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W pięknym miesiącu maju 2017 
roku, w salach koncertowych Aka-
demii Muzycznej w Krakowie, po-
nownie zabrzmiały najpiękniejsze 
pieśni z całego świata, w zachwyca-

jących interpretacjach tak pedagogów, jak i studentów. To za sprawą drugiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Wokalnej 
Voice and Piano, zorganizowanego przy współpracy trzech katedr: Kameralistyki, Wokalistyki oraz Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego; poe-
ta napotkał kompozytora, słowo spotkało się z dźwiękiem, a głos z fortepianem. Podczas sześciu koncertów popołudniowych i wieczornych 
usłyszeć można było najwybitniejsze utwory z gatunku liryki wokalnej, ale i koncertującej: od arcydzieł „reżysera percepcji publiczności” 
Ludwiga van Beethovena – poprzez słowiańskie liryki Prokofiewa, Rachmaninowa i Szostakowicza, polskie pieśni Perkowskiego, Maklakie-
wicza, Moniuszki, Karłowicza, Szymanowskiego, Bairda czy dawno niesłyszane pieśni Władysława Żeleńskiego, klasykę gatunku Brahmsa i 
Schumanna, Dvořáka i Griega, wreszcie twórczość zza oceanu: Coplanda, Guastavino i Ginastery – po klimatyczne tanga samego Astora 
Piazzolli. Niestety zapowiadany w programie recital słynnej śpiewaczki Sylvii Schwartz nie odbył się z powodu choroby artystki. Pozostaje 
żywić nadzieję, że zawita ona w naszym mieście na kolejnej edycji Festiwalu.  
 
Wyjątkowym wydarzeniem towarzyszącym festiwalowym koncertom była Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana pod no-
śnym hasłem „Systemy kształcenia-kameralistów w uczelniach muzycznych w Polsce”. Oto krakowska Akademia Muzyczna stała się tere-
nem spotkania dwóch grup postaci mających kluczowy wpływ tak na kształt edukacji młodych ludzi w Polsce, jak i na poziom artystyczny 
zespołów muzycznych instytucji kulturalnych naszego kraju. I tak, szansę wypracowania wspólnego stanowiska w kształceniu muzyka-
kameralisty na forum dyskusyjnym otrzymali niemal wszyscy kierownicy Katedr Kameralistyki w Polsce (prof. Jacek Tosik-Warszawiak  
z Krakowa, prof. Katarzyna Jankowska z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, prof. Arkadiusz Kubica  
z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, prof. Bogumił Nowicki z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Pade-

rewskiego w Poznaniu, prof. Grażyna Bożek-Wota z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocła-
wiu oraz, w zastępstwie kierownika, dr Mirosława Sumlińska z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku). Stanęli oni następnie oko w oko z dyrektorami polskich filharmonii  
i innych instytucji organizujących życie muzyczne kraju.  
* dokończenie na str. 3. 

Od miłości aż do śmierci… 
Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Wokalnej Voice&Piano 2017 
dr hab. Agnieszka Draus – Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego  

 
WAŻNE TEMATY: 
 

 Harmonogram wyda-
rzeń artystycznych 

 Kartki z kalendarza 

 Nagrody i wyróżnienia 

 Studencki kwadrans 

 Solo i w duecie 

 Informacje BK 

Redaktor naczelny:  

Agnieszka Radwan-Stefańska 

agnieszka.stefanska@amuz.krakow.pl 

Korektor: 

Piotr Papla  

Akademia Muzyczna w Krakowie 

ul. Św. Tomasza 43, 31-027 Kraków 

T/F +48 12 426 29 70, +48 12 422 44 55 

www.amuz.krakow.pl 

www.facebook.com/amuz.krakow 



HARMONOGRAM WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH 
 niedziela 4 czerwca 
10:30, 18:00, Aula Florianka Portrety Romantyków: Edward Grieg  

 17-18 czerwca 
Aula Florianka, Sesja naukowa Muzykoterapia w edukacji: Muzyka 
łączy – muzyka dzieli. Stres i rola muzyki w jego łagodzeniu. 

 czwartek 22 czerwca 
19:00, Kościół św. Krzyża, II Kraków Bach Festiwal, Recital organowy: 
Krzysztof Musiał, Artur Szczerbinin, Arkadiusz Pawliczek.   

 piątek 23 czerwca 
18:00, Kościół św. Marcina, II Kraków Bach Festiwal, Bach – kantata, 
msza 

 sobota 24 czerwca 
18:00, Kościół św. Marcina, II Kraków Bach Festiwal, Kantaty północ-
noniemieckie 

 
 

 W dniach 28 sierpnia – 3 września 2017 
w Akademii Muzycznej w Krakowie odbę-
dzie się 19. Letnia Akademia Muzyczna 
Kraków 2017.  Szczegółowe informacje:  
www.amuz.krakow.pl/letnia-akademia-
muzyczna/informacje/ 
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Prace konkursowe,  w zakresie tworzywa, miały stanowić muzyczną 
transformację materiałów źródłowych przygotowanych przez organi-
zatorów Konkursu. W tegorocznej edycji były nimi jakości brzmienio-
we wybranych akustycznych instrumentów perkusyjnych. Sekwencje 
dźwiękowe zostały wykonane przez Bartosza Sałdana i utrwalone  
w Studio Nagrań przez Kamila Madonia. Tak sformułowane kryteria 
zadecydowały o nowatorstwie Konkursu, a zarazem gwarantowały 
rzetelność prac, możliwość ich porównania, a także pomogły wnikli-
wiej ocenić wyobraźnię i wrażliwość autorów. 
 
Konkurs odbył się w dniach 6-7 kwietnia 2017 roku. Jury w składzie: 
Elżbieta Sikora (przewodnicząca, Paryż), Barbara Okoń-Makowska 
(UMFC, Warszawa), Magdalena Długosz (AM, Kraków), Marcin Bort-
nowski (AM, Wrocław), Marek Chołoniewski i Józef Rychlik (AM, 
Kraków), po dogłębnej analizie i ocenie opatrzonych godłem prac  
(I etap) zakwalifikowało sześć kompozycji do publicznej prezentacji 
na koncercie finałowym (II etap), po którym została podjęta decyzja  
o przyznaniu  trzech nagród oraz trzech równorzędnych wyróżnień. 
 
Nagrody: 
I: Jakub Gucik za utwór pt. „Czy słyszysz światło?” (AM, Kraków) 
II: Aleksandra Słyż za utwór pt. „___999__1” (AM, Poznań) 
III: Piotr Bednarczyk za utwór pt. „Zaniechanie” (AM, Wrocław) 
 
Wyróżnienia: 
Krzysztof Kicior za utwór pt. „L’esprit de l’escalier” (UMFC, 
Warszawa) 
Aleksandra Kot za utwór pt. „Project Perkushy” (AM, Wrocław) 
Marcin Sztof za utwór pt. „Refleksja” (AM, Wrocław) 
 
Sponsorem i partnerem technologicznym Konkursu była krakowska 
firma Music Info sp. z o.o. i jej prezes Pan Mariusz Czarnecki. Pragnąc 
uczcić pamięć Profesora J. Patkowskiego, którego był studentem  
i przyjacielem, włączył się w przeprowadzenie Konkursu, u-
dostępniając swoją najnowszą aparaturę elektroniczną (EAW Radius) 
do projekcji kompozycji konkursowych oraz ufundował nagrody 
rzeczowe: dwa monitory studyjne Resident Audio Monitor M5 dla 
laureata  
I nagrody, program notacyjny Avid Sibelius 7 dla laureata II nagrody, 
interface komputerowy audio ESIO 22 XTU dla laureata III nagrody. 
 
Wręczyła je przedstawicielka firmy, pani Elżbieta Schabowska. 
Pozostali laureaci otrzymali z rąk Przewodniczącej Jury dyplomy  
uczestnictwa. 
 
Dopełnieniem koncertu finalistów był wykład dra M. Bienia zatytuło-
wany „Tworzenie komputerowych narzędzi wspomagających realiza-
cję wizji kompozytora”. Koncert zaszczycili swą obecnością –  córka 
Profesora – Marianna oraz najbliżsi przyjaciele: prof. Krzysztof Szli-
firski i inż. Edward Kulka. 
 
Kończąc moją relację, pragnę poinformować, że opisane wydarzenie 
inicjuje zaplanowany przez Katedrę Kompozycji cykl konkursów 
kompozytorskich. W latach parzystych będzie to Konkurs Młodych 
Kompozytorów im. Marka Stachowskiego, którego przedmiotem 
jest muzyka instrumentalna. W latach nieparzystych konkurs będzie 
dedykowany muzyce elektroakustycznej. Moim zamierzeniem jest, 
aby druga edycja Konkursu Kompozytorskiego im. Józefa Patkow-
skiego nabrała rangi wydarzenia o zasięgu międzynarodowym. 

 

Tak, mamy do czynienia z nowym światem, z poszukiwaniem nowego 
piękna, z nowym podejściem do sztuki – mówił Profesor Józef Pat-
kowski, ojciec polskiej muzyki elektroakustycznej, założyciel Studia 
Eksperymentalnego Polskiego Radia w Warszawie (1957), czwartego 
profesjonalnego centrum twórczości elektronicznej w Europie,  
a siódmego na świecie. Był także twórcą i kierownikiem Studia Muzy-
ki Elektroakustycznej przy naszej Akademii (1974-2000). 
 
Nawiązując do myśli Profesora, podjęłam inicjatywę zorganizowania 
– pierwszego i jedynego w Polsce – konkursu kompozytorskiego 
poświęconego muzyce elektroakustycznej, w szczególności cyfrowej 
muzyce konkretnej. Projekt został zrealizowany przez Katedrę Kom-
pozycji naszej Akademii i działające w jej ramach Studio Muzyki Elek-
troakustycznej przy znaczącym, aktywnym zaangażowaniu Kierow-
nika Katedry prof. dra hab. Wojciecha Widłaka. Rolę sekretarza   
i męża zaufania Konkursu pełnił mgr Piotr Roemer, a obsługę infor-
matyczną zapewnił mgr inż. Paweł Mikłaszewski. 
 
Do uczestnictwa zaprosiliśmy studentów i absolwentów (w wieku 20-
30 lat) polskich uczelni muzycznych oraz członków Polskiego Stowa-
rzyszenia Muzyki Elektroakustycznej, dając im szansę udowodnienia, 
że w Polsce w tej dziedzinie tworzy się muzykę o wysokich walorach 
estetycznych i zaawansowanej technologii.  

RELACJA  z 1. Ogólnopolskiego 
Konkursu Kompozytorskiego  
im. Józefa Patkowskiego 
dr hab. Magdalena Długosz – Inicjator i koordynator projektu 



Gdy w czwartek uczestnicy konkursu przygotowywali się do finału z orkiestrą, w sądec-
kim kościele św. Kazimierza wystąpili studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz 
Orkiestra Barokowa Akademii Muzycznej w Krakowie pod dyrekcją Marka Toporow-
skiego. Ich występ poprzedził krótki recital organowy Michała Białki. Artysta dał intere-
sujący przegląd twórczości organowej od Johanna Sebastiana Bacha (Preludium i fuga  
G-dur BWV 541), poprzez Felixa Mendelssohna (Preludium i fuga G-dur op. 37 nr 2)  
i Roberta Fuchsa (Fantazja e-moll op. 91), po Maxa Regera (Preludium e-moll op. 59  
nr 1). Tak skonstruowanym programem podkreślił ciągłość tradycji Bachowskiej  
w twórczości wszystkich późniejszych kompozytorów, a jednocześnie indywidualne  
i oryginalne przetworzenie tej spuścizny przez każdego z nich. Był to recital wykonany 
perfekcyjnie, z wielkim znawstwem stylów i wielką kulturą muzyczną. 

Pod dyrekcją Marka Toporowskiego zabrzmiały dwie kantaty Bacha: Wachet! Betet! 
BWV 70 i Ich hatte viel Bekümmernis BWV 21. Zaprezentowane zostały z ogromnym 
zaangażowaniem i niemałą znajomością dawnych praktyk wykonawczych. Nic dziwne-

go, wszak Marek Toporowski to mistrz w tej dziedzinie. 

Festiwal i Konkurs im. Ady Sari...  
Anna Woźniakowska – Polska Muza 

czerwiec 2017 

Kościół św. Kazimierza w Nowym Sączu. Fot. Joanna Czech. 

Duet fletu i klawesynu oczarował słuchaczy kolejnego koncertu kameralnego, który odbył 
się 5 maja w Auli Florianka. Tego wieczoru dla licznie zgromadzonej publiczności zagrali 
Wiesław Suruło i Andrzej Zawisza. Tym razem rozbrzmiewała muzyka barokowa opisana 
nazwiskiem Bach.  
 
Johann Sebastian Bach był nie tylko wybitnym kompozytorem, ale również ojcem dwadzie-
ściorga dzieci. Piątkowe wydarzenie nie tylko przypomniało nam walory płynące z jego mu-
zyki, ale również, a może przede wszystkim, wydobyło z cienia znakomite kompozycje jed-
nego z jego synów, Carla Philippa Emanuela Bacha. 
 
Na scenie pojawił się Wiesław Suruło i zaraz po powitalnych brawach ucichł gwar, wytworzyła się podniosła atmosfera, a przestrzeń zaczęła 
wypełniać piękna muzyka. Koncert został dobrze przemyślany. Na początku rozległ się subtelny dźwięk fletu, który wprowadził wszystkich  
w odpowiedni klimat. My, słuchacze, poddaliśmy się temu nastrojowi. Mieliśmy okazję wysłuchać Sonatę na flet solo a-moll. Dopiero w kolejnym 
utworze, czyli uroczej i pełnej słodyczy Sonacie g-moll na flet i klawesyn, do muzyka dołączył drugi instrumentalista. Dalsza część koncertu składa-
ła się z utworów Johanna Sebastiana Bacha. V Suita francuska G-dur wydała mi się najpiękniejszą kompozycją tego wieczoru, a w szczególności jej 
część Sarabande. Całość okazała się niezwykłym popisem umiejętności Andrzeja Zawiszy. Na zakończenie zabrzmiała Sonata  
h-moll. Wspaniałe dzieło, w którym w sposób nieoczywisty przenikają się dialogujące ze sobą klawesyn i flet. Pozytywny odbiór koncertu przez zgro-
madzonych na sali melomanów został wyrażony gromkimi brawami, które zmusiły muzyków do powrotu na scenę i zagrania bisów. 
 
Przedstawienie tak odległych historycznie od nas utworów dało widzom do zrozumienia, że kiedy słuchamy muzyki, istnieje tylko „tu” i „teraz”, 
jakbyśmy znaleźli się poza czasem i przestrzenią. To wspaniałe, że po raz kolejny mogliśmy doświadczyć tego uczucia za sprawą koncertu orga-
nizowanego przez Katedrę Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej. 

Relacja z Koncertu Kameralnego we Floriance  
Monika Słupek – Muzyczny Kraków  

Andrzej  Zawisza i Wiesław Suruło. Fot. arch. własne.  

Zaproszenie organizatorów przyjęli: Bogdan Tosza (Dyrektor Filharmonii Krakow-
skiej), Piotr Sułkowski (Dyrektor Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej), Jacek Rogala 
(Dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej), Andrzej Kosendiak (Dyrektor Narodowego 
Forum Muzyki), Andrzej Kosowski (Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca), Daniel Cichy 

(Dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego); podzielili się ze słuchaczami cennymi uwagami, statystykami i refleksjami na temat prze-
de wszystkim zatrudnienia młodych muzyków w liczących się gremiach artystycznych. Wszyscy uczestnicy konferencji podkreślali celowość 
takiego spotkania, jego bezprecedensowość i konieczność w świetle zmieniających się przepisów, rosnącej biurokracji i niepewnego kształtu 
edukacji wyższej w przyszłości. Można powiedzieć wprost, że organizatorom festiwalu udało się zintegrować środowisko w celu wypracowa-
nia wspólnego stanowiska w obronie artystycznych ideałów. Znakomitym uzupełnieniem dla części organizacyjno-edukacyjnej stały się 
referaty dotykające już samej specyfiki kameralistyki wokalnej, wpisujące się w ideę nadrzędną festiwalu. Refleksji poddany został aspekt 
relacji głosu i instrumentu bądź grupy instrumentów w zespołach kameralnych, statusu pianisty jako „coacha”, akompaniatora i korepetyto-
ra. Swoim doświadczeniem podzielili się ze słuchaczami: Grzegorz Biegas (Akademia Muzyczna w Katowicach), Bogna Czerwińska-Szymula 
(Akademia Muzyczna w Gdańsku) i prof.  Krystyna Borucińska (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie). Całość obrad za-
mknęły dwa wystąpienia muzykologów: Macieja Negrey’a, w fascynujący sposób prezentującego twórczość Władysława Żeleńskiego – pa-

trona krakowskiej uczelni, którego pieśni wszystkie Akademia planuje zarejestrować i wydać w jubileuszowym roku 2018 – oraz 
Mieczysława Kominka zarysowującego status kameralistyki wokalnej we współczesnej muzyce polskiej.  

Od miłości aż do śmierci… 
* dokończenie ze str. 1 
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 KAROLINA FILUS, studentka z klasy śpiewu dr hab. Marii Se-
remet-Dziewięckiej, zdobyła NAGRODĘ za najlepsze wykonanie 
utworu Wofganga Amadeusza Mozarta – Recytatyw i aria Susan-
ny z IV aktu opery Le Nozze di Figaro, w XVII Międzynarodowym 
Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu, 20 
maja 2017 r.  

 

 RADOSŁAW GOŹDZIKOWSKI, student z klasy fortepianu 
prof. dr. hab. Andrzeja Pikula, zdobył III NAGRODĘ w Międzyna-
rodowym Konkursie 11éme Concours International de Piano Adi-
lia Alieva w Annemasse-Grand Geneve we Francji/Szwajcarii, w 
dn. 14-16 maja 2017 r. 

 

 DARYA BUTSKAYA, studentka z klasy skrzypiec  prof. Wiesła-
wa Kwaśnego, zdobyła wraz z zespołem „Kapela z Innej Struny” 
WYRÓŻNIENIE w Konkursie Muzyki Folkowej Nowa Tradycja 
2017 w Warszawie, 14 maja 2017 r. 

 

 RADOSŁAW WIECZOREK, student z klasy gitary prof. dr. hab. 
Janusza Sochackiego, w Międzynarodowym Konkursie Młodych 
Gitarzystów na Festiwalu Ivana Ballu 2017, w Dolným Kubínie na 
Słowacji – 12 maja 2017 r. zdobył: 
GRAND PRIX w kategorii V i VI, I MIEJSCE w kategorii VI, NA-
GRODĘ Akademii Muzycznej im. Jána Albrechta w Banskiej  
Štiavnici 

 

 FRANCISZEK ARASZKIEWICZ, uczestnik studiów doktoranc-
kich dyscypliny kompozycja i teoria muzyki z klasy dr. hab. Mar-
cela Chyrzyńskiego, zdobył WYRÓŻNIENIE w Międzynarodo-
wym Konkursie Kompozytorskim „The contemporary piano  
2017” w Atenach, za kompozycję Study of Chaos for piano  
(4 hands), w maju 2017 r. 

 

 ALEKSANDRA KAUF, studentka z klasy fideli kolanowych  
dr hab. Marii Pomianowskiej zdobyła wraz z zespołem III NA-
GRODĘ ex aequo w Konkursie Folkowy Fonogram Roku 2016, za 
album The Voice of Suka, Warszawa – 11.05.2017 r.  

 

 MICHAŁ PRÓSZYŃSKI, student z klasy śpiewu dr. hab. Marka 
Rzepki, zdobył GRAND PRIX I Ogólnopolskiego Konkursu Wokal-
nego Vox  Populi w Jeleniej Górze, 5-6 maja 2017 r. 

 

 PAWEŁ CAL, student z klasy waltorni dr. Tadeusza Toma-
szewskiego zdobył III NAGRODĘ VIII Międzynarodowego Kon-
kursu International Brass Instruments Competition w Gdańsku,  
w dn. 2-6 maja 2017 r. Akompaniament: mgr WIOLETTA FLUDA. 

 

 LAUREATKI 50. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Muzyków 
im. Karola Kurpińskiego VII Konkursu Pieśni i Arii we Włoszako-
wicach, 06.05.2017 r., studentki z klasy śpiewu dr hab. Marii Sere-
met-Dziewięckiej: 
KAROLINA FILUS – I NAGRODA 
BEATA KANTOROVA – WYRÓŻNIENIE 
Akompaniament: mgr OLHA TSYMBALYUK. 
 
 

 
 

 ZUZANNA DULĘBA, studentka z klasy skrzypiec 

prof. dr hab. Magdaleny Szczepanowskiej, zdobyła V NAGRODĘ 
w kategorii IV – skrzypce w Międzynarodowym Konkursie XXI 
International competition of Bohdan Warchal in playing the bow-
string instruments, Dolný Kubín – 1 maja 2017 r. 

 

 LAUREACI Międzynarodowego Konkursu 11th International In-
terpretative Competition for Wind Instruments Brno 2017,  
w dn. 28.04-01.05.2017 r., studenci z klasy trąbki  dr. hab. Bene-
dykta Matusika: 
WOJCIECH KASZUBA – II NAGRODA w kategorii III 
GRZEGORZ BIZUKOJĆ – II NAGRODA w kategorii II 
Akompaniament: mgr KLAUDIA SYJUD, uczestniczka studiów 
doktoranckich z klasy prof. dr. hab. Andrzeja Pikula. 
KAMIL ŻOBEL – III NAGRODA w kategorii II, student z klasy 
puzonu prof. dr. hab. Zdzisława Stolarczyka i dr. Tomasza Stolar-
czyka. 

 

 LAUREACI Międzynarodowego Konkursu 27° Concorso Interna-
zionale per Giovani Musicisti „Citta di Barletta” we Włoszech,  
24-30.04.2017 r.:  
DARYA BUTSKAYA – GRAND PRIX w kategorii D – instrumen-
tów smyczkowych, studentka z klasy skrzypiec prof. Wiesława 
Kwaśnego. 
Akompaniament: KAROLINA KRUPA, studentka z klasy fortepia-
nu dr. hab. Mariusza Sielskiego; 
TRIO: DARYA BUTSKAYA – skrzypce, SARA HABER – klarnet,  
MAYA SAADEH – fortepian – GRAND PRIX w kategorii C – ze-
społów, studenci z klasy kameralistyki dr. hab. Bartłomieja Ko-
minka; 
SARA HABER – I NAGRODA w kategorii D – instrumentów dę-
tych, studentka z klasy klarnetu prof. Andrzeja Godka. 
Akompaniament KAROLINA KRUPA, studentka z klasy fortepia-
nu dr. hab. Mariusza Sielskiego; 
KAROLINA KRUPA – III NAGRODA w kategorii F – fortepian, 
studentka z klasy fortepianu dr. hab. Mariusza Sielskiego. 

 

 KWINTET DĘTY CREAM QUINTET z klasy kameralistyki dr. hab. 
Pawła Krauzowicza w składzie: AMELIA LEWANDOWSKA, 
ALEKSANDRA MAJDA, MATEUSZ WOŹNIAK, PAWEŁ CAL, 
AGNIESZKA KOZIOŁ zajął I MIEJSCE ex aequo II Lubuskiego 
Konkursu Dętych Zespołów Kameralnych Łagów 2017,  w dn. 29-
30 kwietnia 2017 r. 

 

 KAMIL KUC, student z klasy oboju prof. Jerzego Kotyczki i 
mgr. Maksymiliana Lipienia, zdobył GRAND PRIX VII Międzyna-
rodowego Konkursu International Contest of Young Performers 
on Wind and Percussion Instruments „Horns of Bukovyna” w 
Czerniowcach na Ukrainie, w dn. 24-28.04.2017 r. 

 

 LAUREACI Międzynarodowego Konkursu VIII International Music 
Competition 2017  w Belgradzie – 9 maja 2017 r.: 
ZHOVKLIY VLADYSLAV – I NAGRODA,  student z klasy akor-
deonu dr. Janusza Patera 
RAFAŁ PAŁACKI – I NAGRODA,  student z klasy akordeonu  
dr. Janusza Patera 
DUET AKORDEONOWY – I NAGRODA, klasa dr. hab. Pawła 
Palucha.   

musiQs  
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 LAUREACI XIX Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. 
Imricha Godina Iuventus Canti 2017 we Vráblach, w dn. 24-
28.04.2017 r.:  
MICHAŁ PRÓSZYŃSKI – I NAGRODA w kategorii VII oraz NA-
GRODA SPECJALNA Instytutu Promocji i Upowszechniania Muzy-
ki Silesia, student z klasy śpiewu dr. hab. Marka Rzepki; 
JAN BUKOWSKI – I NAGRODA w kategorii V, student z klasy 
śpiewu dr. hab. Marka Rzepki;  
SYLWIA ZIÓŁKOWSKA – I NAGRODA w kategorii IV, studentka  
z klasy śpiewu mgr Jolanty Pawlikowskiej. 
dr DOMINIKA PESZKO – dyplom za najlepszy akompaniament 
podczas konkursu. 

 

 LAUREACI I Międzyuczelnianych Konfrontacji Fortepianu Alterna-
tywnego w Akademii Muzycznej w Krakowie – 8 kwietnia 2017 r.: 
JUSTYNA KUJDA – II MIEJSCE w kategorii B, studentka z klasy 
fortepianu obowiązkowego dr Mileny Kędry;       
STEFANIA KUPIEC – II MIEJSCE ex aequo w kategorii A, student-
ka z klasy fortepianu obowiązkowego dr Mileny Kędry;    
DARIUSZ BANAŚ – III MIEJSCE, student z klasy fortepianu obo-
wiązkowego dr. Łukasza Dębskiego. 

 

 LAUREACI Międzynarodowego Konkursu 9° Concorso Internazio-
nale di Esecuzione Musicale „Giovani Musicisti” – Citta di Treviso 
we Włoszech, 31.03-01.04.2017 r.   
studenci z klasy klarnetu prof. Andrzeja Godka: 
JAROSŁAW SROKA – II NAGRODA w kategorii G – instrumenty 
solowe, OLEH MALOVICHKO – III NAGRODA w kategorii G – in-
strumenty solowe; kwartet studentów z klasy kameralistyki  
dr. hab. Piotra Lato: JAROSŁAW SROKA, OLEH MALOVICHKO,  
IZABELA ŻURCZAK, SARA ŚLEMP II NAGRODA w kategorii G – 
zespoły kameralne. 

 

 LAUREACI Międzynarodowego Konkursu 8˚ Concorso Internazio-
nale Giovani Musicisti Premio „Antonio Salieri” w Legnago we Wło-
szech, 02-09.04.2017 r. KWARTET STUDENTÓW z klasy kamerali-
styki dr. hab. Piotra Lato w składzie: JAROSŁAW SROKA, OLEH 
MALOVICHKO, IZABELA ŻURCZAK, SARA ŚLEMP I NAGRODA 
w kategorii zespoły kameralne oraz NAGRODA SPECJALNA. 

 
 

 ZWYCIĘZCY XIV MISTRZOSTW KRAKOWA  
UCZELNI ARTSTYCZNYCH  W PŁYWANIU Kraków 2017: 

 
PŁYWANIE 
stylem motylkowym w konkurencji kobiet:  
MARIA GOCAŁ – I Miejsce 
w konkurencji mężczyzn:  
DMYTRO HOLOVENKO – I Miejsce 
STANISŁAW SZCZEPOWYCZ – III Miejsce 
 
stylem dowolnym w konkurencji kobiet:  
MARIA GOCAŁ – I Miejsce 
w konkurencji mężczyzn:  
MAKSYMILIAN FRACH – II Miejsce 
DMYTRO HOLOVENKO – III Miejsce 
 
stylem klasycznym w konkurencji kobiet:  
ANNA SUDER – II Miejsce 
ELIZA PAWŁOWSKA – III Miejsce 
w konkurencji mężczyzn:  
MAKSYMILIAN FRACH – I Miejsce 
KAROL MACH – II Miejsce 
 
stylem grzbietowym w konkurencji kobiet: 
ADRIANNA KOCHANOWICZ – III Miejsce 
w konkurencji mężczyzn:  
STANISŁAW SZCZEPOWYCZ – I Miejsce 
RAFAŁ ŚLUSARCZYK – II Miejsce 
 
BADMINTON 
 
w konkurencji kobiet:  
JOANNA SZCZERBA – I Miejsce 
MARTA RĄCZKA – II Miejsce 
KAROLINA KRAJEWSKA-WILK – III Miejsce 
w konkurencji mężczyzn:  
BŁAŻEJ KOZŁOWSKI – I Miejsce 
MICHAŁ SUCHOŃ – II Miejsce 
KRZYSZTOF KAPELAŃCZYK – III Miejsce 

NASZE OSIĄGNIĘCIA 

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uka-
zała się książka dr Małgorzaty Pawłowskiej, 
pracownika dydaktyczno-naukowego naszej 
Uczelni, pt. Muzyczne narracje o kochankach  
z Werony. Wprowadzenie do narratologii mu-
zycznej. Książka opowiada o jednym z podstawowych mitów nowo-
żytnej Europy i jego funkcjonowaniu w muzyce, w szerokim kontek-
ście kultury. Podejmuje zarazem problematykę narracyjności dzieła 

muzycznego. Jest wynikiem poszukiwania odpowiedzi na 
dwa pytania: po pierwsze – jak topos Romea i Julii kształ-

tuje się w historii muzyki, po drugie – czy kategoria narracji może być 
przydatna w badaniu muzyki? 
 
Ekspansja tej „megakategorii”, jaką jest narracja, z teorii literatury 
do wielu różnych dziedzin, w tym muzykologii, zachęcała do podjęcia 
próby zgłębienia jej zakresu znaczeniowego i konsekwencji metodo-
logicznych. Monografia stanowi zarazem rekonesans narratologii 
muzycznej, wraz z  przeglądem teorii i słownikiem terminów. 
 
Rozważania na temat narracji muzycznej oraz semantyki miłości, 
zarys dziejów tematu Romea i Julii w  kulturze i muzyce oraz inter-
pretacje dziewięciu reprezentatywnych dzieł muzycznych różnych 
gatunków – od genezy do rezonansu, przez pryzmat tytułowej kate-
gorii narracji – zakorzenione zostały w obszernej literaturze narrato-
logicznej, filozoficznej i muzykologicznej. 

Muzyczne narracje  
o kochankach z Werony 
Źródło: www.fnp.org.pl 
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 14-15 czerwca 2015 
Druga odsłona Krakowskiego Festiwalu Bachowskiego, zorganizo-
wanego przez Katedrę Muzyki Dawnej. 

 15 czerwca 2005 
Recital skrzypcowy Piotra Tarcholika w ramach przewodu doktor-
skiego. W programie m.in. H. Wieniawski – Fantazja faustowska,  
W. Lutosławski – Partita. 

 

 22 czerwca 1996 
Przesłuchania trzeciej edycji uczelnianego konkursu stypendialnego 
im. Tadeusza Żmudzińskiego. 

 

 9-16 czerwca 1988 
Festiwal Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, Lusławi-
cach i Poznaniu. 

 

 czerwiec 1986 
Międzynarodowy Festiwal Akademii Muzycznych, zorganizowany  
z udziałem uczelni z Grazu, Norymbergi, Helsinek i Florencji. 
 
 

 

 23 czerwca 1970 
Występ wraz z Orkiestrą PRiTV w Krakowie dyplomantów PWSM, 
Zdzisława Polonka i Jerzego Salwarowskiego. W programie koncer-
tu: A. Szałowski – Uwertura, B. Bartók – Koncert altówkowy,  
L. van Beethoven – III Symfonia „Eroica”. 
 

 3 czerwca 1955 
Audycja radiowa studentów PWSM, w programie utwory m.in.  
L. Cherubiniego i V. Belliniego. 
 

 2 czerwca 1943 
Koncert Haliny i Ludwika Stefańskich w Teatrze Starym. W progra-
mie utwory F. Chopina, F. Liszta i D. Scarlattiego. 

 

 10 czerwca 1938 
Zamieszczenie na łamach Ilustrowanego „Kuriera Codziennego” 
listu Mariana Juliana Piotrowskiego, w którym autor wyjaśnia przy-
czyny rezygnacji ze stanowiska dyrektora Konserwatorium. 
 

 19 i 21 czerwca 1927 
Wystawienie Fausta Ch. Gounoda przez uczestników kursu opero-
wego Konserwatorium pod dyrekcją Konstantego Kniaginina. 
 

 17-24 czerwca 1914 
Popisy uczniów Konserwa-
torium w Małej Sali  
i w Sali Koncertowej Teatru 
Starego, w programie m.in. 
S. Bortkiewicz – Etiuda Des-
dur, F. Weingartner – Sekstet 
fortepianowy e-moll, Ch.-M. 
Widor – Sonata skrzypcowa.  
 
 

 26 czerwca 1896 
Drugi popis uczniów  
pod artystycznym kierow-
nictwem Władysława Żeleń-
skiego. W programie m.in. 
H. Vieuxtemps – Romance 
na wiolonczelę, F. Mendels-
sohn – Kwartet smyczkowy  
D-dur, A. Rubinstein – Kon-
cert fortepianowy d-moll. 

czerwiec 2017 

KARTKI Z KALENDARZA  
Michała Ziółkowskiego 
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O AUTORZE:  
 
mgr Michał Ziółkowski – od lat związany z Akademią Muzyczną  
w Krakowie – jako absolwent (Teoria Muzyki) i pracownik 
(Biblioteka). Współpracuje również z Centrum Dokumentacji Twór-
czości Kompozytorów Krakowskich. Miłośnik malarstwa i kolarstwa. 
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Mijający rok akademicki rozpoczął się dla 
klasy waltorni w sposób fantastyczny. Stu-
dent II roku studiów licencjackich Paweł Cal 
wygrał przesłuchanie konkursowe na stano-
wisko I/III waltornisty NOSPR i zaledwie kilka 
dni później zdobył wyróżnienie podczas Mię-
dzynarodowego Konkursu Waltorniowego  
w Brnie, na który zgłosiło się aż 104 waltorni-
stów z całego świata.  
 
Rok akademicki obfitował w szereg progra-
mów orkiestr działających w naszej Uczelni, 
zawierających eksponowane partie solistycz-
ne i ensemblowe. Wymienić tu należy zwłasz-
cza Ognistego ptaka I. Strawińskiego, z biso-
waną na koncercie ostatnią częścią utworu 
rozpoczynającą się od solo waltorni, Koncert 
skrzypcowy M. Karłowicza oraz Koncert fleto-
wy K. Pendereckiego. Zaobserwować można 
pewną stabilność wykonawczą grupy waltorni 
podczas prób i koncertów, osiąganą dzięki 
wcześniejszym próbom z pedagogami we 
własnej sekcji, wymagań stawianych studen-
tom przygotowania własnej 
partii na długo przed pierwszy-
mi próbami oraz rozwijającej 
się świadomości instrumental-
nej. Studenci poszczycić się 
mogą także licznymi zaprosze-
niami do współpracy z zawo-
dowymi orkiestrami. Należy 
wspomnieć również o Orkie-
strze Dętej AMK, kontynuują-
cej w I semestrze linię dydak-
tyczną i repertuarową zapo-
czątkowaną koncertem stycz-
niowym w ubiegłym roku aka-
demickim. Dyrygent, prowa-
dzący owe próby i koncerty,  
w ostatnim czasie wystąpił 
m.in. z Orkiestrą Dętą Tokyo 
University of the Arts Geidai – 
najważniejszej uczelni muzycz-
nej w Azji i jednej z najważniejszych na świe-
cie. Możliwość korzystania z wiedzy, umiejęt-
ności i doświadczenia tej klasy specjalisty była 
dla studentów AMK grających na instrumen-
tach dętych cenna i owocna. 
 
W kalendarzu Orkiestry Symfonicznej AMK 
znalazł się koncert z solistycznym udziałem 
waltorni. W wyniku kwalifikacji uzyskanej 
podczas Ogólnouczelnianego Konkursu 
„Gram z orkiestrą”, wspomniany wcześniej 
student Paweł Cal w marcu br. wystąpił  
z I Koncertem R. Straussa z towarzyszeniem 

Orkiestry Symfonicznej pod dy-

rekcją prof. Rafała Jacka Delekty. 
 
Ważnym osiągnięciem dla Katedry Instru-
mentów Dętych Blaszanych była I Nagroda  
XI Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Ka-
meralnych Instrumentów Dętych w Warsza-
wie, zdobyta przez kwintet dęty blaszany  
w składzie: Wojciech Kaszuba i Grzegorz Bi-
zukojć – trąbki, Paweł Cal – róg, Marlena Sko-
czylas – puzon, Piotr Szlacheta – tuba 
(przygotowanie: dr Jakub Urbańczyk). Z uwa-
gi na prestiż i silne obsadzenie konkursu,  
I Nagroda świadczy o mocnej pozycji naszych 
specjalności w Polsce. Istotną zdobyczą jest 
również I Nagroda dla kwintetu klasycznego 
(skład: Amelia Lewandowska – flet, Aleksan-
dra Majda – obój, Mateusz Woźniak – klarnet, 
Paweł Cal – róg, Agnieszka Kozioł – fagot, 
przygotowanie: dr hab. Paweł Krauzowicz) 
podczas II Lubuskiego Konkursu Dętych Ze-
społów Kameralnych w Łagowie. 
 
Centralną pozycją waltorniowego roku aka-

demickiego był udział czworga studentów  
w International HornWeek 2017 w Maastricht. 
Wydarzenie w formie kursu mistrzowskiego 
(prowadzenie m.in. David Alonso – waltorni-
sta, kolejno: Symphonieorchester des Bayeri-
schen Rundfunks, Opera Valencia, obecnie 
waltornista-solista Rotterdam Philharmonic 
Takeshi Hidaka – waltornista Orkiestry Radia  
i Telewizji NHK w Tokyo oraz profesor tam-
tejszego Uniwersytetu Muzycznego) i festi-
walu było znakomitą sposobnością kontaktu 
z rówieśnikami z klas  waltorni w Karlsruhe, 
Maastricht i Tokyo oraz wspólnej pracy nad 
rozwojem instrumentalnym. Recitale studen-

tów – uczestników najważniejszych konkur-
sów – były zderzeniem z aktualnymi świato-
wymi studenckimi standardami wykonawczy-
mi. Niezapomnianym przeżyciem był recital 
Davida Alonso, wykonującego program  
z ujmującą muzykalnością i niezwykłą łatwo-
ścią techniczną. HornWeek to tydzień inten-
sywnej pracy, codziennie od 9 do 21, zakoń-
czony świetnymi koncertami finałowymi  
z programem wypełnionym grą w Horn En-
semblach liczących 12-16 waltornistów. Tego-
roczny tytuł to Cornopera, bowiem za motyw 
przewodni projektu obrano aranże na Horn 
Ensemble długich fragmentów oper: Fidelio, 
Wolny Strzelec, Carmen, Don Carlos. Próby  
i koncerty w takim gronie były dla studentów 
cennym doświadczeniem i lekcją. 
 
Podsumowując: studenci klasy waltorni poza 
cotygodniowymi zajęciami z wykładowcami 
mieli szansę uczestniczyć w mijającym roku 
akademickim w lekcjach u pedagogów: prof. 
Willa Sandersa, prof. Willy Bessemsa 
(Maastricht), prof. Takeshi’ego Hidaka 
(Tokyo), Davida Alonso, oraz cenionego prof. 
Jinricha Petrasa z Brna (w ramach organizo-

wanej przez Katedrę Instrumentów 
Dętych Blaszanych Konferencji 
„Synteza Barw”). Już teraz klasa 
waltorni  
z niecierpliwością czeka na listopa-
dowy cykl prób i koncertów łączo-
nej orkiestry symfonicznej AM Kra-
ków, Karlsruhe i Maastricht. 
 
I tak jak rok akademicki fantastycz-
nie się rozpoczął, tak się i kończy.  
W maju Paweł Cal zdobył III Nagro-
dę w Międzynarodowym Konkursie 
Gry na Instrumentach Dętych Bla-
szanych w Gdańsku. 
 
Pierwsze cztery dni czerwca to kurs 
mistrzowski „Akademia Waltorni” 
w Centrum Paderewskiego w Ką-
śnej Dolnej (prowadzenie: profesor 

wizytujący Will Sanders, dr Wojciech Kamion-
ka, dr Tadeusz Tomaszewski, mgr Albert 
Gałka). 14  uczestników zapełnia z naddat-
kiem wszystkie przewidziane miejsca i ozna-
cza osiągnięcie limitu możliwości lokalowych i 
czasowych. Świadczy to o znacznym zainte-
resowaniu młodych waltornistów ofertą sys-
temu dydaktycznego związanego z pedago-
gami AMK, co sygnalizuje zauważalność i 
trwałość efektów wykonywanej przez nas 
pracy. 
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Rok z perspektywy rogów 
dr Wojciech Kamionka – Opiekun Koła Naukowego Waltornistów 
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Uczestnicy HornWeek  przed wejściem do Akademii Muzycznej w Maastricht.  
Fot. Hisahiro Suzuki. 



W tym roku mury polskich akademii muzycznych zatrzęsły się, gdy  
u progu stanęli krakowscy studenci i doktoranci teorii muzyki. Przy-
byli tłumnie, uzbrojeni w wiedzę, wyćwiczeni w analizie i interpreta-
cji, z radością w oczach, z muzyką w sercu. Poszukiwali znaczenia 
dźwięku, odkrywali idee muzyki lub przedstawiali obecne w niej ideo-
logie. Wrocław skapitulował, Gdańsk zdobyty. 

Studenckie konferencje odbywają się co roku prawie w każdej mu-
zycznej uczelni w naszym kraju. Krakowscy studenci często wygła-
szają referaty na sesjach naukowych w innych ośrodkach, jednak 
chyba jeszcze nigdy nie zdarzyło się, abyśmy reprezentowali Akade-
mię na podobnych wydarzeniach tak licznie. W IV Międzynarodowej 
Studenckiej Konferencji Naukowej „Wieloznaczność dźwię-
ku” (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 26-
27 kwietnia 2017 r.) uczestniczyło sześcioro wychowanków naszej 
uczelni: pięcioro teoretyków i studentka rytmiki. W IX Ogólnopolskiej 
Sesji Naukowej „Idee muzyki – ideologie w muzyce” (Akademia Mu-
zyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 8 maja 2017 r.) udział 
wzięła złożona z czterech studentek i doktorantki reprezentacja kra-
kowskiej teorii muzyki, stanowiąca prawie połowę wszystkich uczest-
ników konferencji. 

We Wrocławiu uwaga krakowskich prelegentów skierowała się  
w stronę samego zjawiska dźwięku – jak w referacie Anniki Mikołaj-
ko, studentki rytmiki, pt. Ruch i przestrzeń zawarta w dźwięku. Inni 
przedstawiali to zagadnienie na przykładzie twórczości wybranego 
kompozytora lub konkretnego utworu. Poli-parametryczny kontra-
punkt w Marco Timbre Julio Estrady zaprezentował Manuel Domin-
guez Salas, tatrzańskie sceny pod potokiem w muzyce Grażyny 
Pstrokońskiej-Nawratil opisywała Katarzyna Bartos. O znaczeniu 
dźwięku i ciszy w VI Symfonii Giji Kanczelego mówiła Karolina Dą-
bek, o dźwiękach jazzu w Ebony Concerto Igora Strawińskiego – 
Maria Zarycka. Anna Gluc wygłosiła referat pt. Między parodią a me-
taforą. Wieloznaczność zła w operze „Historia doktora Faustusa” Alfre-
da Sznitkego. 

Na konferencji w Gdańsku krakowskie prelegentki zinterpretowały 
wiodący temat sesji odwołując się nie tylko do muzyki, ale również 
refleksji estetycznej kompozytorów dwudziestowiecznych. Dokto-
rantka Aleksandra Flach przedstawiła ideę pejzażu dźwiękowego 
Raymonda Murray’a Schafera w myśli i twórczości Lidii Zielińskiej, 
Karolina Dąbek opisywała idee indeterminizmu i determinizmu  
w pismach Iannisa Xenakisa. Problematykę sztuki pod presją polityki 
podjęła Zuzanna Daniec w tekście pt. Sergiusza Prokofiewa dzieło 
<<nawrócone>>. „Sonata na wiolonczelę i fortepian” op. 119 wobec 
ideologii socrealizmu w muzyce. Pojawił się również wątek dzieł sce-
nicznych: Paulina Zgliniecka przedstawiła referat pt. Opera jest tea-
trem – o ideach gatunku i współczesnych sposobach na operę, z kolei 
Anna Gluc mówiła o idei negatywu w operze Historia von D. Johann 
Fausten Alfreda Sznitkego.  

Kraków zrobił wrażenie nie tylko ilością, ale również jakością prezen-
towanych prac. Podejmowane w referatach zagadnienia, nieraz bar-
dzo odległe od siebie, nie tylko tworzyły szeroką przestrzeń do wy-
miany myśli, ale również ukazywały skalę możliwości i zainteresowań 
młodych krakowskich teoretyków.  

Słowem – jest się czym chwalić. 

STUDENCKI KWADRANS 
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Desant na Wrocław i Gdańsk  
Karolina Dąbek – Koło Naukowe Studentów Teorii Muzyki 

musiQs  

Niezmiennie od lat Katedra Fortepianu to jedna z najprężniej funkcjonują-
cych jednostek wydziałowych naszej Uczelni. Rok akademicki 2016/17 
zostanie zapamiętany jako czas niezwykłych przedsięwzięć artystycznych 
i naukowych, bez których trudno byłoby wyobrazić sobie muzyczny pej-
zaż Krakowa.  
 
Wydarzeniem niejako inaugurującym minione półrocze była sesja nauko-
wa w całości poświęcona muzyce Ameryki Południowej. Pełne znakomi-
tych interpretacji koncerty studentów i pedagogów były dla wielu pierw-
szym, tak bliskim i kompleksowych kontaktem z problematyką muzyki, 
którą polska publiczność zaczęła odkrywać stosunkowo niedawno.  
W tym miejscu należy odnotować, iż wydarzenia związane z sesją cieszyły 
się wyjątkowym zainteresowaniem nie tylko społeczności akademickiej, 
ale również mieszkańców Królewskiego Miasta. 
 
Cykl koncertów „Portrety Romantyków” to kolejny godny odnotowania 
projekt trwający przez niemalże cały rok akademicki. Krakowska publicz-
ność, zachęcona sukcesem cyklu „Wszystkie Sonaty Beethovena”, miała 
tym razem okazję usłyszeć najwspanialsze dzieła romantycznej muzyki 
fortepianowej. W zgłębianiu zagadnień związanych z twórczością  Men-
delsohna, Schumanna, Chopina czy Brahmsa studentom-wykonawcom 
pomagała wybitna artystka i pedagog, a także profesor wizytujący Mae-
stra Konstanze Eickhorst, zwyciężczyni prestiżowego Międzynarodowe-
go Konkursu Pianistycznego im. Clary Haskil, profesor Musikhochschule 
Lübeck.  
 
Krakowska Akademia Muzyczna jest jedną z niewielu uczelni prowadzą-
cych tak ożywioną współpracę z najwybitniejszymi pedagogami i piani-
stami naszych czasów. Długa lista znamienitych gości otwierana przez 
wielkiego D. Baszkirowa, znakomitego instrumentalistę, nauczyciela 
pokoleń pianistów, niekwestionowany autorytet, którego nazwisko owia-
ne jest legendą, to dowód na wagę, jaką Katedra Fortepianu przywiązuje 
do stałego podnoszenia kwalifikacji studentów i stwarzania możliwości 
obcowania z najwybitniejszymi przedstawicielami świata muzyki. Dość 
wymienić, że w tym roku akademickim nasi studenci mieli okazję dosko-
nalić swoje umiejętności pod okiem wspomnianego prof. D. Baszkirowa  
i prof. K. Eickhorst, jak również prof. E. Kolodin, prof. D. Blumenthala czy 
prof. M. Żebrowskiego. 
 
Ostatnie słowo należeć będzie do Koła Naukowego Pianistów, które 
oprócz wznowienia cyklu koncertów członków Koła, doprowadziło do 
zapoczątkowania współpracy z innymi polskimi uczelniami muzycznymi  
i zorganizowania koncertu studentów Akademii Muzycznej w Katowicach  
i UMFC. Projektem samodzielnie realizowanym przez Koło było zaprosze-
nie prof. Marka Żebrowskiego na wykład i lekcje otwarte, które spotkały 
się  z entuzjastycznym przyjęciem zainteresowanych studentów. Nowy 
opiekun Koła dr hab. Marek Szlezer oraz zarząd i członkowie dokładają 
wszelkich starań, aby stale poszerzać zasięg działalności i poprawiać efek-
tywność funkcjonowania Koła. Wydaje się, że dzięki współdziałaniu Kate-
dry Fortepianu z Kołem Naukowym zagadnienia leżące w obszarze zain-
teresowań pianistów mogą być podnoszone w sposób najbardziej efek-
tywny.  
 
Kończąc należy podziękować za niesłabnące zaangażowanie w tworzenie 
rozmaitych przedsięwzięć związanych z Katedrą wszystkim jej pracowni-
kom, a w szczególności Kierownikowi, prof. dr. hab. Andrzejowi Pikulowi, 
dr. hab. Mariuszowi Sielskiemu, dr. hab. Markowi Szlezerowi, aktywnym 
studentom oraz pracownikom administracji.  

Rzecz o Katedrze Fortepianu 
Mateusz Zubik – Koło Naukowe Pianistów 



My name is Ziru Niu, a junior student in Central Conservatory of Music 
(CCOM) from China which is a country with vast land and abundant 
resources. The city I lived and studied in is Beijing, the capital of China. 
I love my life in the past and thought I won't love other place until  
I came to Krakow. 
 
The notification of exchanging here by Erasmus was surprised me, 
because it just came without any signs at all. There is a program na-
med BOB (Best of best) in CCOM which gives scholarship and more 
opportunities to the students who won the selection each year in order 
to support them in musical studies. I just won that last year, and may-
be it's the reason why my school chose me to enjoy this such wonder-
ful experience.   
 
I arrived in Krakow in April, the first impression of this city was „cold”, 
the temperature here in spring is just like in winter. But the friendly 
and kind people here made me feel pretty warm. No matter the people  
I got acquainted here or even the strangers all helped me  
a lot. I just enjoy everyday life with appreciation and happiness. Mean-
while I harvested a lot in music. 
 
The major of mine is cello, a little bit huge and heavy instrument to 
petite girl like me, although sometime it's toilsome to carrying my 
cello on the tram from dormitory to school, I'm happy to on the way, 
Because this route means I will have a class with dear Professor Łapiń-
ski again. He is a charming teacher and always treats me friendly, he 
teached me much skills and knowledge about cello especially on the 
bowing control with the right hand. In the class, we can talk to each 
other like friends and the atmosphere is always relaxing and joyful. He 
also endorsed me to hold a concert in the Academy of Music in Kra-
kow. It's a great chance and challenge to me, I will go whole hot for it. 
 

I took part in other lessons, too. In the trai-
ning course of orchestra, I met many 
friends at cello part. The rehealsals were 
always pleasant, the only problem is the 
language of the conductor spoke. They all 
spoke Polish and I really can't understand.  
I need my partner translates to me everyti-
me, I think it will be better to use English in 
the whole lessons to get better coopera-
tion. In the course of musical history, I le-
arnt more about the great works of past 
musicians, and I love the tutrial teaching 
form of this lesson which is different from 
the same lesson in where I come from. 
 

I have throughly enjoyed 
my time in Krakow and 
leave with unforgettable 
and happy memories.  
I will certainly miss here 
the city with blue sky, 
fresh air, peaceful squa-
res, historic castles and 
nice people. Krakow, we 
do meet again in the  
future! 
 

 

My name is Andrea Francoise Arevalo Cuellar and I am from Lima, Peru. 
What I really love about my country is the food. Our country is known as 
the Gastronomical Capital of the Americas. In the Capital we have many 
touristic places to visit, wonderful museums, restaurants and huge ar-
chaeological, historical and cultural past. One of the most important 
Peruvian cultures was the Inca. One of the seven wonders is Machu Pic-
chu, a famous and mysterious ancient city in the Andes which I recom-
mend visiting. 
 
How I get to Poland? I'm pianist and it is the first time we have this Eras-
mus scholarship at the National Conservatory of Music of Lima Peru. 
There was an agreement between Krakow Music Academy and my insti-
tution to give this important opportunity to one student of the piano 
specialty. During the last year we had the visit of distinguished Profes-
sors from Krakow Music Academy and we could learned more about 
Poland, the professors, the subjects and culture. The selection to get this 
scholarship was really difficult, it was open to all the pianists from the 
Conservatory and it was based on your English Proficiency, Curriculum, 
your academic record in all the years of studying at the Conservatory and 
an interview. After a first selection, the second part of the evaluation was 
to send 3 videos and my CV to the Krakow music Academy. I was so 
happy when I got selected for this Erasmus Scholarship. Why I decided 
to go? Im the kind of person that like challenges, new experiences that 
will help me to grow as a musician and human. I had been in music festi-
vals in the United States for 7 or 8 weeks and going to Poland was going 
to be for me the first time in Europe and far away home for more than  
2 months. I decided to go because it was going to be a new experience 
for me, learn a new culture, learn from musicians, interchange 
knowledge with people from different countries and develop new skills. 
 
I really like to study at Krakow Music Academy and I’m so happy to finish 
my last semester as a bachelor student here, that make this experience 
more special for me. In my point of view, Krakow is one of the beautiful 
places I had visit. Even though I didn't have a chance to live in the stu-
dents dormitory, the place where I live is great, comfortable and  
I have a library near where I can practice. I like how organize is this city, 
the people, the professors, friends from here and from different coun-
tries that makes this place so special for me. I think for any musician is 
difficult to find a good professor around the world. I’m so happy to find 
an excellent professor and to study with dr Marian Sobula. He is an 
amazing Piano teacher and also Performer. He was in Peru last year 
where I can hear to him perform and listen to his master classes.  
I learned a lot from him, his advices help me a lot to grow not only as  
a musician but also as a person. 
 
One subject that is really difficult for me in the academy is German in 
Polish. I really like challenges but to learn a new language in Polish was 
crazy for me. One thing I’m going to do as soon as I go back to my coun-
try is start learning Polish, so I can have a conversation with the ladies in 
the reception and try to get good pianos  to practice and understand 
them when they talked to me ha ha. If I have a chance to go back here,  
I will apply to another Erasmus scholarship and next year continue my 
master studies in the academy. I met really good friends from different 
countries and we share good experiences. I had the opportunity to travel 
with friends to different countries like Czech Republic, Sweden and dif-
ferent cities in Poland like Warszawa and Katowice. I would say that this 
experience is one of the best experiences in my life and as soon as I go 
back to Peru, I will share this experiences with my institution, friends. 
students so they can learn about Poland, the academy and the culture. 
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EXPERIENCE AT THE ACADEMY OF MUSIC IN KRAKÓW  
Poniższe teksty są oryginalnie nadesłanymi przez ich autorki, nie podlegały korekcie językowej. 

czerwiec 2017 

Ziru Niu. Fot. arch. własne. 

Andrea Francoise Arevalo Cuellar. Fot. arch. własne. 



OPOWIEŚCI Z MELANDII 
Pigułka 

Chwilę zastanawiałem się jak zatytułować ostatnią w tym sezonie opo-
wieść o językach Melandii, równoległego świata muzyki elektroaku-
stycznej. Szukałem słowa, które oddawałoby esencję współcześnie 
używanych tam języków. Słowo pigułka wydało się trafnym wyborem. 
Każdy wie, że pigułki są na różne rzeczy. Zwykle potrzebujemy ich 
w chorobie, ale często po prostu łykamy je zapobiegawczo. Z jednej 
strony możemy powiedzieć, że są różne. Mają różne kształty i kolory,  
z drugiej jednak, bardzo do siebie podobne – takie małe cukiereczki. 
Najważniejsze jest jednak, że w niewielkiej kapsułce o obłych kształ-
tach mieści się coś dla nas zagadkowego. Czasem jest to znany nam 
składnik, ale często mieszanka o niezwykłych właściwościach. Łykamy 
ją i… dzieje się. Dzisiejsze języki Melandii to takie pigułki. Czasem są 
pojedynczym słowem, zwykle jednak złożoną mieszaniną pojęć. Pasuje 
to do tamtejszej rzeczywistości. Wspominałem czym jest przedmiot  
w równoległym świecie. To pewien efemeryczny proces, który istnieje 
zarówno w mikro, jak i makro skali. Prościej jest opisać go w formie 
pigułki – jakby cząsteczki, która staje się sprawcą powstania dźwięko-
wego przedmiotu. Przy okazji języka MUSIC mówiłem o tzw. unit gene-
rator – to one były prototypem pigułek. Czegoś pojedynczego. Czegoś 
łatwego do przyswojenia, czym możemy się bez trudu posłużyć. Opo-
wieści w Melandii nie składają się ze słów. To raczej mozaika, której 
każdy element jest rozbudowanym procesem.  

Trudno taki język przekładać na słowa. Bliżej mu do obra-
zu. Popatrzmy więc na rysunki. To opowieści stworzone 

w językach 
Max/MSP, Pd i AudioMulch. 
Jak czytać takie opowieści? Szczerze mówiąc jest to często niemożliwe. 
Zdania nie mają tu początku i końca, wszystko dzieje się naraz, bardzo 
szybko, często w nieprzewidywalnej kolejności. Możemy raczej wyob-
razić sobie co dzieje się w pojedynczym elemencie, w tej jednej pigułce, 
jednak jak brzmi cała „kuracja” – trudno odgadnąć. Pojedyncza pigułka, 
jak wspominałem, może być czymś prostym. Na przykład dodawa-
niem. Jednak nawet wtedy ważne będzie co będziemy do siebie doda-
wać. Dopiero z taką wiedzą możemy próbować wyobrazić sobie efekt. 
Częściej jednak pigułka dokonuje bardziej złożonego procesu. Na przy-
kład składa ze sobą proste drgania (dziesiątki takich prostych drgań) i 
manipuluje ich wzajemną relacją. Jest nadal małą pigułką, więc może 
występować w wielu kopiach. Suma sum prostych drgań może stwo-
rzyć ciekawy dźwięk. Sumę pigułek generujących drgania można zno-
wu zamknąć w jedną pigułkę i wtedy seria ciekawych dźwięków stanie 
się muzyczną frazą. Te frazy ponownie mogą zostać zmienione w piguł-
ki i oto posiadamy prosty acz potężny język, którym z łatwością może-
my stworzyć dźwiękowy przedmiot o olbrzymiej złożoności i niepowta-
rzalności. Aby zdać sobie sprawę jak wielka moc jest w takim sposobie 
komunikacji, powiem tylko, że wszystkie poprzednio omawiane języki 
(MIDI, OSC, MusicXML, csound itd.) występują obecnie w formie pigu-
łek. Pigułek, które można ze sobą dowolnie mieszać. Powstaje więc 
metajęzyk Melandii. Coś dalekie od naszego sposobu komunikacji. Coś 
co pozwala na budowanie istotnie kosmicznych światów. Coś co z funk-
cji języka przekształca się w autonomiczny byt. Proces, który niczym 
demiurg tworzy całą rzeczywistość. Jest ona trochę poza naszą kontro-
lą, ale w tak stworzonym środowisku zaczynamy wreszcie myśleć o 
pojęciach wyższych. Nie o technice, a o estetyce. Nie o liczeniu czasu, a 
o emocjach, nie o obliczeniach, a o wrażeniach. Wtedy ten obcy świat 
staje się paradoksalnie bliższy nam, bardziej ludzki. I to może być po 
prostu piękne. Dosyć tej wspinaczki na wzgórza patosu. Kończy się rok 
akademicki, nadchodzi czas wakacji. Niech będzie pełen podróży dale-
kich i bliskich. W nasz i w obcy świat. Niech pozwoli nam nabrać dy-
stansu i odpocząć od… tego od czego chcemy. Wszystkiego dobrego! 
 

 musiQs 
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Rys. 1. Pd (Pure data) 

Rys. 2. Max / MSP  

Rys. 3. AudioMulch 

 

O AUTORZE: 
 
dr Mateusz Bień jest kompozytorem, adiunktem w Studiu Muzyki 
Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Współpracuje  
z UJ oraz AGH w Krakowie. Jeżeli nie można go zastać w żadnym  
z tych miejsc, przebywa prawdopodobnie w którymś z równoległych 
światów.  
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Drogi Kolego, 
 
nadchodzi lato, a wraz z nim nadciąga fala, żeby nie powiedzieć tsuna-
mi, wszelkiej maści wydarzeń i „wydarzeń” ze wspólnym mianowni-
kiem „festiwal”, do tego najczęściej, „międzynarodowy”. Zmieniło się 
nieco w ostatnich latach pojęcie „festiwal”. Określenie to rozszerzyło 
swoją formułę, poczynając od góry, np. od Festiwalu Warszawska Je-
sień, aż po Festiwal Karpia, Golonki czy Pierogów. Podobnie zresztą 
jak inne określenia oznaczające do tej pory fakty nobliwe i elitarne. Nie 
mamy już bowiem jedynie Galerii Malarstwa, czy Sztuki Współczesnej, 
ale znacznie więcej Galerii Handlowych, Galerii Uśmiechu; nie zachwy-
camy się już tylko pięknymi Parkami, w które obfitują stare europejskie 
stolice, jak chociażby Paryż czy Londyn, nie ujmując niczym polskim 
Łazienkom czy Parkowi Wilanowskiemu, lecz co rusz napotykamy Park 
Maszynowy czy Park Samochodowy, będący domeną ludzi bogatych 
czy także „nowobogackich”. 
 
Wracając jednak do rzeczonego na wstępie pojęcia „festiwal” w mu-
zycznym znaczeniu tego słowa, spotykamy tutaj całą gamę najdziw-
niejszych konfiguracji. Weźmy na przykład Muzyczny Festiwal odby-
wający się w jednym z najpiękniejszych polskich pałaców. Przez kilka-
dziesiąt lat budowano jego markę jako prawdziwego święta najwyż-
szych lotów kameralistyki i recitali. Plejada nazwisk lat osiemdziesią-
tych i sporej części dziewięćdziesiątych była doprawdy imponująca. 
Dzisiaj zaś mamy na jego inaugurację spektakl iście jarmarczno-
kurortowy. Nie mam absolutnie nic przeciwko muzyce wodewilowej, 
tzw. hitach operetki, czy opery, ale jak się to ma do głoszonych haseł  
o wydarzeniu rangi światowej i do utrwalonej formuły tego kulturowe-
go bytu...? Patrząc z drugiej strony mamy w tym roku 61. edycję Festi-
walu Warszawska Jesień, gdzie udało się zachować formułę i program 
osobliwe od początku dla tego wydarzenia, nie posiłkując się galami 
biesiadnymi czy też innego rodzaju muzą do wiwatu. To tyle, jeśli cho-
dzi o przykłady z perspektywy ogólnopolskiej. 
 
Z tak zwanego krakowskiego podwórka weźmy takie oto zestawienie: 
jeden z najstarszych krakowski festiwali, powołany do istnienia  
w 1966 roku, nigdy na przestrzeni lat nie zawiódł. Jego kalendarz wy-
pełniała przez dziesięciolecia plejada najprzedniejszych solistów  
i nie potrzebna była do tego degustacja wina czy jakieś inne 
„gotowanie na ekranie”, czy też występy w klubach studenckich. Tego 
rodzaju „atrakcje” nie są na szczęście wciąż potrzebne Międzynarodo-
wemu Festiwalowi Kompozytorów Krakowskich. Choć zmieniło się 
jego kierownictwo i ewoluują formy promocji, pozostał on wierny wy-
pracowanej przez 29 lat formule, bez upiększeń i przysłowiowych 
kwiatków na kożuchu – trwa i ma się dobrze, oby po najdłuższe lata. 
 
Odpowiadając na tytułowe pytanie można stwierdzić, że i hitów, tu-
dzież niestety kitów, ci u nas dostatek. Ja zdecydowanie wolę hity, 
choć wiem, że kity i tak będą, choćby nawet próbowano je nazwać 
hitami, nieraz z jakże dumnie brzmiącym przymiotnikiem 
„międzynarodowy”. 

 
Dobrych wakacji! 

Agnieszka Radwan-Stefańska – musiQs 
 

Droga Agnieszko, 
 
z letnimi festiwalami w Polsce jest różnie. Wydawałoby się, że nie 
ma nic wspanialszego niż słuchanie muzyki czy to w plenerach  
w rodzaju pięknych historycznych dziedzińców, ogrodów klasztor-
nych, niedostępnych co zrozumiałe w ciągu roku, albo w zabytko-
wych wnętrzach udostępnianych dla melomanów. Bo czy jest inna 
pora roku, kiedy muzyka funkcjonuje tak blisko ludzi? I czy to nie 
powód do radości, że spędzający swoje urlopy turyści i wczasowicze, 
w wolnym czasie zamiast oddawać się innym uciechom wybierają 
koncert muzyki klasycznej? Oczywiście, że nie. Nie mówiąc już  
o tym, że muzyka, której można posłuchać w letnim kurorcie, jest 
idealnym przykładem na „wychodzenie” wysokiej kultury do ludzi, 
pełniąc niezwykle ważną rolę popularyzatorską. Światełko zapala mi 
się jednak wtedy, kiedy muzyka na różnej maści 
„międzynarodowych” festiwalach, o których wspominasz, udaje 
muzykę klasyczną, a organizatorzy bardziej niż na programie i jako-
ści skupiają się na „zadowoleniu” klienta. Wtedy zaczynają się różne 
umizgi i wątpliwe kompromisy. Efekt jest taki, że słuchamy często 
zespołów projektowych, będących zbieraniną przypadkowych mu-
zyków, a śpiewający z orkiestrą kiepski i nikomu nieznany solista 
przedstawiany jest jako „wybitny”. Nie mówiąc już o samej muzyce, 
która niejednokrotnie staje się tłem dla kiełbasek. 
 
Na szczęście przykładów muzycznego Ciechocinka jest coraz mniej, 
chociaż są i wydarzenia, niektóre nawet z kilkudziesięcioletnią histo-
rią i ogromnym budżetem, które mimo zmieniających się realiów 
„jadą” na swojej historii, swoją siłę opierając na nostalgii i przyzwy-
czajeniach publiczności. Zamiast bezproduktywnie krytykować, 
sypnę jednak pozytywnymi przykładami. To dwa wydarzenia z Ma-
łopolski, które łączą najwyższą jakość, wykorzystując letnią aurę  
i bogatą historię miejsc, w których się odbywają. Pierwszym z nich 
jest odbywający się w Krakowie od 12 lat Festiwal Muzyki Polskiej, 
który śmiało wypełnia lukę spowodowaną przerwą wakacyjną  
w Filharmonii i Operze, prezentując wartościowe dzieła z polskiej 
literatury muzycznej w zestawieniu z dziełami wybitnych twórców 
europejskich. Na koncerty FMP śmiało można zaprosić zarówno 
zagranicznego turystę szukającego czegoś więcej niż ludyczne im-
prezy na Rynku, jak i wytrawnego melomana. O ile jednak w Krako-
wie wartościowych inicjatyw nie brakuje, to w regionie bywa z tym 
różnie. Stąd polecam młody, bo przed nami dopiero jego trzecia 
edycja, Kromer Festival, który odbywa się w urokliwym Bieczu, na-
zywanym nie bez powodu perłą Podkarpacia, małym Krakowem czy 
polskim Carcassonne. Jednak poza malowniczym otoczeniem i miej-
scami związanymi z osobą Marcina Kromera, o wartości festiwalu 
stanowi jego specyfika. Oto w środku lata w małej, liczącej ledwie 
kilka tysięcy miejscowości, prezentowana jest muzyka dawna, którą 
wykonują absolutnie pierwszoligowi artyści z polskiej i światowej 
czołówki wykonawstwa historycznego. Muzyka wypełnia całe mia-
steczko, artyści są na wyciągnięcie ręki, a w koncertach może 
uczestniczyć każdy, ponieważ są one darmowe. Można? Można. 
 

Muzycznych wakacji! 
Mateusz Borkowski – muzykolog, krytyk  muzyczny  
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Województwo Małopolskie ogłasza dziesią-
tą edycję Nagrody Ars Quaerendi za wybit-
ne działania na rzecz rozwoju i promocji 
kultury. Od 15 maja do 14 czerwca br. moż-
na zgłaszać kandydatów do Nagrody. 

Wzorem lat ubiegłych, o Nagrodę ubiegać 

się mogą wybitni przedstawiciele kultury, 
nauki i sztuki, którzy dowiedli mistrzostwa 
w danej dziedzinie, a zarazem pod swoimi 
skrzydłami kształcą znakomitych młodych 
następców – Uczniów, którzy podążają  
w ślady Mistrzów. 

Wnioski w imieniu Mistrzów i Uczniów mo-
gą składać organizacje pozarządowe, insty-
tucje kultury, uczelnie wyższe, izby rze-
mieślnicze oraz organy wykonawcze jedno-
stek samorządu terytorialnego. 

Nagroda przyznawana jest w trzech katego-
riach: Mistrz, Uczeń oraz Projekt. Warun-
kiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego wniosku przez uprawnioną 

instytucję, Mistrz do nagrody typuje swoje-
go Ucznia. Twórczy duet Mistrz-Uczeń do 
konkursu przygotowuje Projekt, który jest 
oceniany przez Jury Nagrody. 

O Nagrodę ubiegać się mogą wybitni przed-
stawiciele środowisk kulturalnych, arty-
stycznych i naukowych oraz uczniowie, 
studenci i absolwenci szkół i uczelni z terenu 
Województwa Małopolskiego. Jury oraz 
Zarząd Województwa Małopolskiego przy-
znają corocznie do pięciu nagród w każdej 
kategorii. Na laureatów w kategorii Mistrz 
czeka 6.000 zł. Uczniowie otrzymają po 
4.000 zł, a na realizację zwycięskich Projek-
tów Zarząd Województwa Małopolskiego 
przeznaczy po 25.000 zł. Pula środków prze-
znaczonych na nagrody w konkursie to 175 
000 zł z budżetu Województwa Małopol-
skiego. 

SPRAWDŹ SIĘ 

Biuro Karier Akademii Muzycznej w Krakowie 
pok. 223, tel. 12 426 29 70 
agnieszka.stefanska@amuz.krakow.pl 

musiQs 

1. Wesoły, lekki utwór sceniczny o treści komicznej lub satyrycznej 

2. Utwór muzyczny 

3. Nauka o ozdobnikach 

4. Ogólna nazwa instrumentów dętych 

5. Organ słuchu 

6. Przestawienie, przełożenie 

7. Określenie nakazujące wykonawcy zwalnianie tempa przy równoczesnym przyciszaniu dźwięku 

10 edycja Nagrody Ars Quaerendi 
Źródło: www.aq.malopolskanagroda.pl 


