprawach trudnych. Z dużym 
talentem zajmowała się kompozycją i pedagogiką. Napisała 
około siedemdziesiąt utworów. Była rektorem Akademii Mu-
zycznej, gdy uczelnia musiała wyprowadzić się z budynku przy 
ul. Starowiślnej. To dzięki jej staraniom i determinacji Akademia 
pozyskała na swoją siedzibę budynek przy ul. św. Tomasza. Kie-
dy uczelnia przyznała jej tytuł doktora honoris causa, prof. 
Krzysztof Penderecki, wygłaszając laudację, stwierdził: 
„Krystyna Moszumańska-Nazar, pierwsza dama polskiej muzy-
ki, swoją twórczością, działalnością i dokonaniami wpisuje się w 
poczet wielkich kompozytorów polskich jako symbol tego, co 
osiągnięto w polskiej twórczości muzycznej od lat powojennych 
aż po dzień dzisiejszy”.  
 
Właśnie minęło 10 lat od śmierci prof. Krystyny Moszumańskiej-
Nazar. Z tej okazji w Akademii Muzycznej zorganizowany został 
wieczór „Świat, który nigdy nie odchodzi…” poświęcony pamięci 
Krystyny Moszumańskiej-Nazar. I jak na takie spotkanie przy-
stało, były wspomnienia, rozmowy i oczywiście muzyka Pani 
Profesor. Wspomnieniom towarzyszył pokaz obrazów Agnieszki 
Praxmayer. Spotkanie, które odbyło się 27 października, w bu-
dynku AM przy ul. św. Tomasza, przygotowane przez pracowni-
ków Katedry Kompozycji, zgromadziło nie tylko kompozytorów 
różnych pokoleń, ale także wykonawców, przyjaciół, rodzinę  
i sympatyków Pani Rektor. 
 
Do tych ostatnich i ja się zaliczam. Miałam to szczęście, że po-
znałam Panią Profesor, że rozmawiałam z nią wielokrotnie  
i doświadczyłam jak niezwykłą była osobowością. Jedną z takich 
rozmów pamiętam szczególnie. Było to jesienią 2004 roku, już 
po jej 80. urodzinach. Spotkałyśmy się w mieszkaniu Pani Profe-
sor, przy ul. Studenckiej, z okien którego było widać Planty  
i kościół św. Anny. Na kuchence bulgotał wtedy rosół i w całym 
mieszkaniu pachniało zjawiskowo. Na stole stały dwie stare 
filiżanki,  przygotowane na herbatę, a obok nich, na niewielkim 
porcelanowym talerzyku leżały małe domowe ciasteczka, posy-
pane cukrem pudrem. Początkowo podziwiałam jedynie ich 
piękny wygląd i kunszt ułożenia w piramidę, ale niebawem za-
chwyciłam się także ich niepowtarzalnym smakiem. 
 
Rozmowa stała się pewnym sumowaniem życia, bo też jubileusz 
80-lecia do tego prowokował. A i rok jubileuszowy, 2004, był 
pasmem szalonych wypraw. Najpierw Pani Profesor pojechała 
wraz z siostrą do Turcji, w objazd, przemierzając z plecakiem  
w dwa tygodnie ponad trzy tysiące kilometrów. Na koniec nie 
zawahała się i poleciała balonem, choć nawet wejście do gondoli 
do łatwych nie należało. Później zaś jubileusz, który zgotowała 
jej uczelnia i wychowankowie, też zrobił na niej wrażenie. Dała 
się porwać i wsadzić do białej dorożki, którą przywieziono ją do 
„Florianki” . A potem był koncert i przyjaciół nocne rozmowy. 
 
Pani Profesor pochodziła ze Lwowa, gdzie uczyła się początko-
wo w Konserwatorium Anny Niementowskiej, później w Konser-
watorium  Lwowskim,  a  potem, już  po  wojnie,  w  krakowskiej  

Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, gdzie studiowała grę na 
fortepianie u Jana Hoffmana i kompozycję u Stanisława Wiecho-
wicza. O swoim procesie komponowania mówiła, że wszystko 
zaczyna się w głowie. Kiedy rodziły się pomysły na utwór, starała 
się je zapisywać, czasem nawet nie nutami, tylko słowami.  
W końcu musiała podjąć decyzję z jakiego pomysłu skorzysta, co 
podobno nie było łatwe. Samo komponowanie jej zdaniem było 
już proste, gdyż polegało na ewolucji myśli muzycznej, jej roz-
woju i skontrastowaniu. 
 
Jej twórczość cechuje różnorodność form i gatunków od trady-
cyjnych takich jak uwertura, sinfonietta, koncert, wariacje czy 
kwartet smyczkowy po gatunki narracyjne, m.in. esej czy freski. 
Krytycy często podkreślali kobiecość muzyki Krystyny Moszu-
mańskiej-Nazar. Jerzy Waldorff pisał o jej utworach „w ujmująco 
kobiecy sposób dba, aby muzyka ładnie brzmiała”, zaś Adam 
Walaciński podkreślał: „…smak i wrażliwość oraz kobiecy umiar 
w doborze środków kompozytorskich”. Niektórzy mówili także 
o jej muzyce, że jest męska, co pewnie miało brzmieć jak kom-
plement. Ale muzyka, zdaniem kompozytorki nie zależała nigdy 
od płci, tylko od wyobrażenia o pięknie. 
 
Nie czuła się kompozytorem nowoczesnym. Uważała, że nowo-
czesność jest często odejściem od maestrii, od dobrego smaku. 
A rozważania czy jest, czy nie jest kompozytorem nowocze-
snym zostawiała tym, co będą się rozprawiać z historią muzyki. 
Jej jedynie bardzo zależało na tym, aby kiedyś powiedziano  
o niej, że jest dobrym kompozytorem. To było dla niej najważ-
niejsze. 
 
Tydzień temu w Krakowie wieczór wspomnień otworzył film  
o Krystynie Moszumańskiej-Nazar, zrealizowany przez jej wy-
chowannice: Magdalenę Długosz i Annę Zawadzką-Gołosz, póź-
niej były wspomnienia przyjaciół i współpracowników, a na finał 
zabrzmiała muzyka Pani Profesor w wykonaniu Andrzeja Pikula 
(fortepian), Doroty Imiełowskiej (wiolonczela), Marii Grabow-
skiej (flet) i Gabrieli Szyndzielorz (fortepian). Wykonane zostało 
także specjalnie napisane na tę okazję przez Magdalenę Długosz 
Concertato na kanwie muzyki K. Moszumańskiej z perkusyjną 
improwizacją Jana Pilcha. Wieczór pokazał, że muzyka Pani 
Profesor warta jest prezentacji. I w pełni podpisuję się pod sło-
wami Andrzeja Pikula: „grajmy muzykę Krystyny Moszumań-
skiej-Nazar”. Grajcie – podkreślę – bo warto. 
 
Krystyna Moszumańska-Nazar miała w sobie światło, które po-
wodowało, że wszyscy, niezależnie od wieku do niej lgnęli. Do-
bra, umiejąca łączyć zwłaszcza zwaśnionych, ciekawa świata  
i ludzi, radosna, elegancka, dystyngowana, serdeczna, dowcipna 
i bezpośrednia – taką Panią Profesor będę pamiętać. 
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Anna Janeczek 

Nasze osiągnięcia 

M U S I Q S  

 LAUREACI IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MUZYKI 
JAZZOWEJ odbywającego się w ramach RCK PRO JAZZ 
FESTIWAL, w Kołobrzegu, w dn. 3-5 sierpnia 2018 r.: 

 „Kuba Banaszek Quartet” – II NAGRODA  
Skład zespołu: MARCIN KONIECZKOWICZ –  saksofon –  
kl. dr. hab. Ryszarda Krawczuka i dr. Marcina Ślusarczy-
ka, KAMILA DRABEK – kontrabas – kl. dr. Macieja 
Adamczaka, KACPER KAZIMIERSKI – perkusja – kl. dr. 
Łukasza Żyty i dr. Wojciecha Fedkowicza, JAKUB BA-
NASZEK – fortepian – kl. dr. Joachima Mencla. 

 

 PAWEŁ CAL, student z klasy waltorni dr. Tadeusza Toma-
szewskiego, zdobył I NAGRODĘ oraz STATUETKĘ w 12. 
Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Michała 
Spisaka w Dąbrowie Górniczej, w dn. 14-23 września 2018 r. 

 

 MONIKA PALUCH, studentka z klasy fortepianu  prof. dr. 
hab. Mirosława Herbowskiego, zdobyła I MIEJSCE w I Mię-
dzynarodowym Konkursie Chopinowskim I. Internationa-
len Chopin – Klavierwettbewerb, w Wiedniu – we wrześniu 
2018 r.  

 

 DOMINIKA GRZYBACZ i KLARA KRAJ, duet fortepianowy z 
klasy kameralistyki dr. hab. Bartłomieja Kominka, zdobyły 
tytuł LAUREATA „ESTRADY MŁODYCH” 52. FESTIWALU 
PIANISTYKI POLSKIEJ W SŁUPSKU, we wrześniu 2018 r. 
oraz NAGRODY: 

 Radia Koszalin – recital z nagraniem, 

 Instytucji Promocji i Upowszechniania Kultury Muzycz-
nej „Silesia” w Katowicach – udział w koncertach,  

 Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego – 
recital w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. 

 
#KatKomp2018 – Jubileuszowy Maraton Katedry Kompozycji to 
wydarzenie wpisane w obchody 130-lecia Akademii Muzycznej  
w Krakowie, jako dopełnienie (a może kulminacja?) międzynaro-
dowej konferencji naukowej Polska Muzyka Niepodległa, organi-
zowanej w dniach 29.11.-1.12.2018 przez Katedrę Teorii i Inter-
pretacji Dzieła Muzycznego. Ideą Maratonu jest przedstawienie 
wybranych dzieł z dorobku pedagogów współtworzących dzisiej-
szą Katedrę Kompozycji (jednostkę istniejącą od 1957 roku), jako 
istotnego wkładu w nowoczesne oblicze kultury muzycznej na-
szego kraju, z podkreśleniem indywidualności postaw artystycz-
nych i estetycznych, oryginalności i różnorodności środków 
warsztatowych. Projekt wpisuje się we wspomniane wydarzenie 
naukowe – w ten sposób twórczość pedagogów Katedry Kompo-
zycji otrzymuje należny jej kontekst tradycji i współczesności 
muzyki tworzonej nieprzerwanie w odrodzonej sto lat temu Pol-
sce, umożliwiający recepcję, dokumentację i upowszechnienie  
o zasięgu międzynarodowym.  

 KAROL OSMAN, student z klasy kompozycji prof. dr. hab. 
Wojciecha Widłaka zdobył III NAGRODĘ GŁÓWNĄ w Mię-
dzynarodowym Konkursie  Kompozytorskim „New Vi-
sion” Composition Competition w Nowym Jorku, w paź-
dzierniku 2018 r. Organizator Konkursu: Festiwal „Chopin 
and Friends”, Four Corners Ensemble, USA. 

 

 LAUREACI KONKURSU BLUE NOTE POZNAŃ COMPETI-
TION 2018 w Poznaniu, 14 października 2018 r.: 

 „Kuba Banaszek Quartet” – I MIEJSCE w kategorii 
Zespół Instrumentalny  

 Studenci Akademii Muzycznej w Krakowie wchodzący  
w skład Zespołu: MARCIN KONIECZKOWICZ –  sakso-
fon – kl. dr. hab. Ryszarda Krawczuka i dr. Marcina Ślu-
sarczyka, MAKSYMILIAN OLSZEWSKI – perkusja – kl. 
dr. Łukasza Żyty i dr. Wojciecha Fedkowicza, JAKUB 
BANASZEK – fortepian –  kl. dr. Joachima Mencla. 

 

 PIOTR KALINA, student z klasy śpiewu ks. dr. hab. Zdzisła-
wa Madeja zdobył II NAGRODĘ oraz WYRÓŻNIENIE Insty-
tucji Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia w XX Mię-
dzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Imricha Godina 
IUVENTUS CANTI 2018, Vráble – 19 października 2018.  

 

 JAKUB BANASZEK, student z klasy fortepianu w zakresie 
muzyki jazzowej dr. Joachima Mencla zdobył NAGRODĘ 
INDYWIDUALNĄ w konkursie POWIEW MŁODEGO 
JAZZU odbywającym się w ramach XVII KROKUS JAZZ 
FESTIWAL im. Tadeusza „Errolla” Kosińskiego w Jeleniej 
Górze, w dn. 19-21 października 2018 r. 

 
 

„Od Pendereckiego do Chołoniewskiego” – tak w ogromnym 
oczywiście skrócie można ująć program Maratonu. W prezento-
wanym repertuarze znajdą się dzieła kameralne wszystkich 
piętnastu twórców współkreujących złożoną teraźniejszość 
Katedry Kompozycji. A są to, w kolejności wykonania: Krzysz-
tof Penderecki, Józef Rychlik, Mateusz Bień, Michał Pawełek, 
Wojciech Ziemowit Zych, Wojciech Widłak, Jarosław Płonka, 
Piotr Peszat, Michał Gronowicz, Karol Nepelski, Maciej Jabłoń-
ski, Anna Zawadzka-Gołosz, Magdalena Długosz, Marcel Chy-
rzyński, Marek Chołoniewski (w podwójnej roli autora i perfor-
mera). Ich utwory, w znakomitej większości skomponowane  
w ostatnich latach, zostaną wykonane m.in. przez tak renomo-
wanych artystów i zespoły jak: Trio Łukasza Długosza, Cracow 
Duo (gościnnie z Barbarą Borowicz), Hashtag Ensemble. Cało-
ści dopełnią referaty naukowe Krzysztofa Szwajgiera i Małgo-
rzaty Janickiej-Słysz, która ponadto poprowadzi panel z udzia-
łem kompozytorów.  
 
Organizatorem Maratonu jest Katedra Kompozycji. Szczegóły: 
www.amuz.krakow.pl 

Wojciech Widłak 

Przeżyj intensywnie dzień z naszą muzyką  
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Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 

Sztuka i Wolność 

M U S I Q S  

Koncert galowy „Sztuka i Wol-
ność” uświetnił obchody 200-
lecia istnienia Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki  
w Krakowie oraz 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści. Wydarzenie odbyło się  
w sobotni wieczór, 20 paździer-
nika 2018 r. w Centrum Kongre-
sowym ICE w Krakowie. Uroczy-
stość prowadziła Alicja Popiel. 
 
JM Rektor Akademii Sztuk Pięk-
nych im. Jana Matejki w Krakowie 
prof. Stanisław Tabisz powitał 
wszystkich gości i wyraził radość 
ze spotkania mówiąc: jeszcze nig-
dy nie widziałem tak wielu ludzi na 
urodzinach. Dobrze, że udało nam 
się spotkać w tak dużej Sali Między-
narodowego Centrum Kongresowe-
go ICE w Krakowie! Następnie do-
dał ...Akademia Sztuk Pięknych im. 
Jana Matejki w Krakowie, wspólnie ze Związkiem Polskich Arty-
stów Plastyków Okręgu Krakowskiego oraz Akademią Muzyczną 
w Krakowie, zapraszają Państwa na Wielki Jubileuszowy koncert 
„SZTUKA I WOLNOŚĆ” w wykonaniu Orkiestry Akademii Muzycz-
nej w Krakowie pod batutą Jego Magnificencji prof. Stanisława 
Krawczyńskiego oraz chórów akademickich uczelni krakowskich. 
(...)  

Koncert został poprzedzony premierowym pokazem filmu Prze-
strzenie wyobraźni w reżyserii Juliana Rachwała, powstałym  
z okazji jubileuszu krakowskiej ASP. Przed publicznością wystą-
pili: Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Krakowie, 
Chór Akademii Muzycznej w Krakowie, Chór Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Cantus Firmus, Chór Poli-
techniki Krakowskiej Cantata, Chór Akademicki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Camerata, Chór Uniwersytetu Rolniczego  

w Krakowie pod dyrekcją 
Maestro Stanisława Kraw-
czyńskiego. Wykonane 
zostały utwory: Henryka 
Jana Batora Suita pieśni 
legionowych – utwór skom-
ponowany specjalnie dla 
Akademia Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krako-
wie dla uczczenia jubile-
uszów 200-lecia uczelni 
oraz 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści, Obrazki z wystawy 
Modesta Musorgskiego – 
dzieło zostało zainspirowa-
ne wystawą akwarel i ry-
sunków Wiktora Hartman-
na oraz fragmenty Harna-
siów Karola Szymanow-
skiego. 
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Maciej Zimka  

Akordeonowe święto 

M U S I Q S  

W dniach 7-14 października 2018 r. w Krakowie oraz Nowym 
Sączu odbył się IV Krakowski Festiwal Akordeonowy – Mię-
dzynarodowe Święto Muzyki Akordeonowej.  

Podczas 8 festiwalowych dni zaprezentowało się ponad 50 arty-
stów-muzyków z Polski, Francji, Hiszpanii, Argentyny, Słowacji, 
Ukrainy, Szwecji oraz 16 tancerzy. Dzięki uprzejmości Jego Ma-
gnificencji Rektora Akademii Muzycznej prof. dr. hab. Stanisława 
Krawczyńskiego, Festiwal gościł również w murach Uczelni.  
W Akademii Muzycznej odbyły się koncerty: inauguracyjny  
i finałowy, a także warsztaty dla uczniów szkół muzycznych  
II stopnia oraz studentów, które prowadzili: dr hab. Paweł Pa-
luch, dr Janusz Pater (Akademia Muzyczna w Krakowie), dr hab. 
Rafał Łuc (Akademia Muzyczna we Wrocławiu), dr Paweł Zagań-
czyk (Akademia Muzyczna w Gdańsku) oraz Maciej Frąckiewicz 
(Hochschule für Musik Detmold).  
 
Koncepcja Festiwalu zakłada pluralizm wypowiedzi w zakresie 
prezentowanych gatunków muzycznych. Na scenach koncerto-
wych wystąpili więc różni artyści, przedstawiając wiele „twarzy” 
akordeonu. Odbyło się 9 koncertów, w tym 3 podwójne i 6 poje-
dynczych w: tango, piosence francuskiej i niemieckiej, muzyce 
dawnej, współczesnej, improwizowanej oraz filmowej. Ważnym 
ogniwem Festiwalu były z pewnością prawykonania nowych 
utworów, których odbyło się aż 14. Artyści wykonali najnowsze 
kompozycje polskich twórców: Zygmunta Krauzego, Pawła Jana-
sa, Piotra Peszata, Wojciecha Ziemowita Zycha, Macieja Zimki, 
Bożeny Boby-Dygi, Dariusza Mazurowskiego, Michała Papary, 
Marzeny Majcher, a także zagranicznych kompozytorów: Renāte 
Stivriņy (Łotwa), Sama Cave’a (Wielka Brytania), Petera Machaj-
dika (Słowacja) oraz Volodymyra Runchaka (Ukraina). Ważnym 
wydarzeniem podczas Festiwalu było również wykonanie utworu 
Andrzeja Kościówa – Thereisa Street (wersja na 12 akordeonów), 
w którym wystąpili wykładowcy, doktoranci, studenci i absol-
wenci Akademii Muzycznej w Krakowie.  
 
Oprócz koncertów, w ramach Festiwalu odbyły się wspomniane 
wcześniej warsztaty instrumentalne, wystawa fotografii i obra-
zów Akordeoniści w akcji, wykład Akordeon – instrumentalny ka-
meleon? Aspekty wykonawcze w literaturze różnych gatunków  

muzycznych, gala konkursu filmowego do muzyki akordeonowej  
Uchwyć to co nieuchwytne, na której nagrodzono 3 uczestników, 
projekcja filmu niemego z muzyką improwizowaną na żywo oraz 
dzień akordeonowy w Miasteczku Galicyjskim i Sądeckim Parku 
Etnograficznym w Nowym Sączu.  

Krakowski Festiwal Akordeonowy stał się platformą dla wypo-
wiedzi w wielu aspektach sztuki, nie tylko muzyki, ale również 
fotografii, malarstwa, filmu oraz tańca. Tę syntezę sztuk łączy  
akordeon – instrumentalny kameleon, jak powiedział kiedyś prof. 
Zbigniew Bargielski. Akordeon doskonale bowiem dopasowuje 
się do brzmienia innych instrumentów, może być również stoso-
wany z powodzeniem w różnych stylach muzycznych – staje się 
kameleonem, którego barwa dźwięku stapia się z „muzycznym 
otoczeniem”. Choć długo akordeon w Polsce (i na świecie) ucho-
dził za instrument mało poważny, chałturniczy, w skrajnych 
wypadkach wręcz knajacki, to praca wielu pokoleń artystów-
akordeonistów sprawiła, że w dzisiejszych czasach możemy 
cieszyć się wielką liczbą wirtuozów tego instrumentu, wykonują-
cych zróżnicowany stylistycznie repertuar. IV Krakowski Festi-
wal Akordeonowy – Międzynarodowe Święto Muzyki Akorde-
onowej było tego znakomitym przykładem.  

Fot. Marta Mazurkiewicz-Stefańczyk. 

Fot. Marta Mazurkiewicz-Stefańczyk. 

Fot. Marta Mazurkiewicz-Stefańczyk. 
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Dominik Dubiel SJ 

Czule żegna się z dziewczyną,  
jeszcze czulej z Ukrainą...  

M U S I Q S  

Na początku byli… ludzie 
 
– Cześć, robimy projekt edukacyjny na Ukrainie dla dzieciaków, 
które uczą się języka polskiego. Brakuje nam facetów, dołączyłbyś 
do nas? Wybiera się m.in. Maks, Izka, rytmiczki, więc będzie fajna 
ekipa.  
– Zapytam moich przełożonych i dam znać, ale wstępnie tak… 
 
Skracając nieco rozmowę z Justyną, w taki właśnie sposób dołą-
czyłem do projektu, który przygotowywali już od jakiegoś czasu 
ludzie z Koła Edukacji, przy wsparciu wykładowców naszej  
Almae Matris: Anny Kalarus, Krzysztofa Piotrowskiego i Jana 
Jazownika. W sumie nie pytałem pozostałych uczestników, ale 
jestem gotów założyć się o butelkę ukraińskich dóbr regional-
nych, że większość dołączyła w podobny sposób – dzięki entu-
zjazmowi i konsekwencji aktywistów Koła Edukacji oraz przeko-
naniu, że z ludźmi, którzy tam pojadą, można zrobić coś więcej, 
niż kolejny projekt. Kilka tygodni przed wyjazdem zaczęły się 
pojawiać konkrety: ostateczny skład wyjazdowej ekipy, scena-
riusz przedstawienia, napisany z polotem i finezją przez tatę Izy, 
ostateczny czas wyjazdu, terminy prób.  
 
Kierunek: Wschód!   
 
W końcu nadeszła niedziela 21 października. Zabrawszy pewnie 
kilkadziesiąt kilo rekwizytów i strojów, załadowaliśmy się do 
autokaru i ruszyliśmy na wschód. W autokarze przeprowadzili-
śmy pierwszą próbę w pełnym składzie. Mimo zmęczenia po 
koncercie w ICE Kraków, w którym poprzedniego wieczoru 
znaczna część naszej ekipy brała udział, wyglądało to obiecują-
co. Podróż była długa, więc pozostały czas drogi wykorzystali-
śmy na to, co Amerykanie nazywają pięknie community building. 
Mając świadomość, że podstawą przekonującego, spójnego 
przekazu jest dobra atmosfera w zespole, nie szczędziliśmy 
czasu, sił i środków, by sprostać temu wyzwaniu. Po przybyciu 
do hotelu i próbie generalnej, wszyscy czuli, że nie był to czas 
stracony.  

Twardowski, kwiaciarki i spółka 
 
Przyznam szczerze, że miałem obawę czy scenariusz i cała idea 
przedstawienia, w myśl której dzieciaki towarzyszą Panu Twar-
dowskiemu, chodzącemu po Krakowie i zbierającemu składniki, 
które według magicznej księgi są potrzebne, by pokonać strasz-
nego smoka, choć dla mnie ciekawa i zabawna, okaże się też 
taką również dla ukraińskich dzieci. Obawa okazała się zupełnie 
nieuzasadniona. Podczas obu występów (w Iwano-Frankowsku  
i Kosowie) dzieciaki z zapartym tchem wsłuchiwały się w opo-
wieści Twardowskiego (zagranego brawurowo przez Maksa 
Żelaznego) i muzykę kapeli, grającej na żywo pod wodzą Pauli-
ny Karp, do rozpuku śmiały się z rozrabiających krakowskich 
żaków i przyglądały się pozostałym bohaterom historii – od 
strażników z bramy floriańskiej, przez m.in. Żyda Jakuba z Kazi-
mierza i kwiaciarki, po spektakularny taniec smoków w wykona-
niu naszych zjawiskowych rytmiczek.  
 
Po obu przedstawieniach, rytmiczki, na czele z Gosią i Stenią, 
wspierane (na miarę naszych większych czy mniejszych możli-
wości) przez nas wszystkich, prowadziły dla dzieciaków warszta-
ty z polskich piosenek i tańców. Technicznie rzecz biorąc, to  
z jednego tańca – krakowiaka. Faktem jednak jest, że (jak wyni-
kało z przeprowadzonych później ankiet) właściwie wszystkie 
dzieci zapamiętały „Lajkoniku laj laj, poprzez cały kraj”.  

Czy warto było tak szaleć?  
 
Czy warto było inwestować tyle czasu i energii w ten projekt? 
Zdecydowanie tak. Zobaczenie uśmiechu na twarzach dziecia-
ków, dla których nawet tak proste przedstawienie urastało do 
rangi wielkiej atrakcji, było absolutnie bezcenne. Jeśli do tego 
dołączyć zwiedzanie pięknych miejsc, fantastyczną regionalną 
biesiadę z gospodarzami, długie godziny spędzone na rozmo-
wach, śpiewaniu polskich hitów, tańcach i tym wszystkim, co 
przy bardzo szerokim rozumieniu można określić mianem  com-
munity building, chyba nikt nie będzie miał wątpliwości. W koń-
cu, w ostatecznym rozrachunku, naszym bogactwem nie są 
kolejne prestiżowe projekty, kontrakty i zwycięstwa w konkur-
sach, ale ślad człowieczeństwa, dobroci i miłości, jaki zostawia-
my w życiu innych ludzi. 

Fot. Krzysztof Piotrowski. 

Fot. Krzysztof Piotrowski. 
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Marek Szlezer 

Pianiści Krakowa – Zygmunt Stojowski 

M U S I Q S  

Wybitny polski kompozytor, pianista i pedagog urodził się 27 
marca 1869 w Strzelcach koło Kielc, zmarł 5 listopada 1946  
w Nowym Jorku. Siedziba rodu znajdowała się blisko Krakowa  
i to do dawnej stolicy Polski przeniosła się rodzina Zygmunta 
niedługo po jego urodzeniu. W świat sztuki wprowadziła go 
matka, Maria, prowadząca salon artystyczny, w którym bywało 
wiele znakomitości sceny muzycznej. Młody Zygmunt uczył się 
w Gimnazjum św. Anny oraz uczęszczał na prywatne lekcje do 
Władysława Żeleńskiego. Już pierwsze utwory ujawniły wybitny 
talent kompozytorski i pianistyczny chłopca. W roku 1884 Że-
leński przedstawił rodzinie ucznia Ignacego Paderewskiego, 
będącego wówczas u zarania wielkiej kariery. Był to początek 
długoletniej przyjaźni między wybitnym pianistą a młodym Zyg-
muntem. 
 
W 1886 roku Stojowski występował na koncertach Towarzystwa 
Muzycznego w Krakowie. Po ukończeniu Gimnazjum w 1887 
roku, za radą Żeleńskiego wyjechał do Francji. Podjął studia  
w Konserwatorium Paryskim u L. Diémera (fortepian) i L. Deli-
besa (kompozycja). Po śmierci tego ostatniego korzystał z porad 
J. Masseneta i C. Saint-Saënsa. Był też słuchaczem wykładów na 
Sorbonie. W czasie studiów zaprzyjaźnił się z największymi po-
staciami świata muzycznego m.in. z P. Czajkowskim, J. Brahm-
sem oraz P. Casalsem. 
 
W 1889 roku zdobył dwie Premier Prix: w klasie kontrapunktu 
oraz w klasie fortepianu. Wielka międzynarodowa kariera piani-
styczna Stojowskiego rozpoczęła się w lutym 1891 roku wraz  
z debiutem w sali Erarda. Występował jako solista na najważ-
niejszych europejskich estradach. Niezwykle ważnym artystą  
w jego życiu był, wspomniany wcześniej, Paderewski, który 
udzielał mu konsultacji. Równolegle do sukcesów pianistycz-
nych przyszło międzynarodowe uznanie dla twórczości kompo-
zytorskiej. W 1898 roku Stojowski otrzymał Grand Prix na kon-
kursie w Lipsku za Symfonię d-moll. W 1901 roku została ona 
wykonana podczas koncertu inaugurującego Filharmonię War-
szawską. 
 
W 1905 roku Stojowski wyjechał do USA. Nauczał w New York 
Institute of Musical Art, późniejszym Juilliard School of Music. 
Do jego uczniów należeli m.in. A. Brachocki, O. Levant,  
M. Levitzki, G. Novaes, S. Cherkassky. 1 marca 1915 Orkiestra 
Filharmonii Nowojorskiej poświęciła monograficzny koncert 
jego utworom – był pierwszym polskim kompozytorem, którego 
spotkało to wyróżnienie. Występował w miastach obu Ameryk, 
grywając oprócz dzieł własnych utwory Beethovena, Chopina, 
Liszta, Saint-Saënsa. Jego kompozycje wykonywali, m.in.  
I. Paderewski, A. Michałowski, J. Hofmann, M. Horszowski,  
P. Grainger, O. Samaroff, P. Kochański, J. Thibaud, J. Heifetz,  
G. Enescu, P. Casals, G. Piatigorski, M. Sembrich. Publikował  
w prestiżowych wydawnictwach: Heugel, Augener, Peters, 
Schirmer, Schott. 
 
W czasie wojen światowych grał i organizował koncerty, aby 
zdobyć środki finansowe na pomoc rodakom. Przyczyniał się 
również aktywnie do organizacji koncertów polskich artystów  
w USA oraz włączał w działania dyplomatyczne.  

Znajomość z Paderewskim oraz poświęcenie sprawie polskiej 
spowodowało, że w 1918 roku została złożona Stojowskiemu 
propozycja udziału w pierwszym polskim rządzie w charakterze 
Ministra Spraw Zagranicznych. Odmówił, zasłaniając się lep-
szym spożytkowaniem swojej osoby dla spraw kraju stałą obec-
nością za oceanem. Założył tam Polish Institute of Arts and Let-
ters i działał w Fundacji Kościuszkowskiej. Pisał rozprawy i arty-
kuły poświęcone muzyce i problemom politycznym Polski.  
W uznaniu zasług otrzymał order Polonia Restituta, a Stany 
Zjednoczone wyróżniły go kilkoma odznaczeniami m.in. Meda-
lem Zasłużonych za aktywność społeczno-polityczną. 
 
Stojowski uważał Kraków za swoje rodzinne miasto i zawsze 
odwiedzał je podczas podróży do Ojczyzny. Po jego śmierci,  
w okresie PRL, ze względu na bliskie związki z Paderewskim  
i Rządem Polskim w Londynie unikano prezentowania jego 
dzieł. Nieobecność kompozycji w programach koncertowych 
oraz brak opracowań i artykułów sprawiły, że ten jeden z najwy-
bitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły kompozytorskiej,  
a zarazem jeden z najsłynniejszych pianistów, wymieniany nie-
gdyś obok Paderewskiego i Rachmaninowa, został w rodzinnym 
kraju niemal całkowicie zapomniany. Działalności Polish Music 
Center zawdzięczamy przywrócenie jego postaci polskiej i świa-
towej kulturze muzycznej. 

Zygmunt Stojowski.  
Fot. z około 1910 roku wykonana przez Studio Freuda z Nowego Jorku.  

Domena publiczna.  

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Orkiestra_Filharmonii_Nowojorskiej&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Orkiestra_Filharmonii_Nowojorskiej&action=edit&redlink=1
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Naiwnie byłoby myśleć, że od akcji z siekierą życie Pana Wieśka stało się lepsze. Kilkanaście minut po opisanych po-
przednio faktach, u naszego bohatera stawiły się służby, wezwane przez rozwścieczonych smrodem sąsiadów. A po-
nieważ trudno mu było podać racjonalny powód zniszczenia drewnianej toalety, w notatkach z interwencji pojawiły się 
zapisy o lekkiej niepoczytalności, stosowaniu środków odurzających, depresji i ukrywanej agresji – świadczące oczywi-
ście o kompletnym braku rozpoznania zastanej sytuacji. Co gorsza, tęczowe kolory jarzące się z pokoju, nadały całej 
sprawie dodatkowej pikanterii. Na nic zdały się – racjonalne skądinąd – wyjaśnienia, że tęcza jest bardziej symbolem 
przymierza niż odmienności. Zbyt trudne dla sporządzających notatkę okazało się słowo: przymierze. W związku z tym, 
plotka o ukrywanym kochanku natychmiast obiegła okolicę.  

Leżący u jej podstaw fakt, że Pan Wiesiek, chcąc wyłączyć feerię emitowanych przez kibord barw, przykrył swój instru-
ment kocem, nikomu nie wydał się prawdziwy. Można było usłyszeć, jak wiele osób widziało, że koc się ruszał; co oczy-
wiście było prawdą, bo instrument potrafił zmieniać kształt. I z nad koca wyglądało to jednoznacznie. Pan Wiesiek nie 
rozumiał, co wyglądało jednoznacznie i o jakie wiele osób chodzi? W pokoju znajdowało się tylko dwóch pełniących służ-
bę mundurowych. Przez chwilę zastanawiał się czy kogoś jeszcze tam nie było, ale przypomniał sobie, że jednak nie. 

Na domiar złego siekiera użyta do dewastacji okazała się kradziona. Nie ukradł jej oczywiście Pan Wiesiek, tylko zło-
dziej, który następnie porzucił łup w okolicy. Nasz artysta tylko ją znalazł (i to już dość dawno), ale fakt domniemanej 
kradzieży uczynił z Wieśka osobę jeszcze bardziej podejrzaną. Chwila sprowadzonej do działania refleksji i zachwytu 
nad niezależnością skończyła się natychmiast. Teraz była już tylko szara rzeczywistość, zaciągnięta niedającym się 
rozproszyć smrodem szamba.  

„Czy to jest aż tak trudne?” – pomyślał. „Kiedy tylko się wychylisz, świat obraca się przeciwko tobie?” 

Niestety jedyny potencjalny pocieszyciel: kibord, milczał jak zaklęty. Kiedy po całym dniu Pan Wiesiek ściągnął z niego 
koc i rozpoczął wypowiadać doń niekończące się żale na wszystko i wszystkich, nie doczekał się żadnej reakcji.  

„Maszyny kompletnie nie potrafią wyczuć sytuacji” – zawyrokował. Było to stwierdzenie pełne rozczarowania. Nieste-
ty, jak większość ludzi nie widział już, jak bardzo jest ono absurdalne.  

W tym miejscu przypomnę, że podstawą działania urządzeń była intuicyjność. Maszyny miały za zadanie dać się obsłu-
żyć w najbardziej oczywisty sposób. Ludzie nie musieli myśleć jak coś zrobić. Dotykowe ekrany podsuwały zawsze 
„właściwy” przycisk. Słuszną decyzję. Jedyną decyzję. Wydawać więc się mogło, że urządzenia doskonale „wyczuwają” 
sytuację. Oczywiście zdarzały się przypadki, w których intuicyjność zawodziła, ale zamiast poprawiać ją, „poprawiali 
się” sami ludzie. Twoja brama nie rozumie polecenia: „Otwórz się!”? Oczywiście! Musisz powiedzieć: „Bramo, bramo 
otwórz!” – wtedy zadziała. Pralka nie może prać w wysokiej temperaturze, bo rozpoznała ubrania z materiałów delikat-
nych? Nie ma problemu, musisz wybrać funkcję: Ustawienia niestandardowe. Następnym razem pralka domyśli się 
tego sama i zamieni twój delikatny szalik w szmatę do podłogi.  

Ludzie wciąż uczą się lepiej od maszyn. Nie szybciej – lepiej. I wciąż (przynajmniej niektórzy) potrafią wczuć się w sytu-
ację. Tylko, że rozmawiają przy pomocy maszyn. I nie chodzi o wątpliwość, czy po drugiej stronie konwersacji też jest 
człowiek, tylko czy nadal mówią i piszą to, co faktycznie chcieli... 

Mateusz Bień 

Pan Wiesiek i jego… 
cz. IX 
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