
Uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2016/2017 odbyło się tra-
dycyjnie w murach Auli Florianka w środę 5 października br. To istotne dla 
społeczności akademickiej wydarzenie miało jak zawsze podniosły przebieg.  
 
W programie znalazło się przemówienie JM Rektora, prof. dr. hab. Stanisława 
Krawczyńskiego, który od 1 września tego roku sprawuje kadencję.  

W wystąpieniu  Rektor podziękował poprzednim władzom – Kierownikom Katedr, Pro-
dziekanom, Dziekanom, Prorektorom i Rektorowi Akademii za trud i poświęcenie spra-
wom Uczelni. Swojemu poprzednikowi, prof. dr. hab. Zdzisławowi Łapińskiemu złożył 
specjalne podziękowania za działalność na rzecz pozyskania przez Akademię nowej siedzi-
by: „dziękuję za taką skuteczność w działaniach, pozwalającą dziś realnie myśleć o przy-
szłym naszym domu. Nie zabrakło również planów na kolejne lata: [...] Przed nami nowe – 
nowe w postaci kolejnych planowanych specjalności, dbałości o najwyższy poziom kształ-
cenia, wspaniałe plany artystyczne, koncerty, wielkie jubileusze wybitnych profesorów,  
a za dwa lata obchody 130-lecia istnienia krakowskiej wyższej uczelni muzycznej. I wresz-
cie, mam nadzieję, realizacja marzenia pokoleń studentów i pedagogów – odpowiadająca 
wymogom nowoczesnego standardu, na miarę XXI wieku, siedziba Akademii Muzycznej  
w Krakowie” – mówił prof. dr hab. Stanisław Krawczyński.  
 
W rozpoczynającym się roku akademickim w Akademii Muzycznej w Krakowie studiować 
będzie 717 młodych muzyków. W nadchodzącym roku i w całym czasie Waszego tu poby-
tu, życzę Wam byście na swej drodze spotkali wybitne postacie – mistrzów, którzy wskażą 
wam drogę, pokażą dokąd zmierzać, jak odnaleźć się w cudownej krainie sztuki.  „…On 
mistrz – ja uczeń, on osobowość – ja cień jego, on pewny swoich racji – ja pewny tylko 
jego! …” – mówił do Studentów na zakończenie swojego przemówienia JM Rektor.  
 
Uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego stała się tradycyjnie okazją do wręczenia 
nagród pracownikom Uczelni. W tym roku otrzymali je: prof. Teresa Głąbówna, dr hab. 
Marek Kalinowski, prof. Magdalena Myczka – Medal Złoty za długoletnią służbę, dr Henryk 
Botor, mgr Magdalena Chrenkoff, mgr Elżbieta Hoffman, dr hab. Renata Żełobowska-
Orzechowska, dr hab. Maria Seremet-Dziewięcka, dr hab. Wojciech Zych – Medale Komisji 
Edukacji Narodowej. Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: mgr Maciej Negrey, dr Janusz Pater, 
prof. dr hab. Andrzej Pikul, natomiast Srebrny Krzyż Zasługi prof. dr hab. Andrzej Rzym-
kowski oraz prof. dr hab. Wojciech Widłak. Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis” otrzymał prof. dr hab. Józef Rychlik. Laureatem nagrody Excellence in Teaching, 
przyznawanej od 1995 roku przez małżeństwo prof. Ray’a E. i Ruth A. Robinson z USA za 
wybitne osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne, a także za zaangażowanie w sprawy 
Uczelni, została prof. dr hab. Mirosława Semeniuk-Podraza z Katedry Organów. Stypen-
dium prof. Jerzego Katlewicza otrzymał Adrian Nowak, student III roku studiów I stopnia 
Wydziału Instrumentalnego, kierunek: Instrumentalistyka, specjalność: gra na harfie.  
 
W drugiej części uroczystości odbył się koncert, którego wykonawcami byli: Mateusz Du-
dek – akordeon, Wawrzyniec Topa – kontrabas, Józef Rusinowski – perkusja, Jeno Lisztes – 
cymbały, Dawid Czernik – Jajeśnica – skrzypce, kierownictwo artystyczne. 
 
Na uroczystości pojawiło się wielu dostojnych gości, społeczność pedagogiczna naszej 
Uczelni, pracownicy administracji, a także studenci, którzy stworzyli chór pod dyrekcją 
prof. dr. hab. Włodzimierza Siedlika i wykonali tradycyjne pieśni akademickie. 
 
Trochę statystyki: 
na I rok studiów stacjonarnych I i II stopnia przyjęto ogółem 266 osób, w tym: na studia 
stacjonarne I stopnia – licencjackie – 160 osób, na studia stacjonarne II stopnia – magister-
skie – 106 osób. Na I rok studiów stacjonarnych przyjęto 11 uczestników studiów dokto-
ranckich. W ramach programu wymiany studentów Erasmus Plus studia w naszej Uczelni 
podjęło 15 studentów, w tym z Danii, Gruzji, Hiszpanii, Islandii, Słowacji, Tajlandii, Turcji, 
Włoch i Wietnamu. 
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WAŻNE TEMATY: 
 

 Kalendarz wydarzeń 
artystycznych 

 „Awantura o CM”? 

 Rozmowa z profesorem 
Joachimem Grubichem 

 Nagrody i wyróżnienia 

 Studencki kwadrans 

 Ogłoszenia BK 

 
KARTKI Z KALENDARZA: 
 

 6 października 2000 odby-
ła się Inauguracja 112 Ro-
ku Akademickiego w no-
wym, własnym już budyn-
ku przy ul. św. Tomasza 
43. Uroczystości przewod-
niczyła ówczesna Rektor 
prof. Barbara Świątek-
Żelazna 

 

 27 listopada 1998 Kazi-
mierz Skowronek, absol-
went Akademii Muzycznej 
w Krakowie w klasie skrzy-
piec prof. Kai Danczow-
skiej został zwycięzcą 
Międzynarodowego Kon-
kursu Skrzypcowego  
w Adelajdzie (Australia)  

 

 18 października 1958 
50 absolwentów ASP oraz 
PWSMiT uzyskało stopnie 
oficerskie 

 

 19 stycznia 1956 – Artur 
Malawski został laureatem 
nagrody ZKP za cało-
kształt twórczości mu-
zycznej i pracę pedago-
giczną 

 

 29 września 1887 w War-
szawie urodził się Michał 
Julian Piotrowski, Dyrek-
tor Konserwatorium To-
warzystwa Muzycznego  
w Krakowie (1928-38). 
Teoretyk muzyki i peda-
gog 

Redakcja:  
Agnieszka Radwan-Stefańska 
agnieszka.stefanska@amuz.krakow.pl 
 
Korekta:  
Piotr Papla 



HARMONOGRAM WYDARZEŃ 
 niedziela 30 października 
18:00, Muzeum Inżynierii Miejskiej (ul. św. 

Wawrzyńca 15) – Koncert Orkiestry Dętej: 

Orkiestra Dęta Akademii Muzycznej w Krako-
wie, Will Sanders – prowadzenie 
 
 czwartek 3 listopada 
10:00-17:00, s. 1 ul. Przemyska 3 – Jamie Baum 
– flet jazzowy. Warsztaty, wykład 
 
         piątek 4 listopada 
9.30-12.00 / 18.00-20.00, s. 404 AMK, Wykład 
Organowa muzyka skandynawska oraz kurs 
mistrzowski  – prof. Ines Maidre (Bergen/
Norwegia) – organy 
 
 sobota 5 listopada 
10.00-12.00, s. 404 AMK, Wykład Organowa 
muzyka skandynawska oraz kurs mistrzowski  – 
prof. Ines Maidre (Bergen/Norwegia) – organy 
 
 niedziela 6 listopada 
18:00, Aula Florianka, Koncert Akademicki: 
Krzysztof Firlus – kontrabas 
Marek Romanowski – kontrabas 
Magdalena Kantor-Michna – fortepian 
 
 poniedziałek 7 listopada 
11:00, s. 404 AMK – Sesja naukowa Feliks No-
wowiejski - w 70. rocznicę śmierci Kompozytora 
 
19:00,  Sala koncertowa AMK, Koncert Kame-
ralny: Studenci AMK oraz HfM Detmold  

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI,  
INTERPRETACJI I EDUKACJI 
MZYCZNEJ  
 
Dziekan  
prof. dr hab. Wojciech Widłak 
 
Prodziekani: 
 
dr Agnieszka Draus 
mgr Andrzej Korzeniowski 
 
 
 
 
 
 
 

REKTOR 
prof. dr hab. Stanisław Krawczyński  
 
PROREKTOR DS. DYDAKTYKI  
I NAUKI  
dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz 
 
PROREKTOR DS. WSPÓŁPRACY 
MIĘDZYNARODOWEJ  
prof. dr hab. Andrzej Białko 
 
PROREKTOR DS. STUDENTÓW  
prof. dr hab. Jan Pilch 
 
 
KANCLERZ 
inż. Krzysztof Rymarczyk 
 

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY 
 
Dziekan 
dr hab. Mariusz Sielski  
 
Prodziekani: 
dr hab. Jan Kalinowski 
dr hab. Paweł Krauzowicz 
dr hab. Monika Gardoń-Preinl 
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WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI 
 
Dziekan 
 prof. dr hab. Agnieszka Monasterska 
 
Prodziekan  
dr hab. Jacek Ozimkowski 

 wtorek 8 listopada 
Sesja naukowa Stylistyka wykonawcza XVIII 
wiecznych kompozycji na obój, w kontekście 
traktatów J.J. Quantza, J. Hotteterra i J.F. Gar-
niera – prof. Ivan Podyomov (Lucerna) – prowa-
dzenie 
 
19:30, bazylika Jezuitów, ul. Kopernika 26 – 
Koncert Orkiestry Kameralnej: Chór i Orkiestra 
Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie, 
Stanisław Krawczyński – dyrygent 
 
 
 środa 9 listopada 
11:00-13:00 / 15:00-18:00, s. 217 AMK, Sesja 
naukowa Kontrola i spontaniczność w grze ka-
meralnej –  prof. dr hab. Maria Szwajgier-
Kułakowska – prowadzenie 
 
19:00, Aula Florianka, Koncert kameralny: Ivan 
Podyomov – obój, Łukasz Dębski – fortepian 
 
 niedziela 13 listopada 
18:00, Brahms-Saal, Detmold, Koncert Kame-
ralny: Studenci AMK oraz HfM Detmold  
 
 poniedziałek 14 listopada   
10:00, s. 404 AMK, Sesja naukowa Continuo  
i improwizacja – od teorii do praktyki – Jeremy 
Joseph (Wiedeń) – prowadzenie 

18:00, Aula Florianka, Koncert – prezentacja 
fletów poprzecznych XVII, XVIII, XIX, XX w. –  
Rachel Brown (Londyn) – prowadzenie 
 
 wtorek 15 listopada 
10:00-14:00; 16:00-18:00, s. 23 AMK, 
Kurs mistrzowski  –  Rachel Brown (Londyn) 
19:00, s. 404 AMK, Recital: Jeremy Joseph – 
organy (Wiedeń) 
 
 Środa 16 listopada   
10:00-13:00;  15:00-17:00, s.23 AMK, 
Kurs mistrzowski  –  Rachel Brown (Londyn) – 
prowadzenie 
 
 niedziela 20 listopada  
18:00, Filharmonia im. K. Szymanowskiego – 
Koncert Orkiestry Symfonicznej: Zygmunt 
Krauze – fortepian, Orkiestra Symfoniczna 
Akademii Muzycznej w Krakowie, Tadeusz 
Wojciechowski – dyrygent 
 
 niedziela 27 listopada 
18:00, Aula Florianka – Koncert Orkiestry 
Barokowej: Orkiestra Barokowa Akademii 
Muzycznej w Krakowie, Teresa Kamińska – 
prowadzenie 

Listopad 2016 



 

W dniach 22-28  sierpnia br. w naszej Uczelni odbyła się  18. edycja Let-
niej Akademii Muzycznej. Od samego początku inicjatorem jej powsta-
nia i dyrektorem artystycznym jest Kierownik Katedry Fortepianu Aka-
demii Muzycznej w Krakowie prof. Andrzej Pikul. W bieżącym roku  
w ramach LAM zajęcia prowadziło 22 wykładowców z Polski, Austrii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Uczestniczyło w niej ponad 
120 słuchaczy m.in. z Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Estonii, Finlandii, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Hong Kongu, Izraela, Kuwejtu, Malty, 
Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji, Ukrainy, USA i Węgier. Tego samego dnia w Auli Florianka odbył się mistrzowski recital fortepianowy 
prof. Konstanze Eickhorst. Oprócz codziennych zajęć dydaktycznych, w Auli Florianka od środy 24 do niedzieli 28 sierpnia odbywały się 
koncerty w wykonaniu wyróżniających się uczestników kursów. Tegoroczna edycja LAM dowiodła po raz kolejny, iż wydarzenie to na trwałe 
wpisało się w program działalności dydaktycznej Akademii Muzycznej w Krakowie, a także odgrywa niebagatelną rolę w życiu kulturalnym 
Krakowa. Tegoroczna Letnia Akademia została po raz kolejny wpisana do programu Theatrum Musicum Kraków, będącego wspólnym pro-
jektem krakowskich instytucji muzycznych i stanowiącego największą scenę muzyki klasycznej w Polsce. 

Letnia Akademia Muzyczna 2016 
Agnieszka Radwan-Stefańska 
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Czy Akademia Muzyczna ma prawo przystąpić do budo-
wy, nie czekając na pozostałych partnerów m.in. Filhar-
monię Krakowską, która nie ma jeszcze nawet gruntów 
pod budowę? Czy uczelnia, która ma już swój teren na 
nową siedzibę i ogłasza międzynarodowy konkurs archi-

tektoniczny na swoją część, wyłamuje się z całego projektu? A może właśnie wykorzystuje szansę przed jaką się znalazła? O tym w Kole 
Kultury, w poniedziałek 17 października gośćmi Agnieszki Malatyńskiej byli rektorzy Akademii Muzycznej w Krakowie: prof. Stanisław Kraw-
czyński, dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. dr hab. Jan Pilch oraz Kazimierz Barczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mało-
polskiego, inicjator budowy Centrum Muzyki.  
 
Cała audycja na stronie internetowej Radia Kraków: 
http://www.radiokrakow.pl/audycje/kolo-kultury-muzyka-klasyczna/awantura-o-centrum-muzyki-w-krakowie/ 

 

 Awantura o Centrum Muzyki w Krakowie 
      materiał: Radio Kraków 

81 zgłoszeń z dużych biur architektonicznych z całego świata napłynęło na konkurs ogłoszony w sierpniu przez Akademię Muzyczną w Kra-
kowie na jej nową siedzibę. [...] – Amerykanie byli zachwyceni miejscem – starodrzewem, który tam się znajduje i dostępem do Wisły i od 
razu zaczęli rozplanowywać pewne rozwiązania – mówi prof. Stanisław Krawczyński, rektor Akademii Muzycznej. Jak dodaje, przy tak 
ogromnym zainteresowaniu konkursem niemożliwe było podjęcie decyzji o jego wycofaniu, o co apelowali współpartnerzy. – Długo się nad 
tym zastanawiałem, ale osłabiłoby to na przyszłość tak naszą wiarygodność, jak i konkursu następnego, który będzie dotyczył budynku Fil-
harmonii – mówi prof. Stanisław Krawczyński. Jak zakłada, ów konkurs nie tylko nie blokuje przyszłych działań, ale wręcz przeciera szlak, 
którym podążą władze Małopolski, ogłaszając konkurs na siedzibę Filharmonii, mającą służyć zespołom miejskim – Sinfonietcie Cracovii  
i Capelli Cracoviensis. Bo też trzecim partnerem Centrum Muzyki jest Miasto Kraków, tyle że ani ono, ani Urząd Marszałkowski nadal nie 
mają zamkniętych spraw związanych z własnością swych działek; te wciąż należą do Agencji Mienia Wojskowego. Obecnie dysponuje swą 
liczącą 4 ha działką jedynie Akademia Muzyczna, ona także przeprowadziła badania 
geologiczne terenu. I dlatego też poprzedni rektor, prof. Zdzisław Łapiński mógł ogłosić 
konkurs, nie czekając na współpartnerów. – Gdyby nie decyzja mojego poprzednika, 
pewnie bym z ogłoszeniem konkursu poczekał do grudnia, ale też rozumiem go, bo 
nasza sytuacja lokalowa jest dramatyczna – tracimy studentów, zniechęconych brakiem 
komfortu nauczania. Obecnie zmuszeni jesteśmy wynajmować dodatkowe sale – ak-
centuje rektor Krawczyński. Jak podkreśla, dla Akademii liczy się każde pół roku. Ale 
też, mówi z naciskiem, wcale to nie oznacza, że chce działać w separacji czy osobno. – 
Liczę, że nasi współpartnerzy zrozumieją nasz ruch, przecież łączy nas wspólna idea 
Centrum Muzyki, a zarazem i tak z uwagi na uwarunkowania prawne będziemy odręb-
nymi bytami. Rektor Krawczyński jest przekonany, że pozostali współpartnerzy szybko 
rozwiążą swe problemy i ogłoszą kolejny konkurs; można zakładać, że przystąpią do niego te same firmy i tym łatwiej będzie dopasować 
architektonicznie obie bryły do siebie. Rektor Akademii liczy też na to, że tak przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, jak i Urzędu Miasta 
włączą się w działania konkursowe uczelni. Jak szacuje, w marcu powinno nastąpić rozstrzygnięcie konkursu, a w ciągu dwóch lat rozpocząć 
się budowa. Oczywiście kluczem do wszystkiego są finanse. Uczelnia bardzo liczy na pomoc ze strony Ministerstwa Kultury. Jeszcze w tym 
tygodniu rektor Akademii ma spotkać się w tej sprawie z ministrem, wicepremierem Piotrem Glińskim, który wstępnie zadeklarował daleko 
idącą pomoc. Wstępny koszt inwestycji to 150 mln zł. Część wyłożyć ma sama uczelnia. – Przy sprzyjającym splocie okoliczności, zwłaszcza 
finansowych, za 4-5 lat zaprosimy na otwarcie nowej siedziby. I oby tak się stało, bo to nie tylko dla naszej uczelni szansa, ale i przedsięwzię-
cie na miarę jej „być albo nie być”. Smutne to, ale uczelnia krakowska pośród innych kształcących muzyków ma najgorsze warunk i pracy  
w Polsce – zauważa rektor Krawczyński. Czytaj więcej:  
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/akademia-muzyczna-liczy-ze-za-45-lat-otworzy-nowa-siedzibe,10672410/ 

 Akademia Muzyczna liczy, że za 4-5 lat otworzy nową siedzibę 

          Wacław Krupiński  – Dziennik Polski 
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MARIA DZIEDZIC, absolwentka studiów I stopnia z klasy dyrygen-
tury chóralnej prof. dr. Jerzego Kurcza zdobyła wraz z Szalowskim 
Zespołem Wokalnym z Szalowej II miejsce w kategorii chórów ka-
meralnych,  V Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej Sacra 
Ecclesiae Cantio Tarnów 2016, 24 września 2016 r. 
 
PAWEŁ CAL, student z klasy waltorni mgr. Tadeusza Tomaszew-
skiego zdobył wyróżnienie w kategorii waltornia w Międzynarodo-
wym Konkursie Leoš Janáček International Competition w Brnie,  
22 września 2016 r. 
 
KAROL GAJDA, student z klasy puzonu dr. hab. Zdzisława Stolar-
czyka zdobył II nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Inetrna-
tional Tenor And Bass Trombone Competition w Budapeszcie,  
w dn. 18-25 września 2016 r. 
 
KRZYSZTOF MUSIAŁ, student z klasy organów prof. dr. hab. An-
drzeja Białki zdobył II nagrodę III Międzynarodowego Konkursu 
Organowego Barok i Romantyzm w Katowicach, 18 września 2016r. 
 
WOJCIECH KASZUBA, student z klasy trąbki dr. hab. Benedykta 
Matusika zdobył II nagrodę oraz statuetkę w specjalności – trąbka 
X Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka  
w Dąbrowie Górniczej, w dn. 14-23 września 2016 r. 
 
NATALIA JARZĄBEK, studentka z klasy fletu prof. Barbary Świą-
tek-Żelaznej  oraz prof. wizytującej Wally Hase zdobyła III nagrodę 
oraz statuetkę w specjalności  flet X Międzynarodowego Konkursu 
Muzycznego im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej, w dn.  
14-23 września 2016 r. Pani dr hab. MONIKA GARDOŃ-PREINL 
zdobyła dyplom  za wyróżniający akompaniament. 
 
KAROLINA MATUSZKIEWICZ, studentka z klasy fideli kolanowych 
dr hab. Marii Pomianowskiej zajęła (wraz z Zespołem Karma Trio) 
II miejsce w kategorii zespoły instrumentalne i wokalno instrumen-
talne w Turnieju Muzyków Prawdziwych w Szczecinie, 4 września 
2016. 
 
HASMIK SAHAKYAN, studentka z klasy śpiewu dr. hab. Marka 
Rzepki zdobyła II nagrodę XI Międzynarodowego Konkursu Sztuki 
Wokalnej Złote Głosy 2016 w Warszawie.  
 
JOANNA SOCHACKA,  studentka z klasy fortepianu prof. dr. hab. 
Andrzeja Pikula zdobyła II nagrodę w Międzynarodowym Konkur-
sie Golden Classical Music Awards International Competition 2016 
w Nowym Jorku oraz zaproszenie do wykonania recitalu w Carne-
gie Hall, 6 listopada 2016 r. 
 
LAUREACI Międzynarodowego Konkursu Malta International Music 
Competition, 31 lipca 2016 r.:  MATEUSZ KRYSTIAN – II nagroda, 
student z klasy fortepianu dr. hab. Janusza Skowrona; DOMINIKA 
WITOWICZ – nagroda Musafia Prize Winner, studentka z klasy 
skrzypiec prof. Wiesława Kwaśnego i dr Marii Sławek;       
UHO TRIO –  III nagroda 
Skład zespołu: 
KAROL SIKORA – klarnet, MATEUSZ KRYSTIAN – fortepian,  
DOMINIKA WITOWICZ – skrzypce 
studenci z klasy kameralistyki prof. dr. hab. Jerzego Tosika-
Warszawiaka i dr Marii Sławek. 
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LAUREACI XIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Konkur-
su Muzyki Organowej i Organowo-Kameralnej Artem Cameralem 
Promovere w Mielcu, 7-8 lipca 2016 r.  studenci z klasy organów  
i kameralistyki prof. dr. hab. Andrzeja Białki:  
I miejsce i wyróżnienie za najlepszą transkrypcję  KRZYSZTOF 
MUSIAŁ, JAKUB WOSZCZALSKI. Wyróżnienie za najlepszą inter-
pretację utworu N. Bruhnsa JAKUB WOSZCZALSKI. 
 
JOANNA SOCHACKA, studentka z klasy fortepianu prof. dr. hab. 
Andrzeja Pikula zdobyła II nagrodę w Międzynarodowym Konkursie 
4th International Piano Competition ISCHIA  we Włoszech, w dn.  
21-26.06.2016 r. 
 
LAUREATCI I Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej 
w Michałowicach, 19.06.2016 r.: 
 ADRIAN NOWAK – Grand Prix i I miejsce w kategorii solowej, 
student z klasy harfy prof. Florence Sitruk i dr Ireny Czubek-
Davidson 
 THE TORRENCE TRIO – I miejsce w kategorii kameralnej.  
Skład zespołu: 
ADRIAN NOWAK – harfa, ADRIANNA MĘTEL – flet, SANDRA 
HEJNOWSKA – skrzypce 
studenci z klasy kameralistyki dr hab. Anny Armatys-Borrelli 
ADRIAN NOWAK i ADRIANNA MĘTEL – II miejsce w kategorii 
kameralnej. Przygotowanie duetu dr Irena Czubek-Davidson. 
 
TRIO DĘTE JACOB TRIO z klasy kameralistyki prof. Jerzego Kotycz-
ki w składzie: 
MIKHAYLO ZAKOPETS – rożek angielski, KATARZYNA ŁUKAW-
SKA – obój, ALEKSANDRA MAJDA – obój 
zdobyło I miejsce I Lubuskiego Konkursu Dętych Zespołów Kame-
ralnych 2016 w Zielonej Górze – 5 czerwca 2016 r. 
 
MARTA SOŁEK, studentka z klasy fideli kolanowych dr hab. Marii 
Pomianowskiej zdobyła (wraz z Zespołem InFidelis) II nagrodę VII 
edycji poznańskiego Konkursu Dragon Folk Fest, 4 czerwca 2016. 
 
LAUREATCI Międzynarodowego Konkursu VII International Music 
Competition 2016  w Belgradzie – 9 maja 2016 r.:  PIOTR KRZACZ-
KOWSKI i MATEUSZ DUDEK – I nagroda ex aequo. Studenci  
z klasy akordeonu dr. Janusza Patera, 
KTM Duo – I nagroda 
Skład Duetu:  
MATEUSZ DUDEK – student z klasy akordeonu dr. Janusza Patera, 
KACPER TRACZ – student z klasy akordeonu dr. hab. Pawła Palu-
cha.  
 
MARTA PŁOMIŃSKA, studentka z klasy fletu prof. dr. hab. Zbignie-
wa Kamionki oraz dr hab. MONIKA GARDOŃ-PREINL zdobyły  
III nagrodę w kategorii muzyka kameralna w Międzynarodowym  
Konkursie eMuse Online Music Competition w Atenach,  
w kwietniu 2016 r. 
 
MATEUSZ DUDEK, student z klasy akordeonu dr. Janusza Patera 
został Laureatem Stypendium Twórczego Miasta Krakowa  
w dziedzinie muzyki w roku 2016. 

musiQs  
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ALEKSANDRA BIŚTA, studentka z klasy fortepianu dr. hab. Mar-
ka Szlezera zdobyła nagrodę główną Burmistrza Miasta Turku  
w XXIII Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Muzycznej Osób 
Niewidomych i Słabowidzących „Widzieć inaczej” w Turku,   
22 października 2016 r. 
 
DUET AKORDEONOWY w składzie: MACIEJ ZIMKA i WIESŁAW 
OCHWAT – uczestnicy studiów doktoranckich dyscypliny instru-
mentalistyka z klasy dr. hab. Pawła Palucha zajął III Miejsce  
w Konkursach: Międzynarodowym Konkursie Premio Internazio-
nale „Cittá di Castelfidardo” per solisti e complessi di fisarmonica   
w Castelfidardo we Włoszech, 24 września 2016 r., IX Konkursie 
Akordeonowym im. Andrzeja Krzanowskiego Alkagran 2016  
w Czechowicach-Dziedzicach, 27-30 września 2016 r. 
 
MACIEJ KOCZUR, uczestnik studiów doktoranckich z klasy dyry-
gentury dr. hab. Pawła Przytockiego zdobył I nagrodę w VI Ogól-
nopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosław-
skiego w Białymstoku we wrześniu 2016 r.  
 
RAFAŁ KŁOCZKO, uczestnik studiów doktoranckich z klasy dyry-
gentury  prof. dr. hab. Rafała Jacka Delekty otrzymał wyróżnienia 
w VI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów im. Witolda 
Lutosławskiego w Białymstoku we wrześniu 2016 r. 
 
PIOTR KOWAL, uczestnik studiów doktoranckich z klasy forte-
pianu  prof. dr. hab. Andrzeja Pikula zdobył II nagrodę w Między-
narodowym Konkursie Concerto Competition in memory of Jacob 
Bistritzky w Izraelu oraz zaproszenie do wykonania  
Koncertu Es-dur F. Liszta z Orkiestrą Symfoniczną w Tel Avivie  
w sierpniu 2016 r. 
 
MOHAMMAD HADI AYANBOD, uczestnik studiów doktoranc-
kich dyscypliny kompozycja i teoria muzyki z klasy prof. dr. h. c. 
Krzysztofa Pendereckiego został finalistą I edycji Międzynarodo-
wego Konkursu Bruno Maderna / International Composers’ Com-
petition 2016 we Lwowie,  za kompozycję No.1 for String Quartet, 
która zostanie wykonana w Filharmonii Lwowskiej w lipcu 2016 r. 
 
MAREK ROMANOWSKI, uczestnik studiów doktoranckich, dys-
cypliny instrumentalistyka, z klasy dr. hab. Marka Kalinowskiego 
zdobył I nagrodę oraz Nagrodę Specjalną za najlepszą interpre-
tację Sonaty J.M. Spergera i nagrodę za najlepszą interpretację 
utworu wirtuozowskiego Międzynarodowego Konkursu IX. Inter-
nationaler Sperger-Wettbewerb für Kontrabass, Schloss  
Ludwigslust w Niemczech, w dn. 8-15 maja 2016 r. 

 
Maciej Koczur z Bochni został laureatem 
Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyry-
gentów im. Witolda Lutosławskiego w Bia-
łymstoku. Pokonał 23 rywali.  
 
Ma 27 lat, urodził się w Bochni. Ukończył 
Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie 
dyrygentury dr. hab. Pawła Przytockiego. 
Dyplom z wyróżnieniem uzyskał dyrygując 
orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej  
im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. 
Obecnie jest doktorantem w Katedrze Dy-
rygentury Akademii Muzycznej w Krako-
wie. Mimo młodego wieku, ma już sporo 

osiągnięć, m.in. w 2009 r. dostał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego na międzynarodowym konkursie „32. Bydgoskie 
Impresje Muzyczne”, a w kwietniu 2011 roku zdobył I miejsce summa 
cum laude, w kategorii orkiestr smyczkowych i symfonicznych, na 
międzynarodowym konkursie w Neerpelt, w ramach festiwalu 
„European Music Festival for Young People” w Belgii. 
 
8 września Maciej Koczur zdobył I miejsce w VI Ogólnopolskim Kon-
kursie Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białym-
stoku. Jego organizatorem jest Opera i Filharmonia Podlaska.  
W konkursie wzięły udział 24 osoby wyłonione spośród 50 zgłoszeń. 
Do finału doszło 8 osób. Konkurs organizowany jest od 1994 r., po-
przednia edycja miała miejsce w 2011 r. 
 
To dla mnie zupełne zaskoczenie, byłem przekonany, że wygra Dawid 
Runtz, czyli laureat II nagrody. Uczestniczyłem w jego przesłuchaniach  
w I i II etapie i bardzo mi się podobało to, co robił, więc nie spodziewa-
łem się tego. Bardzo się cieszę, że doceniono moją własną drogę, którą 
idę – powiedział w rozmowie z mojaBochnia.pl 
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Mistrz batuty z Bochni.  
Maciej Koczur zwycięzcą 

ogólnopolskiego konkursu 
Paweł Michalczyk 

Moja Bochnia 

Fot. arch. Artysty 

Listopad 2016 



Agnieszka Radwan-Stefańska: Pana nazwisko wpisane jest na trwałe  
w powojenną historię polskiej muzyki. Zdobycie prestiżowej pierwszej na-
grody w Międzynarodowym Konkursie Wykonań Muzycznych w Genewie 
w 1962 roku oraz trwająca już ponad pół wieku niezwykle aktywna działal-
ność koncertowa na arenie międzynarodowej uczyniły z Osoby Pana Profesora najbar-
dziej godnego sukcesora i kontynuatora polskiej szkoły organowej, której ojcem był 
profesor Bronisław Rutkowski, rektor PWSM w Krakowie w latach 1955-1964. Nie 
mniej znacząco aniżeli w zakresie działalności koncertowej, zapisał Pan Profesor pięk-
ną i bogatą kartą w historii Akademii Muzycznej w Krakowie. Studiował Pan Profesor 
nie tylko organy pod kierunkiem Bronisława Rutkowskiego, lecz także fortepian  
w klasie prof. Ludwika Stefańskiego. Pokaźna lista absolwentów Pańskiej klasy orga-
nowej w krakowskiej uczelni, począwszy od roku 1972, tworzy ciągłość dziejów pol-
skiej organistyki oraz zapisuje w znaczący sposób dzieje historii blisko półwiecza Aka-
demii. Czy zechciałby Pan Profesor podzielić się ze społecznością Akademii Muzycznej 
swoimi wspomnieniami związanymi z obecnością w Uczelni, które na przestrzeni mi-
nionych dekad stały się Jego udziałem zarówno jako studenta, jak też później w roli 
pedagoga? Jakie refleksje towarzyszą Panu Profesorowi, gdy sięga pamięcią do lat 
swoich studiów, gdy dane było Mu obcować z tak znaczącymi osobowościami, tworzą-
cymi od podstaw powojenną historię muzyki nie tylko Krakowa, ale także historię pol-
skiej muzyki XX wieku, nierzadko w wymiarze międzynarodowym? Zbliżający się jubi-
leusz krakowskiej muzycznej Almae Mater jest okazją, aby otworzyć poczet wspo-
mnień świadków jej bogatej historii, ku pamięci o chlubnej przeszłości, lecz także aby 
przywołać te uniwersalne wartości w sztuce, które tradycja, za pośrednictwem między 
innymi Pana Profesora, przekazuje współczesnym pokoleniom jako trwałe autorytety. 
 

KARTY HISTORII  
 
PROF. JOACHIM GRUBICH 
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Prof. JOACHIM GRUBICH 

 
  organista  
 

  od 1964-2009 profesor w PWSM,  
później w Akademii Muzycznej  
w Krakowie 

 

 długoletni kierownik Katedry 
Organów i Klawesynu PWSM /
Akademii Muzycznej w Warsza-
wie / UMFC 

 

  w latach 1994-95 profesor gościn-
ny studium podyplomowego  
w Seulu 

 

  Doktor honoris causa UMFC  
w Warszawie  

Przywołując wspomnienia związane z krakowską uczelnią muzyczną, myśli moje koncentrują się głównie wokół studiów, które odbyłem  
w tejże uczelni w latach 1956-61. Gwoli przypomnienia – Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna mieściła się przy ul. Bohaterów Stalingradu 3, 
później ulicy tej przywrócono nazwę Starowiślna. 
 
Lata studiów, choć niełatwe, stwarzające młodemu człowiekowi mnóstwo pro-

blemów egzystencjalnych, były mimo wszystko okresem 
wielu fascynacji i radości twórczej. Nie przypominam 
sobie, aby o uszy nasze obijały się narzekania i pretensje 
o to, że nie dane nam jest cieszyć się dobrami tego świa-
ta, i że podział dóbr jest wysoce niesprawiedliwy, a ma-
rzenia o sukcesach i pięknej, dostatniej przyszłości, jakby 
beztrosko odsuwaliśmy od siebie jak najdalej.  
 
W postawie wielu kolegów-studentów wyczuwało się 
przywiązanie do wartości, powiedzmy, wyższych –  
o wymiarze transcendentnym, co też wcale nie oznacza-
ło, że stroniliśmy od najrozmaitszych form rozrywki. 
Wtedy przecież „pełną parą” działały już Piwnica pod 
Baranami, Klub Jazzowy pod Jaszczurami, Kino Rotunda i mnóstwo innych 
instytucji, których zadaniem było dbać o dobry relaks i poszerzanie horyzon-
tów myślowych i artystycznych.  

Fot. arch. Artysty 

Krzysztof Penderecki, przypuszczalnie 1958-59. 
Fot. arch. J. Grubicha  
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Głęboko w pamięci zapisały się np. „Juwenalia”, 
rozbudzające u młodzieży studenckiej naszej uczel-
ni nieprzeciętną pomysłowość w kreowaniu ko-
micznych scen i zabaw. Nie będzie przesadą jeśli 
powiem, że tryskaliśmy znakomitym humorem  
i radością.       
 
Uczelnia była dla wielu drugim domem, zwłaszcza 
dla tych, którzy skazani byli na zamieszkanie  
w domach studenckich. Ona stwarzała przyjazną, 
niemal rodzinną atmosferę. Niezwykłą gościnno-
ścią błyszczała kuchnia państwa Łukasiewiczów, 
którzy mieszkali na parterze uczelni, i którzy z po-
trzeby serca raczyli swoją inwencją kulinarną każ-
dego łaknącego posiłku, nie zapominając również  
o naszych szacownych profesorach. Tej domowej 
atmosferze sprzyjali zarówno pedagodzy  

i rektorzy, jak osoby piastujące funkcje w administracji – pośród których na plan pierwszy wysuwała się 
zza biurka niezapomniana pani Wanda Urbańska. A specyficznego kolorytu, z gruntu rzeczy szarej co-

dzienności, nadawali nasi wspaniali portierzy. Wokół nich narosło mnóstwo 
pięknych anegdot, które przez lata przypominano przy okazji towarzyskich 
spotkań.  
 
O jednej z wielu zabawnych sytuacji, może warto tu wspomnieć... Otóż na 
portierni najczęściej „urzędował” zacny pan Tchórzewski – postać niezwykle 
oryginalna, bardzo lubiana i chętnie nawiązująca rozmowę ze studentami. 
Któregoś słonecznego dnia pan Tchórzewski odebrał telefon od prof. Malaw-
skiego, który zaniepokojony tym, że nie może znaleźć swoich okularów, pro-
sił, aby sprawdzić, czy przypadkiem nie leżą w jego klasie. „Już się robi, panie 
Profesorze, już biegnę zobaczyć” – zapewnił pan Tchórzewski i poszedł 
sprawdzić. Po dłuższej chwili wraca, bierze do ręki słuchawkę i oznajmia – 
„proszę szanownego pana, profesora Malawskiego w klasie nie ma, już daw-
no wyszedł”. 
 
Żywa wciąż jest też pamięć o profesorach, którzy swoją oryginalnością do-
starczali nam przemiłych okazji do zdrowego, nieskrępowanego śmiechu. 
„Panie Grubich, czemu pan nazywa się Grubich, a nie Cienkich, ha ha ha” – 
usłyszałem, nisko kłaniając się profesorowi Aleksandrowi Frączkiewiczowi  
w korytarzu uczelni...   
  
Pierwsze powakacyjne tygodnie 1956 roku obfitowały w burzliwe wydarze-
nia.  Rewolucja węgierska i „polski październik” – wstrząsnęły światem. Żyli-

śmy w ciągłym napięciu. W akademiku na Przemyskiej nasłuchiwali-
śmy przez „kołchoźniki” co też w trawie piszczy. „Kołchoźniki” były 
to głośniki, które emitowały określony program radiowy, program  
o charakterze wybitnie propagandowym. Nagła „odwilż” polityczna 
wszystkich nas zaskoczyła. Jak to w akademiku – młodzież potrafiła 
swój entuzjazm dla tych przemian wyrazić w sposób czasami aż 
nader dosadny. Język Władysława Gomułki w tym czasie odbierany 
był z powagą, a jego wystąpienia budziły pewne nadzieje. Jakkol-
wiek wśród studentów naszej PWSM trudno było znaleźć zagorza-
łych komunistów, to jednak trafiali się i tacy, o których można po-
wiedzieć, że byli na czerwono „zabarwieni”. W moim przekonaniu 
bynajmniej nie okazywali się szkodliwi. Może się mylę, może nic  
o tym nie wiem. Mój kolega z klasy, współmieszkaniec, wyróżniają-
cy się specyficznym poczuciem humoru, po „kołchoźnikowych” 
wiadomościach dotyczących owych przemian politycznych w na-
szym kraju, niesiony nieopanowanym entuzjazmem i uczuciem 
tryumfu, któregoś dnia wpadł do sąsiedniego pokoju, w którym 
mieszkał jeden z owych na czerwono „zabarwionych” studentów  
i oświadczył mu, że jak podaje radio, komunistów będą od dziś wie-
szać. „Ja ciebie pierwszego powieszę” oznajmił mu. Adresata tych 
gróźb trzeba było długo uspokajać. Słowa te potraktował na serio. 
Śmiechu było co nie miara!  Str. 7 
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Joachim Grubich –  urodzony 16 stycznia 1935  
w Chełmnie, w rodzinie o tradycjach domowego 
muzykowania, ukończył PŚSM w Toruniu  
w 1956,  uzyskując dyplomy z wyróżnieniem  
w klasie fortepianu J. Wyrzykowskiej oraz 
organów R. Sroczyńskiego i L. Batora. Studia 
muzyczne kontynuował w Krakowie w klasie 
organów prof. B. Rutkowskiego, fortepianu 
prof. L. Stefańskiego oraz harmonii i kontra-
punktu w klasie prof. A. Malawskiego. Dyplom 
ukończenia studiów z odznaczeniem uzyskał  
w 1961. 
 
Debiutował na Międzynarodowym Festiwalu 
Organowym w Oliwie w 1960. Jest laureatem 
konkursów organowych: w Grazu/Seckau 
(1960), I nagrody oraz nagrody specjalnej na 
Ogólnopolskim Konkursie Wykonawstwa 
Muzyki Dawnej w Łodzi (1961) oraz  I nagrody 
na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym  
w Genewie (1962). Koncertował w 25 krajach 
Europy, a także na Gran Canaria, w Turcji, 
Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie, 
na Syberii, w Kanadzie, USA i w Meksyku. 
 
Do najbardziej znaczących występów w jego 
karierze artystycznej należą recitale w: Royal 
Festival Hall w Londynie, Concertgebouw  
w Amsterdamie, De Doelen w Rotterdamie, 
Gewandhaus w Lipsku, Schauspielhaus   
w Berlinie, Victoria Hall w Genewie, Crystal 
Cathedral w Garden Grove (Los Angeles),  
w katedrze w Strasburgu (na zaproszenie 
Parlamentu Europejskiego), Konserwatorium  
i Filharmonii w Moskwie, Filharmonii  
w St. Petersburgu. Koncertował także z wielo-
ma orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi  
w kraju i za granicą, m.in.: RAI di Torino, RAI  
di Napoli, Filharmonii Drezdeńskiej, Radia  
i Filharmonii w Bukareszcie, Oakland University  
w Detroit. Wśród 35 dyrygentów, z którymi 
występował jako solista, widnieją takie nazwi-
ska, jak: M. Pradella, A. Ceccato, F. Scaglia,  
D. Daniels, M. Basarab, A. Lodeon, B. Wodicz-
ko, W. Krzemieński, A. Markowski, J. Katlewicz, 
K. Missona, R. Czajkowski, T. Strugała,  
K. Teutsch, S. Kawalla, M. Pijarowski, T. Bugaj. 
 
Nagrywał dla wielu rozgłośni radiowych w kraju  
i za granicą. Jego dorobek fonograficzny obej-
muje 30 płyt (LP,CD). W 1971 otrzymał nagrodę 
„Złota Muza” Polskich Nagrań,  w 2005 – statu-
etkę „Fryderyk 2004” za CD „Wieczór organowy  
w Filharmonii Lubelskiej”.  
 
Uczestniczył jako juror w wielu prestiżowych 
konkursach organowych w kraju i za granicą. 
Prowadził  liczne kursy mistrzowskie.   
 
Jest profesorem zwyczajnym. Prowadził klasy 
organów w Akademiach Muzycznych w Warsza-
wie (od 1970) i w Krakowie (od 1964). Przez 
szereg lat pełnił funkcję kierownika Katedry 
Organów i Klawesynu przy Akademii Muzycznej 
im. F. Chopina w Warszawie. Był również 
gościnnie profesorem studium podyplomowego  
w Seulu (1994/95). Od 2009 profesor emeritus. 
 
 W 1984 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Jest 
laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Krako-
wa (1990), nagród Ministra Kultury i Sztuki:  
w 1978 – II stopnia, w 2004 Indywidualnej oraz 
Nagrody I stopnia Rektora Akademii Muzycznej 
w Warszawie (1992). W 2005 otrzymał Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski „Polonia 
Restituta” oraz odznaczenie papieskie „Pro 
Ecclesia et Pontifice. W 2007 została mu przy-
znana najwyższa godność i tytuł akademicki – 
doktor honoris causa Akademii Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie. W  2010 został 
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”, a w 2015 
Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”.  
 
Udzielał się społecznie w pracach dotyczących 
budowy organów do Kościoła Akademickiego 
św. Anny i kościoła pw. św. Piotra i Pawła parafii 
św. Barbary w Warszawie oraz nowych organów 
do Filharmonii Narodowej. W latach 1992-2007 
pełnił funkcję kierownika artystycznego letnich  
i jesiennych koncertów organowych w Kościele 
Akademickim św. Anny w Warszawie.  

Joachim  Grubich przy organach w Auli Florianka: 
Mało kto wie, że tam były organy! Zdjęcie zrobione 
było tuż po konkursie genewskim tj. w 1962 r.  
Fot. arch. J. Grubicha.  

Prof. Joachim Grubich: Na tym  zdjęciu „grupowym przebierańców" poznaję  
od l. L. Wernera, Jerzego Kusiaka, Zosię Grzymek, poniżej jej Basię Niewia-
domską, obok niej Renatę Budziłowicz. Pozostałe 4 osoby znam, ale nie 
pamiętam nazwisk. To byli śpiewacy. Fot. Arch. Joachima Grubicha. 



Natomiast tragedia, jaka dotknęła Węgrów, nie była nam do śmiechu. Wywoływała u nas w szkole ogromne 
poruszenie. Uczelnia solidaryzując się z naszymi „bratankami”, postanowiła w tych ciężkich dla nich chwi-
lach zadziałać w ten sposób, że zaproszono sporą grupę studentów, a także kilku profesorów budapeszteń-
skiej Akademii Muzycznej do Krakowa. Były to dni, kiedy na Węgrzech formował się nowy, nie komunistycz-
ny rząd, w którym ministrem kultury i sztuki został znany kompozytor – Zoltán Kodály. Do Krakowa przyje-

chało kilkadziesiąt osób, strasznie psychicznie zmaltretowanych,  przygnębionych, 
wstrząśniętych tym co przeżyli, co widzieli. My, krakowscy studenci, ofiarowaliśmy im 
wszystko, na co nas było stać . Okazało się, że największą dla nich wartością była na-
sza szczera przyjaźń, nasze serca i uczucia solidarności. Tylko tyle mogliśmy im ofia-
rować. Zachwyty Krakowem pozwalały im choć na kilka dni odsunąć myśli od kosz-
marów jakie tam u siebie przeżyli. Mnie, wspólnie ze Zbyszkiem Bujarskim, przypadła 
miła rola przewodnika po Krakowie dla dwóch wybitnych profesorów, z których jeden 
był uczniem Béli Bartóka, zaś drugi podobno Davida Poppera. Wkrótce po tym jak 
wszyscy powrócili do Budapesztu, nastąpił zdradziecki atak Kadara na legalny rząd 
węgierski. Kodály był zapewne zbyt znaną w świecie postacią, by komuniści odważyli 

się go potraktować jak Imre Nagy’ego, którego, jak wiadomo, rozstrzelali. Wiele lat później, kiedy gościłem 
w Budapeszcie z koncertami, dowiedziałem się, że obaj ci profesorowie już nie żyją, dowiedziałem się również, że pewne przesympatyczne 
małżeństwo, którym w Krakowie się opiekowałem, niestety się rozpadło.  
 

„Martwię się, że nie ma zmartwień ze studentami” – zdanie 
takie nie raz padało z ust Rektora, Profesora Bronisława 
Rutkowskiego. Dziwnie ono brzmiało, jednakowoż – jak się 
wydaje, odnosiło się szczególnie do spraw artystycznych.  
I tu warto by było „zajrzeć” do wnętrza osobowości Profeso-
ra Rutkowskiego – mojego nieodżałowanej pamięci nauczy-
ciela i wychowawcy. To jego cechy osobowości, przepełnio-
ne pasją artystyczną, zdradzały wewnętrzny niepokój, tak 
bardzo charakterystyczny dla ludzi o dużej wrażliwości. 
Właśnie Jemu, Rektorowi kierującemu znaną w świecie 
uczelnią muzyczną i cieszącemu się wielkim autorytetem, 
głęboko na sercu leżały najbardziej istotne sprawy młodzie-
ży studenckiej. Pragnął jej zawsze jak najpełniej i kreatyw-
nie służyć, nie tylko z nakazu urzędniczych obowiązków, ale 
i z autentycznego powołania. Właściwie brakuje mi odwagi, 
by tę wielką postać dogłębnie przedstawić. Przekracza  
to moje możliwości. Powiem tylko, iż w ponad pięcioletnim 
okresie mojego artystycznego dojrzewania w aureoli oso-
bowości Profesora Bronisława Rutkowskiego, otrzymałem  
o wiele więcej, niż to sobie wyobrażałem, wstępując do tej 
uczelni. Profesor uformował mnie na całe życie, co pozwoli-
ło mi znaleźć się na niezłym miejscu w świecie sztuki mu-

zycznej i cieszyć się pokaźnym dorobkiem artystycznym i pedagogicznym. Myśli przekazane mi przez Profesora, uniwersalne wartości du-
chowe i estetyczne, oraz suma wiedzy zdobytej w jego klasie, wzbogacona o to, co wyniosłem z klasy fortepianu Profesora Ludwika Stefań-
skiego i z klasy harmonii i kontrapunktu Profesora Artura Malawskiego,  
a także zdobywane przeze mnie doświadczenia koncertowe, wszystko to 
stało się podstawą całej mojej działalności artystycznej i własnej pracy 
pedagogicznej. Wdzięczność dla moich Profesorów jest dozgonna!  
 
Dziś z wielką satysfakcją spoglądam na osiągnięcia i niebagatelny doro-
bek sześćdziesięciu kilku moich absolwentów z dwóch uczelni –
krakowskiej i warszawskiej, w których dane mi było uczyć. Wielu zdobyło 
duże uznanie także poza granicami Polski – jedni jako wykonawcy, drudzy 
jako pedagodzy. Wielu z nich może szczycić  się tytułami naukowymi, 
wielu z nich jest laureatami międzynarodowych konkursów organowych. 
Dostrzegam w tym szczęśliwą kontynuację szkoły Profesora Bronisława 
Rutkowskiego. Jego duch jest stale obecny w procesie kształtowania oso-
bowości artystycznych następujących po sobie pokoleń i wydaje wspania-
łe owoce. To mnie napawa dumą i bardzo cieszy! 
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„Martwię się, że nie ma 
zmartwień ze studentami” – 
zdanie takie nie raz padało  

z ust Rektora, Profesora 
Bronisława Rutkowskiego. 

Dziwnie ono brzmiało, 
jednakowoż – jak się wydaje, 

odnosiło się szczególnie do 
spraw artystycznych. I tu warto 

by było „zajrzeć” do wnętrza 
osobowości Profesora 

Rutkowskiego – mojego 
nieodżałowanej pamięci 

nauczyciela  
i wychowawcy.  

Po konkursie muzyki dawnej w Łodzi (1961 r.) Są na nim od l. prof. Janina Wysocka-Ochlewska, Barbara Świątek, 
Krystyna Burnat, Leszek Werner, prof. Józef Chwedczuk, Filomena Fus, prof. Józef Mikulski, prof. Jan Hoffman, prof. 
Bronisław Rutkowski, Ewa Czernek, Joachim Grubich, Jacek Weiss, poniżej: Jerzy Rieger, Krystyna Waldek, Andrzej 
Zieliński. Fot. arch. J. Grubicha. 

Z wręczenia nagrody, Victoria Hall w Genewie (1962 r.)   
Fot. arch. J. Grubicha.  

Kodály był zapewne 
zbyt znaną w świecie 

postacią, by komuniści 
odważyli się go 

potraktować jak Imre 
Nagy’ego, którego, jak 
wiadomo, rozstrzelali.  

musiQs  



Początek roku akademickiego  
z deszczową aurą na zewnątrz 
to zwykle wyzwanie dla roz-
prężonych powakacyjnie stu-
dentów. W klasie perkusji nie 
ma czasu na „delikatny roz-
bieg”. 
  
29 października, w ramach  
VI Międzynarodowego Festi-
walu Muzyki Współczesnej im. 
Henryka Mikołaja Góreckiego,  
w Sali Koncertowej Akademii 

Muzycznej w Krakowie 
o godz. 19:00 odbę-
dzie się koncert perku-
syjny z udziałem stu-
dentów i absolwentów 
Akademii Muzycznej 

w Krakowie. W programie znaj-
dą się utwory z klasyki literatury 
perkusyjnej (m.in. P. Klatzow, 
T. Brostrom, J. Psathas, J. Alva-
rez). Wystąpią zarówno soliści, 
jak i zespoły kameralne, a in-
strumentarium – jak zawsze w 
wypadku perkusji – będzie bar-
dzo różnorodne i atrakcyjne 
brzmieniowo. Warto zaintere-
sować się wydarzeniem, zwa-
żywszy na nieczęste koncerty 
klasy perkusji. 

Listopad zapowiada się atrak-
cyjnie ze względu na akademic-
ki projekt Orkiestry Symfonicz-
nej, gdzie perkusiści będą mo-
gli wykazać się zgraniem sek-
cyjnym w muzyce XX wieku  
z Ognistym ptakiem I. Strawiń-
skiego na czele. 
 
Zdaje się, że natłok obowiąz-
ków i wymagającego repertu-
aru to dobry sposób na rozpo-
częcie kolejnego roku akade-
mickiego. Nuda nie istnieje,  
a jesieni poddawać się nie ma 
czasu! 

STUDENCKI KWADRANS 

Kilka zalet naszych... toalet 
        Michał Lazar 
        Samorząd Studencki 

startować w tym roku z prawdopodobnie 
pierwszą na świecie serią toaletowych recitali 
– Brzmienia rur. Miałby to być powrót do salo-
nowego grania kameralistyki w nieco – o iro-
nio – odświeżonej formule. Każdy koncert 
byłby też poprzedzony wykładem – wszak do 
odważnych świat należy. 
 
Jak zapewne pamiętają Państwo jeszcze ze 
szkoły, w dawnych czasach dostęp do toalety 
był oznaką prestiżu. Upraszczając sprawę, kto 
miał do wychodka najlepszy dostęp, ten  
w praktyce był stroną dzierżącą władzę. 
Wbrew pozorom, na naszej Uczelni sprawy 
mają się podobnie. Czy naprawdę myśleli 
Państwo, że to przypadek, że rektoraty znaj-
dują się dokładnie naprzeciwko łazienki? Albo 
że na czwartym piętrze, opanowanym przez 
teoretyczki, dodatkowy sanitariat zarezerwo-
wany jest dla płci żeńskiej? 

 
Socjologiczna  analiza tych kluczowych dla 
naszej fizjologii miejsc może być zresztą bar-
dzo pouczająca. Przykładowo, najmniejszą  
z toalet, znajdującą się za kulisami Sali Kon-
certowej, zarezerwował dla siebie personel. 
Jest coś dziwnego w tym, że ludzie, którzy 
robią na naszej Uczelni właściwie najwięcej, 
mają dla siebie pomieszczenie najmniejsze. 
Proszę też zwrócić uwagę, że pracownice 
Kasy i Kwestury posiadają własną łazienkę na 
swoim piętrze. Licząc na odpowiednio przy-

gotowanych petentów, zamykają ją one na 
klucz, którego nikt poza nimi nie posiada. 
Wnioski nasuwają się same. 

 
Krakowskie toalety są już pewnym sensie 
legendą, wciąż zresztą żywą, do której to 
kolejne pokolenia dopisują swoje rozdzia-
ły. Niektórzy zresztą dokładają do owej 
niekończącej się opowieści elementy fan-
tazji, np. o lekcjach prowadzonych w ła-
zience. Są to jednak zwykłe plotki rozsie-
wane przez zagorzałych admiratorów ła-
zienkowego grania, którzy chcieliby tam 
również regularnie odbywać lekcje. Warto 
zatem przypomnieć, że notoryczne ćwi-
czenie w toalecie  jest bardzo nieodpowie-
dzialne i nie przystoi studentowi Akademii 
Muzycznej w Krakowie. Ćwiczący, wydo-
bywający fale dźwiękowe dłużej, niż przez 
dwie godziny, źle wpływa tym na drożność 
rur, mocowania luster, a w dodatku – 
wspomaga korozję. Drodzy Państwo, pa-
miętajcie zatem. Zbyt długiemu graniu  
w toaletach mówimy stanowcze: NIE! 

Oczywiście, nie wypada pisać o sprawie tak 
przyziemnej, ale okoliczności poniekąd do 
tego zmuszają. Oto bowiem Uczelnia nasza 
w wakacje zamknięta została na czas rekor-
dowo długi (bo aż 4 tygodnie!), z powodu 
toalet właśnie. A dokładniej – ich remontu. 
Kanclerz osobiście zapewniał mnie, że inne-
go wyjścia nie było, że stan łazienek był zbyt 
opłakany, by znowu budynek w lipcu otwar-
tym zostawiać i koniecznych napraw nie 
robić. Studenci co prawda mieli na ten te-
mat inne zdanie (czego dali wyraz na Face-
booku), ja jednak w pełni rozumiem i całym 
sobą popieram tę decyzję. Ćwiczenie ćwi-
czeniem, ale to przecież nie wypada, żeby  
w XXI wieku Akademia Muzyczna była auto-
matycznych świateł w łazienkach pozbawio-
na. Zwłaszcza, jeśli się w takowej ćwiczy. 

 
Czy wiedzieli Państwo, że jesteśmy prawdo-
podobnie jedyną wyższą szkołą w kraju,  
w której to w toaletach grana jest muzyka 
na żywo? Ba, żadna nawet najbardziej luksu-
sowa restauracja żydowska na Kazimierzu 
nie może pochwalić się czymś takim! Jest to 
absolutny fenomen i nie dziwota, że gdy rok 
temu ekipa telewizyjna gościła w naszej 
Uczelni, pierwsze swe kroki skierowała nie 
do Rektoratu, nie na szóste piętro – lecz do 
łazienki właśnie. Zdradzę Państwu również 
sekret, że Samorząd Studencki planuje wy-
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Fot. Łukasz Lazar, z próby zespołu muzycznego,  
AM w Krakowie,  2015 r.  

29 października, w ramach 
VI Międzynarodowego 

Festiwalu Muzyki 
Współczesnej im. Henryka 

Mikołaja Góreckiego, w Sali 
Koncertowej Akademii 
Muzycznej w Krakowie  
o godz. 19 odbędzie się 

koncert perkusyjny  
z udziałem studentów  

i absolwentów  

Jak muchy w smole? 
         Eliza Kurowska   
         Przewodnicząca Koła Naukowego                 

Amadrums  

Listopad 2016 



Na pewno znacie uwiecznioną również  
w literaturze (słynna nowela Lwa Tołstoja) 
Sonatę Kreutzerowską Ludwiga van Beet-
hovena, ale chyba mało kto z was słyszał  
o tym, że jej pierwotnym adresatem był… 
mulat, syn Polki i Afrykanina, urodzony  
w Białej koło Brześcia, który zrobił karierę 
jako wirtuoz skrzypiec w Imperium Brytyj-
skim.  
 
George Polgreen Bridgetower, bo o nim tu 
mowa, zachwycił kompozytora swoimi 
umiejętnościami i został pierwszym wyko-
nawcą partii skrzypcowej w słynnej Sonacie, 
jednak, jak to czasem bywa, panowie po-
różnili się później o… kobietę i wzburzony 
Beethoven zmienił dedykację, ofiarując 
Sonatę innemu skrzypkowi – Rodolphe 
Kreuzerowi, który – jak na ironię – nie przy-
jął ani nigdy nie wykonał tego utworu.  
 
Tę i wiele innych ciekawych historii oraz 
bardzo interesująco odmalowany koloryt 

epoki i życie muzyczne późnego 
klasycyzmu i wczesnego romanty-
zmu znajdziecie w dwóch, zamiesz-
czonych w ramach jednej książki, 
pracach wybitnego polskiego 
skrzypka Mieczysława Szlezera 
zatytułowanych George Polgreen 
Bridgetower. Afropolak, który zde-
nerwował Beethovena oraz Regina 
Strinasacchi. Archetyp skrzypaczki – 
wirtuoza późnego klasycyzmu. Pu-
blikację warto włączyć do swego 
księgozbioru również dlatego, że 
dodana została do niej płyta CD  
z nagraniami Sonaty B-dur KV 454 
W.A. Mozarta i IX Sonaty A-dur 

„Kreutzerowskiej” op. 47 L. van Beethovena w wykonaniu autora (skrzypce) i jego żony, 
Danuty Mroczek-Szlezer (fortepian).  
 
Więcej informacji na temat książki można znaleźć w sklepie Wydawnictwa Akademii 
Muzycznej pod adresem:  
http://sklep.amuz.krakow.pl/index.php?id_product=135&controller=product 

Nowości wydawnicze 
         Piotr Papla 
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Okładka książki 

Mistrzowskie wieczory; co będzie wyznacznikiem 
tegorocznego   festiwalu? / RECENZJA 

„Muzyka w Starym Krakowie” 2016 

 
[...] Wczoraj po południu zakończył się towarzyszący głównemu nurtowi festiwalu cykl „Młode 
talenty”.  
 
W trakcie czterech koncertów we Floriance słuchaliśmy studenckich zespołów i solistów  
z Krakowa i Lwowa. Poziom tych prezentacji, szczególnie inaugurującego cykl lwowskiego 
kwartetu smyczkowego Akademia, nie miał nic ze szkolnych prezentacji. Wspomniany kwar-
tet urzekł mnie dojrzałymi interpretacjami Kwartetu F-dur Amerykańskiego Dvořáka i Kwartetu 
op. 122 Szostakowicza. Duet Aleksandra Lignar – wiolonczela i Piotr Jaworski – fortepian tak-
że niezwykle interesująco grał 17 sierpnia Sonatę d-moll op. 40 Szostakowicza. Nieco mniej 
zadowoliła mnie w wykonaniu młodych arty-
stów interpretacja Sonaty g-moll Chopina, ale 
do chopinowskiej prostoty muszą jeszcze po 

prostu dorosnąć. Polecam uwadze melomanów  młodych śpiewaków: Karolinę Filus – so-
pran, Darię Proszek – mezzosopran i Rafała Tomkiewicza – kontratenora. To bardzo obie-
cujący artyści, obdarzeni dużą wrażliwością muzyczną i dysponujący niemałą już wiedzą, co 
udowodnili 20 sierpnia w obszernym repertuarze od barokowych arii i duetów po pieśni  
z XX w. Warto też zwrócić uwagę na dalszy rozwój duetu fortepianowego tworzonego 
przez Dominikę Grzybacz i Klarę Kraj. Duo Appasionato przedstawiło wczoraj po południu 
repertuar od Mozarta do Ravela. Była to pokaźna porcja świetnej muzyki w bardzo dobrym 
wykonaniu.         

musiQs  

Sobotnie popołudnie rozpoczął koncert Młodych Talentów: 
Rafał Tomkiewicz i Marta Mołodyńska-Wheeler, fot. arch. 
Festiwalu „Muzyka w Starym Krakowie” 

Aleksandra Lignar i Piotr Jaworski , fot. arch. Festiwalu  
„Muzyka w Starym Krakowie” 
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TABLICA INFORMACYJNA, na której są zamieszcza-
ne AKTUALNE oferty pracy, oferty przesłuchań do 
orkiestr oraz inne, przydatne informacje znajduje się 
NA DRUGIM PIĘTRZE (gabloty naprzeciw Sali kame-
ralistów). 
 
Przy szatni, przy komputerach są zawieszane tylko AKTUALNE oferty konkursów. Zapraszam do współpracy  
w zakresie publikacji ofert pracy, praktyk, staży i wolontariatu na stronie internetowej Uczelni oraz tablicach 
ogłoszeń na II piętrze. 
 

Aby zamieścić ofertę, proszę o przesyłanie ogłoszeń w pliku otwartym (Word) na adres e-mail: 
agnieszka.stefanska@amuz.krakow.pl Zamieszczane będą tylko oferty przysłane elektronicznie. Wszystkie ogłoszenia związane z pracą, 
które nie zostaną zgłoszone do biura karier będą usuwane z tablic! 
 
Biuro karier otwarte jest dla Was w poniedziałki i czwartki w godz. 10-13. 
Wszelkie pomysły, uwagi proszę śmiało zgłaszać, pisząc na powyższy adres lub odwiedzając pok. 223. ZAPRASZAMY! 

SKRZYPCE – KONCERTMISTRZ 
FILHARMONIA GORZOWSKA 

Rozpoczęcie przesłuchań: 28 stycznia 2017, godz. 11.00 
 
Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest złożenie / 
przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia na adres:  
Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska, 
ul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski 
z dopiskiem: „Przesłuchania Muzyków do OFG”. 
lub katarzyna.pater@filharmoniagorzowska.pl 
 
TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA  
13 stycznia 2017 r. o godz. 16.00.  
Osoby, które przedłożą kwestionariusz osobowy i zostaną 
zakwalifikowane do przesłuchań otrzymają od Organizato-
ra informację o pozytywnej kwalifikacji oraz o dokładnym 
przebiegu przesłuchań najpóźniej do 16 stycznia 2017 r. 
 
KONTAKT: 
Katarzyna Pater / Dział Organizacji Pracy Artystycznej 
T: +48 95 73 92 750 
E: katarzyna.pater@filharmoniagorzowska.pl 

KROK DO KARIERY  
INFORMACJE BIURA KARIER 

Zmieniamy się dla Was! 
kilka przydatnych informacji 
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OGŁOSZENIA Zapraszamy chętnych do śpiewania w Zespole wokalnym Canto Nobile 
w Krakowie! Zespół powstał z inicjatywy absolwentki Akademii Muzycznej. 

Poszukujemy głównie tenorów, basów; soprany i alty również mile widziane. 
Zespół działa przy kościele św. Mikołaja, próby odbywają się we wtorki (ale 
istnieje możliwość dostosowania dnia do większości). Przed nami wiele planów 
na koncerty kolęd, projekty muzyki współczesnej, gospel i innych. 
Kontakt: 
Agnieszka: 785 675 888 (po 17.30) 
E: a.m.ryczko@wp.pl 

OTWIERAMY TWÓRCZĄ PRACOWNIĘ W SIEMIANOWICACH 
Potrzebujemy kreatywnie zakręconych, pracowitych i dyspozycyjnych 

instruktorów do prowadzenia zajęć: 
 
- plastyczno-technicznych 
- muzycznych  
- tanecznych 
- językowych (angielski, włoski, niemiecki i inne) 
z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi. 
 
Mile widziani nauczyciele, studenci kierunków pedagogicznych i artystycznych. 
Szczególnie pilnie poszukujemy instruktorów tańca współczesnego i ogól-
norozwojowych zajęć muzyczno-rytmicznych. Zaczynamy od listopada od 
zajęć popołudniowych: 16-19. Wszystkich zainteresowanych pracą proszę o 
kontakt mailowy kmpiekarska@gmail.com  
 
Jesteśmy otwarci na nowe tematy i pomysły. Czekamy na maile. 

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

Listopad 2016 



Na pewnym etapie podróżowanie, nawet pomiędzy 
światami, zaczyna być nieciekawe. Wynikać to może  
z wielu różnych czynników. Ja zwróciłbym uwagę na 
brak zrozumienia. Powiedziałbym nawet: brak elemen-
tarnego zrozumienia ludzi, zwyczajów czy miejsca, 
w którym się znajdujemy. Najdobitniej przejawia się to 
w obszarze komunikacji. Za granicą, w innym państwie, 
czujemy się źle, kiedy musimy rękami tłumaczyć potrze-
bę zamówienia kawy bez śmietanki i fakt, że nie mamy 
drobnych (albo w ogóle żadnych pieniędzy, he he), aby 
za nią zapłacić. To frustrujące. A co dopiero w równole-
głych światach… 

 
Można opowiadać niezwykłe, wręcz bajkowe historie  
o Melandii – równoległym świecie muzyki elektroaku-
stycznej, w którym wszystko jest tak samo tylko inaczej; 
przypominam, że cechą równoległych światów są drobne 
różnice. Można się do Melandii wybierać i fascynować 
samym faktem bycia tam, ale do czasu. Prędzej czy póź-
niej pojawi się ten parszywy kelner z rachunkiem za ka-
wę, a wraz z nim świadomość, że pomimo szczerych 
chęci, nie potrafimy się dogadać. Brrrr.  
 
Bez obaw. Wspólnie spróbujemy poznać język, a właści-
wie języki Melandii, bo jak łatwo się domyślić jest ich 
bardzo, bardzo wiele. Oczywiście nie na tyle, aby umieć 
nimi się płynnie posługiwać, ale na tyle, aby dowiedzieć 
się, gdzie i kiedy kawa może być za darmo. Nie na tyle, 
aby stworzyć wiekopomne dzieło, ale na tyle, aby lepiej 
zrozumieć równoległy świat. Aby ponownie dostrzec 
jego niezwykłość, miliony drobnych różnic i oczywiście 
podobieństw. Podobieństw do naszego świata.  
 
Na wstępie kilka uwag bardziej ogólnej natury. 
 
Po pierwsze – mówiąc: język będę miał na myśli kilka 
różnych rzeczy. Czasem będzie mowa nie tyle o języku  
z całą swoją złożonością, co raczej o protokole, zbiorze 
zasad. W naszym świecie słyszymy, że dane słowo czy 

zachowanie oznacza określony przekaz w języku 
dyplomacji. Każdy słyszał o protokole dyplomatycz-
nym, który jest specyficznym językiem posługują-
cym się zarówno mową, pismem czy gestem. Po-
dobnie jest w Melandii: tam też musimy stosować 
się do pewnych zasad – protokołów, bo inaczej ko-
munikacja nie zostanie nawiązana; 
 
Po drugie – mówiąc: język będę musiał wspominać 
o alfabecie, którym ten język jest zapisywany. To 
niezwykle istotne, bo zrozumienie znaków czy sze-
rzej – formy zapisu, pozwoli mi na bardziej  
precyzyjne przedstawianie języka oraz odnoszenie 
go do szerszego kontekstu; 
 
Po trzecie – będę starał się porównać języki Melan-
dii nie tyle do języków mowy naszego świata, ile do 
reprezentacji muzyki, którą posługujemy się tutaj. 
Pamiętajmy, że Melandia jest równoległym świa-
tem muzyki. Pojawi się więc zapis nutowy i dźwięki 
(zarejestrowane na drodze analogowej lub cyfro-
wej). W świecie Melandii właśnie język Midi przypo-
mina nasz zapis nutowy, podczas gdy dźwięki to, 
jak pamiętamy, przedmioty;  
 
Po czwarte – spróbuję pokazać, że pewne języki są 
martwe i nie rozwijane, a jednocześnie niezwykle 
popularne i wciąż stosowane; podczas gdy inne 
dynamicznie się rozwijają i ewoluują. Znajdziemy 
też języki, które nie mają stałych słów, tylko skład-
nie, a inne są tak abstrakcyjne, że do ich zapisu po-
trzeba trójwymiarowej przestrzeni; 
 
Po piąte (wreszcie) – zobaczymy, które języki może-
my zapisać i odczytać bez specjalnego przygotowa-
nia, prawie intuicyjnie, a które muszą poprzez cyfro-
we maszyny zostać przetworzone na taką formę, 
abyśmy mogli je zrozumieć. 
 
Wiem, to brzmi trochę groźnie i naukowo, ale za-
pewniam, że będzie ciekawie. 
 
A na razie: łan kofi łiwaut milk plis! 

OPOWIEŚCI Z MELANDII 
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O AUTORZE: 
 
dr Mateusz Bień jest kompozytorem, adiunktem  
w Studiu Muzyki Elektroakustycznej Akademii Mu-
zycznej w Krakowie. Współpracuje  z UJ oraz AGH  
w Krakowie.  Jeżeli nie można go zastać w żadnym  
z tych miejsc, przebywa prawdopodobnie w któ-
rymś z równoległych światów.  

musiQs 


