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Był to niezwykły wieczór. Nie tylko dlatego, że jego nazwa brzmiała 
„Koncert roku” i był prezentacją najbardziej uzdolnionej polskiej 
młodzieży studiującej na polskich uczelniach, ale także dlatego, że 
odbył się 135 metrów pod ziemią, w komorze Jana Haluszki, w Ko-
palni Soli w Wieliczce. Zjazd windą w czarną czeluść, silne podmu-
chy podziemnego wiatru, które z hukiem zamykały drzwi podziem-
nych korytarzy i wreszcie komora Haluszki, piękna, wysoka, o sza-
rych solnych ścianach, którą oświetlały zrobione z soli żyrandole – 
zrobiły wrażenie. Powietrze tam było inne, aż przyjemnie się oddy-
chało, cisza fascynująca, a akustyka, o czym przekonałam się póź-
niej, fantastyczna. W tych pięknych okolicznościach przyrody kon-
cert, który odbył się w czwartek, 17 maja był prawdziwą ucztą, 
zwłaszcza, że muzycy okazali się znakomici.  
 
Tradycja „Koncertu roku” sięga lat 90. To wtedy przedstawiciele 
dziewięciu polskich uczelni muzycznych postanowili organizować 

koncerty prezentujące młodych wir-
tuozów różnych instrumentów. Każda 
uczelnia wystawiała po jednym kan-
dydacie, a koncert był konkursem, bo 
też występy młodych oceniało jury, 
złożone z rektorów polskich akademii 
muzycznych. Zwyczajem koncertu 
było, że co roku inna uczelnia zosta-
wała jego organizatorem. 
 
W tym roku gospodarzem wieczoru 
była obchodząca właśnie 130 lat ist-
nienia Akademia Muzyczna w Krako-
wie. Młodych artystów punktowało  
10-osobowe jury: oprócz rektorów  
9 uczelni muzycznych zasiadła przed-
stawicielka ministerstwa kultury, pani 
Lidia Skrzyniarz. Jury pracowało pod 
przewodnictwem prof. Stanisława 
Krawczyńskiego, rektora AM w Kra-
kowie. Młodzi artyści nie tylko wal-
czyli o uznanie publiczności, ale także 
o nagrody: Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego (15 tys. zł), Rek-
tora Akademii Muzycznej w Krakowie 
(10 tys. zł) oraz Prezydenta Miasta 
Krakowa (8 tys. zł). 
 
Wystąpili artyści najlepsi, typowani 
przez swoje uczelnie: Ivan Shemchuk 
(fortepian) z Bygdoszczy, Igor  

Torbicki (fortepian) z Gdańska, Krystian Saciłowski (akordeon)  
z Katowic, Justyna Adamczyk (flet) z Krakowa, Sławomira Wilga 
(skrzypce) z Łodzi, Celina Kotz (skrzypce) z Poznania, Aleksy Franci-
szek Kornicz (fortepian) ze Szczecina, Roksana Kwaśnikowska 
(skrzypce) z Warszawy i Gustaw Bachorz (klarnet) z Wrocławia. 
Wszyscy grali po jednym utworze. Zabrzmiały kompozycje m.in.: 
Skriabina, Bacewicz czy Menendeza. * dokończenie str. 3. 
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Pierwsza refleksja po wysłuchaniu wszystkich jest taka, że poziom 
techniczny młodych muzyków jest bardzo wysoki. Młodzi napraw-
dę grają znakomicie. Opanowanie instrumentu nie stanowi dla nich 
najmniejszego problemu. Gdybyśmy porównali nagrania współcze-
snej młodzieży, z tymi sprzed 30, 40 lat, to usłyszelibyśmy zapew-
ne, jak bardzo technika gry „poszła do przodu”. Dawniej na takim 
poziomie technicznym, jak dzisiejsi studenci, grały gwiazdy. Tak na 
marginesie, co to jednak znaczy dostęp do nagrań i możliwość 
uczenia się w różnych miejscach u różnych pedagogów, a także 
udział w konkursach w wielu krajach, a przez to możliwość ciągłej 
konfrontacji z innymi młodymi! 
 
Druga refleksja jest taka, że idealnie zagrany utwór nie wystarczy 
by przyciągnąć publiczność, by zmusić do zasłuchania się, by wcią-
gnąć w swoją opowieść, by słuchacze zechcieli oderwać myśli od 
codzienności i dać się porwać muzyce. Uczestnicząc w koncercie 
zastanawiałam się jak to jest, że jednego artystę chcemy słuchać, 
a innego nie. I znowu jak mantra wraca stwierdzenie, że oprócz 
techniki liczy się jeszcze to „coś”. Jeden to „coś” ma, a inny nie. 
Trudno to „coś” określić. Niektórzy to nazywają inaczej i mówią, że 
trzeba mieć w muzyce coś do powiedzenia. I to jest racja. 
 
Podczas czwartkowego wieczoru miałam świetny przykład na to 
„coś”, co sprawia między artystami różnicę. Okazją stało się porów-
nanie dwóch skrzypaczek, gdyż obie wykonywały ten sam utwór. 
Była to wirtuozowska Fantazja na tematy z opery Carmen zmarłego 

w latach 60. Franza Waxmana, utwór naszpikowany trudnościami 
technicznym, ale jednocześnie niosący piękne i znane powszechnie 
tematy. Obie artystki grały bardzo dobrze, obie pięknie prezento-
wały się na scenie, obie radziły sobie doskonale w niuansach tech-
nicznych, ale jedna z nich skradła serca publiczności. Była to Celina 
Kotz (na fortepianie akompaniował jej Marcin Sikorski), której gra 
wywołała ogromne poruszenie. Każdy ruch smyczka, każdy dźwięk, 
zmiana tempa była zachwycająca. To poruszenie czuło się na wi-
downi. Druga artystka Roksana Kwaśnikowska, też znakomita, nie 
miała w sobie aż takiej siły przekonywania do swojej opowieści. Już 
od pierwszych dźwięków stało się jasne, że nie ma aż takiej energii 
w jej grze, jak była u poprzedniej wykonawczyni. Ale za to występo-
wała z fantastycznym pianistą, Krzysztofem Staniendą. I tak słu-
chając, zastanawiałam się, a gdyby tak połączyć w duet Celinę Kotz 
z Krzysztofem Staniendą? Czy te dwie duże osobowości mogłyby 
ze sobą pracować? A jeżeli tak, to jaki byłby efekt? 
 
Obie skrzypaczki otrzymały nagrodę. Celina Kotz z Poznania zajęła  
I miejsce (nagroda ministerstwa), zaś Roksana Kwaśnikowska  
z Warszawy – III miejsce (prezydenta miasta Krakowa). II nagroda 
(rektora AM w Krakowie) natomiast przypadła Sławomirze Wildze  
z Łodzi, która brawurowo wykonała IV Sonatę e-moll na skrzypce 
solo bbelgijskiego kompozytora Eugène Ysaÿe. Warto zapamiętać 
te nazwiska, bo niebawem zapewne będzie o nich głośno. 
 
Po koncercie, czekając na windę, przekonałam się, że Kopalnia Soli  
w Wieliczce żyje także wieczorem. Jeszcze na korytarzach można 
było spotkać wycieczki, a winda, która zabierała na górę publicz-
ność koncertu, na dół zwoziła kuracjuszy sanatorium, nocnych 
mieszkańców kopalni. 
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Letni wieczór, przyjemnie chłodna sala koncertowa przy Tomasza  
w Krakowie, liczna publiczność i szczególnie miły początek koncer-
tu. A to za sprawą prowadzącego drugą część jubileuszowej gali, 
prof. Jana Pilcha i jego pierwszych gości, świętujących dziesięciole-
cie Katedry Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji. Bez pompy to-
warzyszącej zwykle takim wydarzeniom, ale z sercem. Bo jak po-
wiedział prof. Jan Pilch – jazz to szczera muzyka.  
 
Szczerze, bardzo przekonująco zagrał pierwszy zespół. Andrzej 
Czechowski Quartet, czyli pedagodzy. Oprócz lidera puzonisty, 
Wojciech Groborz, Maciej Adamczak i Łukasz Żyta. Ich wykonanie 
utworów Struttin' with some barbecue L.H. Armstronga i Sturdust  
H. Carmichaela ujęły takim właśnie szczerym ciepłem, od serca. 
Popłynęły pogodne, jasne i żywe dźwięki prawdziwego jazzu. Kolej-
ny występ był zupełnie inny. 
 
Zerwanie z tradycją, nonszalanckie solówki, zmiana nastroju  
i, w przeciwieństwie do poprzedniego zespołu, prawie same panie, 
czyli O.N.E. Quintet. Pierwsze skrzypce, także w aranżacyjnej war-
stwie utworu Drożyna, Dominika Rusinowska. Jej spokój, skupienie 
oraz delikatność w prowadzeniu fraz i smyczka kontrastowały  
z energicznymi szarpnięciami strun kontrabasu przez Kamilę Dra-
bek (ze słynnymi już, od tego koncertu, blond włosami) i sugestyw-
ną grą Moniki Muc na saksofonie altowym.  

 
 

Na fortepianie zagrała w zastępstwie, poruszająco, Oliwia Gmyr,  
a na perkusji jedyny mężczyzna w tym składzie, Bartek Dybel, rów-
nież gościnnie. Po kolejnym żartobliwym i naprawdę zabawnym 
przerywniku w wykonaniu prof. Jana Pilcha, na scenie zobaczyliśmy 
wirtuoza fletu jazzowego. Jednego z nielicznych w Polsce, co pod-
kreślił Prowadzący koncert. Zwrócił przy tym uwagę na fletowe 
glissanda, wręcz niemożliwe do uzyskania na tym instrumencie. 
Mowa o Leszku Hefi Wiśniowskim, który zagrał swoje kompozycje, 
Mediterranean sound dance oraz Deliberations, w towarzystwie Do-
minika Wani, Macieja Adamczaka i Bartka Staromiejskiego. Hefi 
Quartet zabrzmiał bardzo oryginalnie i nowatorsko.  
 
Zanim dwudziestu muzyków huknie na finał brzmieniem trąbek, 
puzonów, saksofonów, fortepianu i perkusji, usłyszymy jeszcze dwa 
utwory w wykonaniu AM Sax Ensemble. Jak żartował gospodarz 
uroczystości, z pewnością nikt nie domyślił się, skąd skrót „AM”  
w nazwie. Akademia Muzyczna w nazwie, a w składzie zespołu tym 
razem mistrzowie i ich uczniowie. Usłyszeliśmy więc efekty twór-
czej współpracy pedagogów i studentów. Wystąpili: Marcin Ślusar-
czyk, Szymon Ziółkowski, Bartłomiej Noszka, Marcin Konieczko-
wicz, Dawid Lach, Kamila Drabek, Grzegorz Pałka oraz – gościnnie –  
Tomasz Grzegorski.  
 
I wreszcie finał. Niezmiennie główny zespół jazzowy, reprezentują-
cy Katedrę Jubilatkę od 2006 roku, niezmiennie też Wojciech Gro-
borz w roli dyrygenta. Gościnnie, na instrumentach perkusyjnych, 
zagrał Jan Pilch. Zabrzmiał m.in. utwór o intrygującym tytule Evol 
Deklaw In Thada Jonesa. Po szczerym, a i hucznym finale jubile-
uszowego „Jazzu w Akademii” pozostaje życzyć wykładowcom i ich 
studentom kolejnych takich urodzin oraz z niecierpliwością oczeki-
wać na kolejny koncert.  

SZCZERA MUZYKA 
czyli druga odsłona jazzowego Jubileuszu 
Paulina Biegaj 
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Co ma Bach do gitary?  
O tym my, gitarzyści, wiemy najlepiej, z upodobaniem dokonując 
transkrypcji twórczości wielkiego Johanna Sebastiana, wszak nie 
możemy odbierać sobie przyjemności wykonywania muzyki po-
przednich epok dlatego, że gitary nikt jeszcze wtedy nie wymyślił! 
Tak więc nasz repertuar obejmuje muzykę od dawnej po współcze-
sną. 
 
Próżno jednak szukać na estradach koncertowych i w programach 
akademickich literatury gitarowej II poł. XVIII w. (może poza wyeks-
ploatowanymi na wszelkie sposoby Kwintetami gitarowymi  
L. Boccheriniego). Dlaczego jest przez nas konsekwentnie pomija-
na? Czyżby jej nie było? W końcu lutnia wyszła już z mody, a gitara 
jeszcze nie istniała. W dobie największego rozkwitu miast europej-
skich, jak Londyn, Paryż, Wiedeń czy Drezno, kiedy muzyka była 
największą rozrywką na dworach i salonach, a manufaktury prześci-
gały się w innowacjach konstrukcyjnych, udoskonalały i patentowa-
ły coraz to ciekawsze instrumenty, powstawały liczne wydawnic-
twa, a w nich publikacje nutowe i szkoły gry.  
 
Niemożliwe! 
Zaczynam poszukiwania, ulegając modzie nowoczesnych technolo-
gii informacyjnych. Kilkadziesiąt kliknięć, przekierowań do różnych 
witryn i… wpada mi w ucho Sonata T. Giordaniego! Piękna! Jeszcze 
tylko maile, telefony, przelew zagraniczny i oto jest – zbiór Six Solos 
for a Guitar with a thorough Bass… wydany w Londynie w 1780 r.! 
Tajemnicze Guitar to GITARA ANGIELSKA (znana też pod nazwą 
guittar) o zupełnie innym stroju i budowie, niż dzisiejsza klasyczna. 
Funkcjonowała głównie w Wielkiej Brytanii ok. 1750-1850 r. Przypo-
mina mandolinę, ma płaskie pudło rezonansowe w kształcie gruszki 
oraz 10 metalowych strun (których dźwięki należą do akordu C-dur: 
(c-e-g-g-c1-c-1-e1-e1-g1-g1) w sześciu chórach. Ok. 1755 r. wynalezio-
no (opcjonalnie) nakładaną obudowę z sześcioma klawiszami po-
dobnymi do fortepianowych, po których naciśnięciu pokryte skórą 
młotki uderzały struny. A w 1783 r. opatentowano bardziej skompli-
kowaną piano forte guitar z mechanizmem wbudowanym w pudło 
rezonansowe. Możemy sobie tylko wyobrazić radość kobiet, głów-
nych amatorek tego instrumentu – dzięki klawiszom jego dźwięk 
zbliżony był do tak modnego wówczas fortepianu, a metalowe stru-
ny nie niszczyły paznokci! Gitary te można dziś podziwiać m.in.  
w zbiorach Victoria & Albert Museum w Londynie. 
 
Pierwsze podręczniki napisane w dużej mierze z myślą o damach, 
wydane zostały przez T. Calla, samozwańczego nauczyciela tego 
„nowego instrumentu” oraz D. Rutherforda – The Ladies' Pocket 
Guide or The Compleat Tutor for the Guittar (1756). Później powstały 
kolejne – R. Bremnera (1758) czy F. Geminianiego (1760). Zawierały 
zarówno opis techniki gry, jak i opracowania znanych arii i pieśni,  
a nawet sonaty. 
 
W latach 1757-1760 J. Olswald, nadworny kompozytor króla  
Jerzego III i wydawca, opublikował m.in. Twelve Divertimentis oraz 
zbiór Forty Airs for two Violins, German Flutes, or Guittars. Jego nak-
ładem pojawiło się również m.in. XII Favourite Lessons or Airs for two 
Guittars G. Rusha. Do 1763 r., głównie w Londynie, ukazało się po-

nad 70 pozycji dla gitarzystów, w tym szkoły gry, reper-
tuar solowy i kameralny o różnej tematyce, pisany lub 

opracowywany na guittar przez wielu kompozytorów (co często 
wymagało transpozycji do tonacji C-dur), np. G.B. Marellę,  
F.T. Schumana czy R. Straubego. Szczególnym powodzeniem  
cieszyły się pieśni pochodzące z popularnych przedstawień, np. 
opery komicznej Love In A Village (1763). 
 
W 1756 r. gitara angielska awansowała – wyszła poza obszar muzy-
kowania domowego za sprawą G.B. Marelli oraz cenionego lutnisty 
R. Straubego. Zyskała też zainteresowanie profesjonalnych wyko-
nawców, powoli przestawała być kojarzona wyłącznie z ruchem 
amatorskim i traktowana jak instrument-zabawka. Nawet sam Jo-
hann Christian Bach nie oparł się jej czarowi, komponując Sonata 
for the Guittar with an accompaniment for the violin (1775) oraz So-
nata in two movements (?).  
 
Nie wiadomo dlaczego zapomnieliśmy o tej muzyce, ale przywraca-
jąc ją do życia, zyskujemy ciągłość literatury gitarowej od czasów 
renesansu do dnia dzisiejszego, dotykamy świata, o którym do tej 
pory mogliśmy tylko czytać w traktatach L. Mozarta, J.J. Quanza, 
C.Ph.E. Bacha, zazdroszcząc skrzypkom, flecistom i „klavieristom”.  
 
Więc Bach… i co dalej? Jest z czego wybierać! Najwyższy czas, żeby 
te gitarowe „perełki” repertuarowe II poł. XVIII w. na stałe zagościły 
na estradach koncertowych! 
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BACH… I CO DALEJ?  
rzecz o zapomnianej literaturze gitarowej II połowy XVIII wieku i o gitarze angielskiej 

 Małgorzata Włodarczyk  

Dama grająca na gitarze angielskiej.  
Joseph Wright (1734–1797), Mrs. Robert Gwillym (1766). 
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Co się działo w Katedrze Fortepianu w roku 
akademickim 2017/2018? Jak zawsze – bar-
dzo dużo.  
 
Rozpoczynając studia w Akademii Muzycz-
nej nie spodziewałam się aż takiej liczby 
wydarzeń artystycznych, z jakimi miałam 
okazję spotkać się w naszej Katedrze. Czę-
sto niektóre z nich odbywały się jednocze-
śnie – co jeszcze bardziej wzmagało wraże-
nie ciągłej pracy i bardzo prężnego działa-
nia Wydziału Instrumentalnego. 
 
Studenci mogli uczestniczyć m.in. w wielu 
warsztatach prowadzonych przez świato-
wej sławy pianistów. Nie sposób też nie 
wspomnieć o tak bezprecedensowym wy-
darzeniu, jakim było wykonanie przez mło-
dych i zdolnych pianistów naszej Akademii 
koncertów fortepianowych W.A. Mozarta  
z towarzyszeniem orkiestry kameralnej 
(listopad 2017). Studenci zaprezentowali się 
nie tylko w roli pianistów, ale też dyrygentów. Wydarzenie to po-
przedzał intensywny i bardzo owocny kurs dyrygencki, prowadzony 
przez prof. dr. hab. Rafała Jacka Delektę oraz Maestro Giuseppe 
Bruno. 
 
Nieocenioną pomocą w rozwoju młodych adeptów pianistyki były 
warsztaty prowadzone przez profesora wizytującego – Maestro 
Aquilesa Delle Vigne (grudzień 2017 oraz maj 2018). Niezapomniane 
pozostaną również inne kursy z takimi sławami, jak: prof. Tatiana 
Zelikman (kwiecień 2018), prof. Adam Wodnicki (maj 2018), czy 
prof. Sophia Hase (marzec 2018). Niesamowita chęć pracy ze stu-
dentami, otwartość, życzliwość oraz ogromna wiedza i doświadcze-
nie profesorów sprawiały, iż zajęcia z nimi były przyjemnością i in-
spiracją do dalszego rozwoju. Naszą wiedzę w zakresie pianistyki 
poszerzyliśmy również uczestnicząc w wykładach prof. Lazara Me-
nera, czy dr. hab. Mariusza Ciołko. 
 
Ponadto wielu doznań artystycznych dostarczyło nam uczestnictwo 
w koncertach organizowanych przez naszą Katedrę. Nie sposób nie 
wymienić cyklu koncertów z okazji 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, zatytułowanego Portrety kompozytorów pol-
skich, który zainaugurował prof. Andrzej Pikul wykładem i koncer-
tem poświęconym twórczości Michała Kleofasa Ogińskiego. Cykl 
ten uwieńczy maraton dzieł Jana Ignacego Paderewskiego w listo-
padzie 2018 roku. 
 
Również doniosłym wydarzeniem angażującym wielu młodych pia-
nistów, a także pedagogów (koncerty prof. Jordiego Camella, prof. 
Marioli Cieniawy i prof. Andrzeja Pikula) był festiwal muzyki hisz-
pańskiej połączony z sesją naukową (luty 2018). Nie wyobrażam 
sobie tego wspaniałego wydarzenia bez prof. Jose Marii Corbello 
czy prof. Jordiego Camella, którzy pilnie czuwali nad naszymi inter-
pretacjami dzieł hiszpańskich kompozytorów, gdy w środku srogiej, 

polskiej zimy wykonywaliśmy te wymagające gorącego 
temperamentu utwory. 

Warto również wspomnieć o wciąż rozwijającym się Kole Nauko-
wym Pianistów, które nawiązuje nowe kontakty z kołami naukowy-
mi innych uczelni muzycznych. W lutym 2018 wybrani studenci  
z naszej Akademii wzięli udział w koncercie w Warszawie inauguru-
jącym cykl Fortepianowe Mozaiki, w trakcie którego młodzi, zdolni 
pianiści konfrontują swoje umiejętności. Niedługo później krakow-
ska delegacja udała się do Łodzi na kolejny koncert. 
 
Niezwykle serdeczna i życzliwa atmosfera wokół tych wydarzeń 
pozwala mieć nadzieję, iż ciepłe relacje między młodymi pianistami 
przerodzą się w głębokie przyjaźnie i zaowocują dalszą współpracą. 
 
Wydarzeniem na długo zapadającym w serca i pamięć młodych 
pianistów był z całą pewnością koncert jubileuszowy Katedry Forte-
pianu, podczas którego mieliśmy okazję wysłuchać gry naszych 
profesorów – nauczycieli i mistrzów, których staramy się naślado-
wać. Na nowo odkryliśmy, że nasze studia to coś więcej, niż tylko 
samo „studiowanie”. To obcowanie z publicznością i dzielenie się  
z nią tym, co najpiękniejsze. Długo będziemy pamiętać niezwykłą 
atmosferę i piękno muzyki brzmiącej w tamtych dniach w Auli Flo-
rianka. 
 
Rok akademicki dobiega końca. Nikt nie ma wątpliwości, że był 
bardzo owocny w różnorakie wydarzenia artystyczne i naukowe. 
Myślę, iż dzięki temu nauczyliśmy się bardzo wiele. Nie obyło się 
bez wzruszeń i doznań artystycznych podczas niezliczonych koncer-
tów. Mnogość tych wszystkich emocji wzbudza nasze nadzieje, iż 
kolejny rok akademicki będzie również fascynujący. Jestem pewna, 
że nas – studentów – czeka dużo pracy naznaczonej entuzjazmem  
i  radością poszerzania horyzontów – bo przecież o nie nam chodzi. 
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Mijający rok akademicki był dla waltornistów Akademii 
Muzycznej w Krakowie ciekawy i obfity w wielu aspektach. 
Przywitała go świetna wiadomość, iż po roku próbnym 
Paweł Cal (kl. dr. T. Tomaszewskiego) stał się pełnopraw-
nym I/III waltornistą Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach. Kolejnym sukcesem był 
występ solistyczny Pawła Cala z NOSPR w lutym b.r. Zbie-
gło się to z innymi pomyślnymi doniesieniami na prze-
strzeni roku: Michał Dynia (absolwent kl. dr. W. Kamionki) 
jest muzykiem Filharmonii Świętokrzyskiej, zaś Kinga 
Lupa (kl. dr. T. Tomaszewskiego) otrzymała stanowisko  
I głosu waltorni Filharmonii Podkarpackiej. Wymienić war-
to ciekawe angaże , jakie otrzymali studenci, co jest dowo-
dem na pomyślne sprawdzanie się ich w różnych instytu-
cjach: Filharmonia Krakowska, Opera Krakowska, Filhar-
monia Lwowska, Narodowa Opera Morawska w Ostrawie, 
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Daejeon Philhar-
monic Orchestra (Korea Płd.) oraz szereg zaproszeń do uczestnictwa 
w tournée. Pisząc o grze w orkiestrze należy wspomnieć o tegorocz-
nym wymagającym repertuarze orkiestr AMK. Rok akademicki roz-
począł się od VII Symfonii A-dur L. van Beethovena, która to pozycja 
znajduje się na liście niemal każdego przesłuchania. Kolejny projekt 
był międzynarodowy, z muzyką W. Kilara do filmu Dracula, D. Szo-
stakowicza do obrazu Szerszeń oraz przebojową Suitą z filmu Star 
Wars autorstwa J. Williamsa w programie. Dla klasy była to znako-
mita okazja gry w bardzo mocnej sekcji. Nie sposób nie wspomnieć 
o owocnych wspólnych zajęciach studiów orkiestrowych z dyrygują-
cym częścią programu prof. W. Sandersem, wraz ze studentami jego 
klasy uczestniczącymi w tym projekcie. Studenci przygotowywali się 
wówczas do przesłuchań do Gustav Mahler Jugendorchester i Schle-
swig-Holstein Festival, jak się okazało kilka tygodni później – prze-
słuchań zakończonych sukcesem, o który niełatwo przy tak olbrzy-
miej konkurencji, związanej z tymi orkiestrami. Nagranie kolęd pod 
dyrekcją Rektora prof. S. Krawczyńskiego było znakomitą lekcją 
pracy z mikrofonem, podobnie jak koncert jubileuszowy i nagranie 
jego programu w Lusławicach. Także Fanfarze Jubileuszowej prof.  
W. Widłaka towarzyszyła presja wykonania w dniu koncertu jubile-
uszowego. Kolejny realizowany w dobiegającym końca roku akade-
mickim program to również żelazne pozycje przesłuchań orkiestro-
wych: Uwertura do opery Cyrulik sewilski G. Rossiniego, III Symfonia 
„Reńska” R. Schumanna (przesłuchania na I i III głos), uzupełniony 
rozpoczynanym przez 4 rogi Koncertem fortepianowym P. Czajkow-
skiego. W międzyczasie „chwytliwa” IV Symfonia Beethovena oraz 
Koncert skrzypcowy F. Mendelssohna. W kwietniu zdolni waltorniści 
musieli się wykazać w IX Symfonii D. Szostakowicza – pozycji na 
przesłuchania na II/IV głos, zaś w maju w Idylli Zygfryda R. Wagnera 
– pozycji w niemal każdym podręczniku studiów orkiestrowych. 
Rozpoczynając projekty studenci czuli się należycie przygotowani, 
zaś sezon uzupełniły koncerty Orkiestry Dętej AMK.  
 
Coroczna międzynarodowa sesja naukowa organizowana przez 
Katedrę Instrumentów Dętych Blaszanych była bogata w ciekawe 
wykłady i w jej trakcie pojawiła się możliwość skorzystania z lekcji  
z prof. G. Evelonsem z Łotewskiej Akademii Muzycznej w Rydze.  
 

Ponadto studenci zdobyli szereg nagród wraz z zespołami 
kameralnymi: Juliana Żukova (flet), Katarzyna Mrozek 
(obój), Michał Jania (klarnet), Krystyna Milaniak (fagot), 

Matej Steininger (róg – kl. dr. W. Kamionki), przygotowanie zespołu 
dr hab. P. Krauzowicz – XIX Międzynarodowy Przegląd Zespołów 
Kameralnych w Jaworze – Wyróżnienie oraz III Nagroda Konkurs 
eMuse; Kamila Głowacka (flet), Kamil Kuc (obój), Dawid Dusza 
(klarnet), Paulina Zabłocka (fagot), Aleksandra Fedyna (róg – kl. dr. 
hab. M. Płoskiego), przygotowanie zespołu dr hab. P. Solecki – Mię-
dzynarodowy Konkurs SVIREL (Słowenia) – Złota Nagroda; Amelia 
Lewandowska (flet), Aleksandra Majda (obój), Mateusz Woźniak 
(klarnet), Mateusz Stawiarski (fagot), Paweł Cal (róg) – Międzynaro-
dowy Konkurs MUZIKINE AKVARELE (Litwa) – I Miejsce. Indywidu-
alnie studenci zdobyli nagrody Międzynarodowego Konkursu FINA-
LIS w Białymstoku: Matej Steininger Złotą, zaś Ivan Chekamov 
Srebrną Nagrodę w swoich kategoriach.  
 
W grudniu 2017 odbyła się studencka wymiana z Katedrą Instrumen-
tów Dętych UMFC. Znakomity występ w Warszawie reprezentujące-
go waltornistów Mateja Steiningera – studenta bardzo dobrego, 
choć niejedynego, grającego na takim poziomie – świadczy o moc-
nej pozycji klasy w naszym kraju.  
 
Kolejna edycja kursu mistrzowskiego i festiwalu Hornweek odbyła 
się w tym roku w Karlsruhe. W dzień poprzedzający rozpoczęcie 
studenci mieli okazję podziwiać Berliner Philharmoniker w Symfonii 
Alpejskiej R. Straussa. Wyróżniony przez dyrygenta jako pierwszy 
waltornista Stefan Dohr dwa dni później prowadził lekcje na Horn-
weeku. Zespół wykładowców tworzyli: Stefan Dohr, Peter Buhl, 
Willy Bessems, Guido Corti, Wojciech Kamionka, Will Sanders.  
Z Krakowa uczestniczyło czworo studentów i był to dla nich udział 
niezwykle owocny, otwierający oczy i wywołujący szereg przemy-
śleń.  
 
Rok kończymy wspaniałymi wieściami z jednego z najbardziej pre-
stiżowych konkursów – Praskiej Wiosny. Paweł Cal osiągnął spekta-
kularny sukces zdobywając III Nagrodę. W pamięci Pawła Cala pozo-
stanie też krakowska grupa wsparcia w rundzie finałowej, stanowią-
cej dowód na życzliwą atmosferę. Oby kolejny rok był niemniej po-
zytywny! 

ROK ROGÓW  
solistycznie, orkiestrowo i kameralnie  
Wojciech Kamionka 
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NASZE OSIĄGNIĘCIA 

 LAUREACI XII Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Mu-
zycznej w Krasiczynie, w dn. 22-24 marca 2018 r. -  

2 MIEJSCE – DUET LIAITA DUO w składzie:   

 KAROLINA MARKS – skrzypce, klasa prof. Mieczysława 
Szlezera 

 MARIUSZ KRUCZAŁA – akordeon, klasa dr. Janusza Patera; 
3 MIEJSCE – KWARTET Appodelica z klasy kameralistyki dr hab. Anny 
Armatys-Borrelli i dr Justyny Dudy-Krane, w składzie: 

 MAKSYMILIAN FRACH - skrzypce  

 KAROLINA MARKS – skrzypce 

 BEATA TASARZ – altówka 

 HANNA NIEBORAK – wiolonczela 
 

 DUET FORTEPIANOWY: DOMINIKA GRZYBACZ i KLARA KRAJ,  
z klasy kameralistyki dr. hab. Bartłomieja Kominka, zdobył I NA-
GRODĘ /w sekcji V – kategorii E/ w Międzynarodowym Konkursie 
9˚Concorso Internazionale Giovani Musicisti Premio „Antonio  
Salieri” w Legnago we Włoszech, w dn. 5-15 kwietnia 2018 r. 

 

 MARIANA POLTORAK, studentka z klasy śpiewu dr hab. Olgi Popo-
wicz zajęła I MIEJSCE oraz zdobyła Nagrodę specjalną za najlep-
sze wykonanie pieśni Z. Noskowskiego w 5. OGÓLNOPOLSKIM 
KONKURSIE WOKALNYM dla dzieci i młodzieży im.  
Z. Noskowskiego w Brzesku, 15.04.2018 r.  

 

 KRZYSZTOF KATANA, student z klasy skrzypiec prof. Wiesława 
Kwaśnego zdobył wraz z Zespołem TRIO LEGEND: Dyplom Wice-
mistrza w Turnieju Mistrzów V Turnieju Kameralnego w Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy, w dn. 18-22 kwietnia 2018 r. oraz II NA-
GRODĘ w VIII Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej 
im. Johannesa Brahmsa w Akademii Muzycznej w Gdańsku, 

29 kwietnia 2018 r. 
 

 MAŁGORZATA KRUCZEK, studentka z klasy fortepianu prof. dr. 
hab. Andrzeja Pikula zdobyła II NAGRODĘ w I Przeglądzie Piani-
stycznym Józef Hofmann in Memoriam w Krakowie – 21 kwietnia 
2018 r.   

 

 AGNIESZKA BANASZEK, studentka z klasy oboju prof. dr. hab. 
Marka Mleczki  zdobyła II NAGRODĘ /I nagrody nie przyznano/ oraz 
Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu litewskiego  
w Międzynarodowym Konkursie VII LIUTAURAS VĖBRA INTERNA-
TIONAL OBOE COMPETITION – 2018 w Kownie na Litwie,  
w dn. 27-29 kwietnia 2018 r.   

 

 LAUREACI XXI OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU MŁODYCH 
ZESPOŁÓW JAZZOWYCH I BLUESOWYCH W GDYNI, 2 maja  
2018 r.: Zespół „Kuba Banaszek Quartet” – NAGRODA dla najlep-
szego zespołu. W składzie zespołu wystąpili studenci: 

 MARCIN KONIECZKOWICZ – saksofon altowy, klasa dr. 
hab. Ryszarda Krawczuka i mgr. Marcina Ślusarczyka,  

 MAKSYMILIAN OLSZEWSKI – perkusja, klasa dr. Łukasza 
Żyty i dr. Wojciecha Fedkowicza,  

 JAKUB BANASZEK – fortepian, klasa dr. Joachima Mencla; 

 JAKUB BANASZEK – WYRÓŻNIENIE dla instrumentalisty. 
 

 LAUREACI Międzynarodowego Konkursu 6° Concorso Musicale 
Internazionale Cittá di Palmanova w Palmanova we Włoszech,  
w dn. 7-13 maja 2018 r.: 

 DUET LIAITA DUO – I NAGRODA  
Skład duetu:   

 KAROLINA MARKS – skrzypce, klasa prof. Mieczysława 
Szlezera 

 MARIUSZ KRUCZAŁA – akordeon, klasa dr. Janusza Patera; 

 KAMILA GŁOWACKA – II NAGRODA, studentka z klasy 
fletu dr. Wiesława Suruło.  

 ALEKSANDER OLSZEWSKI – III NAGRODA, student  
z klasy fletu dr. Wiesława Suruło. 

 

 MACIEJ BAŁENKOWSKI, uczestnik studiów doktoranckich dyscypli-
ny kompozycja i teoria muzyki z klasy prof. dr. h. c. Krzysztofa Pen-
dereckiego otrzymał NAGRODĘ „The Respighi Prize” 2018 VII 
Międzynarodowego Konkursu Muzycznego, przyznawaną przez 
Chamber Orchestra of New York oraz rodzinę Ottorino  
Respighi’ego, za utwór Sinfonietta na orkiestrę smyczkową, który 
zostanie wykonany w Carnegie Hall w Nowym Jorku w sezonie arty-
stycznym 2018/2019.  

 PAWEŁ CAL, student z klasy waltorni dr. Tadeusza Tomaszewskiego 
zdobył III NAGRODĘ w Międzynarodowym Konkursie 70th Prague 
Spring International Music Competition w Pradze,  
w dn. 7-15 maja 2018 r. 

 

 RADOSŁAW WIECZOREK, student z klasy gitary prof. dr. hab. Janu-
sza Sochackiego zdobył WYRÓŻNIENIE w III Międzynarodowym 
Konkursie Gitarowym, zorganizowanym w ramach Tczewskiego 
Festiwalu Gitarowego, Tczew 2018 – w dn. 18-20 maja 2018 r.  
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Lada dzień rozpocznie się rekrutacja do ostatniej 
edycji programu „Artyści Jutra” w roku akademic-
kim 2018/2019. Dla przypomnienia: aplikować mogą 
studenci, którzy w przyszłym roku akademickim 
będą na ostatnim roku studiów magisterskich kie-
runków: instrumenty orkiestrowe lub wokalistyka. 
Do 30 czerwca 2018 roku kandydaci dostarczają do 
biura projektu (pok. 223, II piętro): 
 

 Formularz zgłoszeniowy, 

 CV i/lub wykaz osiągnięć artystycznych  
z ostatnich czterech lat, 

 Ew. zaświadczenie o udziale w Erasmusie. 
 

Rekrutacja odbywa się w oparciu o średnią ocen  
z przedmiotu głównego, a dodatkowe punkty moż-
na uzyskać na podstawie działalności artystycznej. 
Kandydaci zakwalifikowani w pierwszej turze będą 
mogli wziąć udział w wyjazdach już na przełomie 
września i października! Dlatego nie ma co zwlekać! 
 
O ostatnich szczegółach dotyczących udziału w projekcie rozma-
wiamy z prof. dr. hab. Rafałem Jackiem Delektą, koordynatorem 
merytorycznym: 
 
Małgorzata Stachura: Rekrutacja odbywa się głównie na podsta-
wie ocen i osiągnięć, ale są również testy kompetencji – czemu 
mają służyć? 
 
Rafał Jacek Delekta: Program ma na celu podniesienie kompeten-
cji studentów wchodzących w zawodowe życie. Test jest niejako 
wyjściowym sprawdzianem wiedzy w zakresie dotyczącym elemen-
tów programu oraz  świadomości  zagadnień, które będą przedmio-
tem wykładów. Testy będą wypełniane w październiku po urucho-
mieniu programu. Na zakończenie projektu uczestnicy ponownie 
wypełniają test – chcemy sprawdzić na ile zaproponowane progra-
my podniosły kompetencje i pomogły uświadomić problemy, z któ-
rymi młodzież zderza się, wchodząc w zawodowe życie. 
 
MS: Czyli testy wypełniają dopiero zakwalifikowani uczestnicy. 
Zanim jednak zostaną przyjęci, często spotykam się z pytaniem 
czy udział w projekcie wiąże się z jakimiś kosztami. 
 
RJD: To istotne pytanie! Udział w projekcie nie wymaga żadnych 
nakładów finansowych. Zajęcia są bezpłatne, a wizyty studyjne 
merytoryczne pokrywane są w całości z budżetu projektu. Na przy-
kład, wyjeżdżając na próby i koncerty Berliner Philharmoniker, stu-
dent otrzymuje bilet lotniczy, ma zarezerwowany hotel oraz zamó-
wiony i opłacony wstęp lub otrzymuje na nie fundusze. 
 
MS: Czyli ukrytych kosztów brak. Nie to co w życiu! W ramach 
programu studenci uczestniczą między innymi w kursach i warsz-
tatach. Jak często i kiedy się one odbywają? 
 
 

 

RJD: Zajęcia odbywają się w systemie „zjazdowym”, w wybrane 
weekendy od października do końca lutego. Szczegółowy plan zo-
stanie podany we wrześniu. Zazwyczaj są to jeden lub dwa weeken-
dy w miesiącu. Co ważne – szczególnie dla instrumentalistów – zaję-
cia i wyjazdy skoordynowane są z próbami orkiestr akademickich. 
 
MS: To teraz najważniejsze pytanie: tak prywatnie, Pana zda-
niem, warto ubiegać się o miejsce w projekcie? 
 
RJD: Od 13 lat zajmuję się w naszej Uczelni sprawami związanymi  
z planami studiów, ilością godzin dydaktycznych, punktami ECTS, 
procesem bolońskim i podobnymi sprawami związanymi z meryto-
ryczną zawartością i przebiegiem studiów. Ze smutkiem muszę 
powiedzieć, że oferta jaką mamy dla naszych studentów – zespół 
zajęć, ich zakres merytoryczny oraz ilość godzin – zmniejszyła się  
w tym czasie o około 1/3. Dlatego staramy się podejmować wszelkie 
możliwe działania, by tę lukę wypełnić. Tym bardziej, że tzw. „rynek 
muzyczny” bardzo się zmienił. Nie tylko w naszym kraju. Na stu-
diach staramy się pomóc studentom osiągnąć maksimum swoich 
muzycznych możliwości. Ale potrzeba jeszcze wielu informacji 
praktycznych, które pomogą wejść młodzieży w zawodowe życie. 
Takie, z jakim mamy obecnie do czynienia. Nasz projekt jest właśnie 
takim uzupełnieniem. Wybitni specjaliści mówią o konkretnych 
działaniach i sytuacjach, z którymi młody muzyk styka się w pracy. 
Wizyty studyjne pokazują jak realizowane są w praktyce, w najlep-
szych polskich i zagranicznych instytucjach, elementy omawiane 
podczas warsztatów. A zajęcia z Techniki Alexandra, oprócz na 
przykład nauki radzenia sobie z tremą, pozwalają lepiej poznać sie-
bie i swoje – być może jeszcze nie odkryte – możliwości. Bardzo 
zapraszamy – nie zawiedziecie się! 
 
MS: Dziękuję bardzo za rozmowę! 

JAK ZOSTAĆ ARTYSTĄ JUTRA 
Małgorzata Stachura 
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Na wiosnę 2017 r. zostałem poproszony przez pewną osobę z zagrani-
cy o pomoc pewnemu młodemu adeptowi sztuki pianistycznej studiu-
jącemu w prestiżowej Juilliard School of Music w USA, a mającemu 
pisać pracę dyplomową o Ignacym Friedmanie. Chodziło o znalezienie 
materiałów dotyczących tego wielkiego artysty (traktujących o nim 
prac naukowych, artykułów, nieznanych nagrań itp.). Przy tej okazji 
zauważyłem ze zdziwieniem, że we wszystkich opracowaniach nauko-
wych, encyklopediach, słownikach czy też w Internecie – jako miejsce 
jego urodzenia widnieje co najwyżej „podkrakowska miejscowość 
Podgórze”. Ponieważ zabudowa Podgórza podczas działań wojen-
nych w XX w. raczej bardzo nie ucierpiała, po ostatniej wojnie nie było 
specjalnie dużo wyburzeń i w związku z tym jest tam dużo stosunko-
wo starych kamienic – pomyślałem sobie, że wśród nich być może 
zachował się dom, w którym urodził się Ignacy Friedman. 
  
W tym celu zwróciłem się do pewnych dwóch krakowskich instytucji 
pozarządowych, aby swoimi utartymi kanałami zweryfikowały ten 
problem. Sądziłem przy tym, że ze względu na znaczną motywację 
będzie to jednym z ważniejszych dla nich działań. Nie ukrywam, że 
spodziewałem się jakichś rezultatów. Gdy po kilku miesiącach stwier-
dziłem brak jakiegokolwiek zainteresowania z ich strony tą sprawą – 
postanowiłem dokonać tego sam. Wkrótce okazało się, że moje prze-
czucia nie były płonne. 
  
Byłem w miarę częstym gościem głównie kilku krakowskich Oddzia-
łów Archiwum Narodowego, przeszukując dokumenty. Najżmudniej-
szym zajęciem było sprawdzanie arkuszy „Spisu ludności Podgórza”  
z 1880 r. – mieszkanie po mieszkaniu, dom po domu, w poszukiwaniu 
rodziców Ignacego Friedmana. Podgórze wówczas nie miało ulic – 
numeracja domów zależała od kolejności ich powstawania. Dopiero 
pod koniec przeszukiwania Podgórza osiągnąłem sukces. Następnie 
przyszła kolej na znalezienie wpisu urodzin Friedmana wraz z dokład-
nym adresem. Potem identyfikacja domu wg obecnych danych adre-
sowych. Z kolei wykluczenie wątpliwości, czy np. na miejscu tego 
domu nie powstał w późniejszych czasach następny, czy numeracja 
budynków przy ulicy nie ulegała zmianom itp. Wszelkie pozostałe 
wątpliwości rozwiało przestudiowanie projektu technicznego tego 
domu z dnia 28.05.1875 r. – posiada on tak nietypowe rozwiązanie 
wnętrza, że identyfikuje tę bryłę architektoniczną w stu procentach. 
Tak więc moje poszukiwania miejsca urodzenia Ignacego Friedmana 
zostały uwieńczone sukcesem. Przy okazji dokonałem jeszcze kilku 
innych ustaleń. 
  
Ignacy Friedman urodził się w rodzinie żydowskiej jako Salomon 
Izaak Freudmann, dnia 14 lutego 1882 r. (wg dokumentów) w Kra-
kowie-Podgórzu, w domu nr 238, obecnie znajdującym się przy ul. 
Kalwaryjskiej 22, najprawdopodobniej w mieszkaniu wówczas nr 8. 
Jego rodzice to Salomea z d. Eisenbach (ur. w Krakowie dn.  
26.03.1854) oraz Nachman (Wolf Wilhelm) Freudmann (ur. w Mona-
sterzyskach – wówczas pow. Buczacz – dn. 10.07.1857). W „Spisie 
ludności Podgórza” z 1880 r. u przyszłych rodziców Salomona, u matki 
– w kolumnie „Zawód, zatrudnienie” jest wpis „kelnerka”, zaś u ojca 
„muzykant” (grał na skrzypcach lub klarnecie w orkiestrze teatralnej – 
zapewne w dzisiejszym Starym Teatrze, którą prowadził... Kazimierz 
Hofmann, ojciec później światowej sławy pianisty, Józefa). 
  
Trzyosobowa rodzina Freudmannów dosyć często zmieniała adres 
zamieszkania. W spisach ludności Krakowa: z 1890 r. była zameldowa-

na w Dzielnicy I Krakowa (Śródmieście) przy ul. Kanoni-
czej 10 (w tej chwili na tym miejscu jest Plac św. Marii 
Magdaleny), w 1900 już w Dzielnicy VIII (Kazimierz) przy 

ul. Miodowej 5, a od 1910 przy ul. Dietla 43-45. W międzyczasie na 

mocy reskryptu „c. k. Namiestnictwa z dnia 15.03.1905 r.” pp. Freud-
mannowie zmieniają nazwisko na Friedman, a ich syn również imiona 
– Salomon Izaak – na Ignacy. Od 1907 r. rodzice Ignacego – zarówno 
w dorocznych „Księgach adresowych Krakowa” jak i „Spisach ludności 
Krakowa” – pojawiają się przemiennie jako prowadzący i właściciele 
kawiarni przy ul. Dietla 43-45. 
  
Ignacy Friedman wykształcenie ogólne ukończył egzaminem dojrzało-
ści w 1900 r. w ówczesnym „C. k. gimnazyum trzecim w Krako-
wie” (dzisiejszym II Liceum im. kr. Jana III Sobieskiego). W „Spisie 
ludności Krakowa” z 1910 r. wymieniony jest nadal z rodzicami (już po 
studiach kompozytorskich w Lipsku u Hugo Riemanna, wiedeńskich 
studiach muzykologicznych u Guido Adlera oraz pianistycznych  
u Teodora Leszetyckiego i w trakcie błyskawicznie rozwijającej się 
kariery) z określeniem zawodu „artysta-muzyk” figuruje już jako bez-
wyznaniowy i żonaty (w dniu 27.04.1909 zawarł on w Berlinie związek 
małżeński ze swoją uczennicą, Marią von Schidlowsky, pochodzącą  
z rosyjskiej szlachty). 
  
[…] Po ukończeniu studiów u Leszetyckiego i koncercie w Wiedniu  
(z trzema koncertami fortepianowymi: F. Liszta Es-dur, P. Czajkow-
skiego b-moll i J. Brahmsa d-moll) został okrzyknięty wschodzącą 
gwiazdą światowej pianistyki i rozpoczął triumfalny pochód na 
wszystkich estradach, stając się niebawem (co było częstym udziałem 
tej miary artystów) „obywatelem świata”. Miał mieszkania w Kopen-
hadze (w 1920 r. oraz w latach 30-tych), w Berlinie (w latach 1914 – 
1927 przy Pariser Straße 21; Niemcy uhonorowali ten fakt umieszcze-
niem na tym domu tablicy pamiątkowej). Przemieszkiwał także cza-
sem z rodzicami w Krakowie podczas koncertów w Polsce. Spotkałem 
w swoim życiu parę osób, które go znały. Moi Rodzice byli na kilku 
jego krakowskich występach w latach 30-tych – opowiadali mi potem  
o nich. 
  
[…] Jeden z jego uczniów, Karol Klein, prowadził klasę fortepianu  
w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej od czerwca 
1945 do stycznia 1951 r., a w roku akademickim 1949/50 był również 
dziekanem Wydziału II Instrumentalnego. Pamiętam jego recital cho-
pinowski w „Roku Chopinowskim” 1949 – wczesnym popołudniem 29 
maja w Auli ówczesnej PWSM Florianka. Jego wykonanie Sonaty  
h-moll 0p.58 do dzisiaj „mam w uszach”. 
  
Pod koniec grudnia 2017 rozmawiałem z rektorem tut. Akademii, prof. 
Stanisławem Krawczyńskim, występując z udokumentowaną sugestią 
upamiętnienia domu, w którym urodził się Ignacy Friedman – przez 
umieszczenie na nim tablicy pamiątkowej. Jak zapewnił mnie wów-
czas pan Rektor – sprawę ma przekazać Komisji Kultury i Ochrony 
Zabytków Rady Miasta Krakowa do rozpatrzenia. Należy mieć nadzie-
ję, że z wynikiem pozytywnym. 
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SUKCES W DOCHODZENIU  
Marek Mietelski  

Dom przy ul. Kalwaryjskiej 22 w Krakowie, w którym urodził się Ignacy Friedman.  
Fot. Marek Mietelski.  



Ignacy Friedman, jeden z najwybitniejszych artystów w historii piani-
styki, urodził się na Podgórzu w 1882 roku w żydowskiej rodzinie. Jego 
ojciec był muzykiem i rodzice bardzo wcześnie odkryli talent chłopca. 
Od samego początku interesowała się nim intensywnie najsłynniejsza 
nauczycielka fortepianu w Krakowie: Flora Grzywińska, prowadząca 
prywatną bursę dla swoich uczniów fortepianu. Gdy w wieku lat 10 
Ignacy zdał egzamin wstępny na I rok studiów na naszej uczelni 
(wówczas Konserwatorium Krakowskiego), Flora tak naciskała na ojca 
chłopca i zaoferowała tak korzystne warunki, że po roku nauki rodzice 
przenieśli Ignacego do prywatnej szkoły Grzywińskiej. Nasza uczelnia 
oponowała, chcąc go zatrzymać, ale Flora wygrała. 
 
Zainwestowała ona w chłopca cały swój czas: zajęła się jego wychowa-
niem, organizowała mu pierwsze koncerty, a Friedman do końca życia 
zachował dla niej wdzięczność, twierdząc, że wyłącznie jej zawdzię-
czał swoje pianistyczne wykształcenie. Zadebiutował oficjalnie w Kra-
kowie w roku 1896. W roku 1900 wyjechał do Lipska, by studiować 
tam kompozycję u Hugo Riemanna i historię muzyki u Guido Adlera. 
Pobierał również lekcje prywatne u Busoniego. Rok później porzucił 
jednak Lipsk i w wieku lat 19 rozpoczął nauki pod kierunkiem Teodora 
Leszetyckiego w Wiedniu, stając się jednym z najbardziej znanych 
jego uczniów. W roku 1904 dokonał śmiałego wyczynu i podczas swo-
jego wiedeńskiego debiutu wykonał podczas jednego wieczoru: Kon-
cert d-moll Brahmsa, Koncert b-moll Czajkowskiego i Koncert Es-dur 
Liszta. Utorowało mu to drogę na estrady świata.  
 
W roku 1905 Friedman przeniósł się do Berlina, a od 1907 roku nauczał 
fortepianu w lwowskim konserwatorium. Porzucił jednak regularną 
pedagogikę ze względu na aktywność koncertową. Po wybuchu  
I wojny światowej przeniósł się do Kopenhagi, a w latach trzydziestych 
przemieszkiwał głównie w Berlinie i we Włoszech. Wracał często  
i chętnie do Krakowa, by odwiedzać rodziców i koncertować. Jak 
wspomina Ludmiła Berkwicz, absolwentka naszej uczelni nauczająca 
po roku 1945 w Juilliard School of Music, Friedman w latach 20-tych 
udzielał kursów mistrzowskich dla pianistów w konserwatorium kra-
kowskim.  
 
W 1941 roku wyjechał na trasę koncertową do Australii. Ze względu 
wojnę amerykańsko-japońską, pozostał w Sydney. Koncertował, uczył 
i nagrywał dla australijskiego radia. Niestety, rejestracje, których 
wówczas dokonał, niedługo po śmierci artysty, w ramach 
„przewietrzenia” magazynów, zostały – na skutek pomyłki – przezna-
czone do likwidacji. Zmielono płyty-matki i wyasfaltowano nimi dro-
gę. 
 
W roku 1943, na skutek choroby, Friedman nagle stracił władzę  
w lewej ręce i musiał zaprzestać aktywności koncertowej. Jego ucznio-
wie z tego okresu twierdzą, że do końca życia miał nadzieję, iż będzie 
mógł z powrotem występować. Wspominali ze wzruszeniem, jak wy-
konywał dla nich Etiudę Rewolucyjną Chopina w aranżacji tylko na 
prawą rękę. Zmarł w roku 1948 na skutek komplikacji pooperacyjnych. 
  
W czasie swojego życia dał prawie 3000 koncertów na wszystkich 
kontynentach. Zgodnie z sondą przeprowadzoną w prasie w latach 30-
tych został zaliczony do trzech najbardziej znanych pianistów polskich 

na świecie (obok Paderewskiego i Hofmanna). Występo-
wał jako kameralista z P. Casalsem, B. Hubermanem,  
L. Auerem czy E. Ysaÿem. Dla firm Breitkopf & Härtel, 

Universal Edition i duńskiego Hansena wydał prawie wszystkie dzieła 
Chopina, Schumanna, Liszta oraz wybrane utwory Bacha i Mendels-
sohna. Zasłynął w świecie jako wybitny wykonawca utworów Frydery-
ka Chopina, stawiany obok Paderewskiego, Cortota i Rubinsteina.  
 
Ignacy Friedman przez całe życie aktywnie działał na rzecz promocji 
muzyki polskiej. Chętnie prawykonywał dzieła kompozytorów współ-
czesnych, w tym te pisane specjalnie dla niego, między innymi: kon-
certy fortepianowe Żeleńskiego, Melcera i Różyckiego. Temu ostat-
niemu dopomógł w zawarciu kontraktu z Hansenem. Był wielkim 
piewcą talentu pianistycznego i kompozytorskiego Ignacego Jana 
Paderewskiego, z którym łączyły go serdeczne stosunki. Paderewski 
powiedział o nim: „Friedman to najlepszy ambasador kultury polskiej 
za granicą”. Rachmaninow uważał go za jednego z największych piani-
stów w historii. Horowitz nazwał go „wielkim artystą”. Jego nagrania – 
pełne wigoru, niespotykanej witalności i pasji artystycznej – po dzień 
dzisiejszy inspirują kolejne pokolenia muzyków. 
 
Friedman był także kompozytorem oraz cenionym pedagogiem. Jego 
uczniami byli m.in.: W. Kossakowa, K. Klein, B. Hungerford, I. Tieger-
man i Janina Stojałowska (nauczycielka fortepianu Adama Harasiewi-
cza i prof. dr. h.c. naszej Akademii, Mieczysława Tomaszewskiego). 
Konserwatorium muzyczne w Sydney przyznaje co roku nagrodę jego 
imienia swoim studentom kompozycji. 

PIANIŚCI KRAKOWA 
Ignacy Friedman (1882-1948) 
Marek Szlezer 
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Renata Guzik: Czy współczesny instrumentalista może zainspiro-
wać kompozytora? 
 
Michał Gronowicz: Prawdopodobnie może, natomiast na pewno 
może go poinformować o tym, co jest możliwe do uzyskania na 
instrumencie, co jest wykonalne, a jeśli ma zamiłowanie do ekspery-
mentatorstwa, może „sprzedać” kompozytorowi pewne nowe roz-
wiązania techniczne.  
 
RG: Czy Pana zdaniem wykonawca ma wpływ na kształtowanie 
się wypowiedzi twórczej kompozytora? 
 
MG: Nie wiem jak jest u innych kompozytorów, wiec powiem tylko 
jak jest w moim przypadku. Otóż wykonawca ma wpływ, ale tylko  
w kwestiach techniczno-wykonawczych, we wszystkich innych jak 
dotąd okazywało się, że jednak ja lepiej wiedziałem, jak należy 
kształtować utwór i jaki efekt chcę osiągnąć i dlaczego. 
 
RG: Współczesny język muzyczny jest dla części odbiorców zbyt 
skomplikowany. Jak według Pana można rozwiązać ten pro-
blem? 
 
MG: Całe zagadnienie ma dwa aspekty. Zacznę od tego mniej złożo-
nego. Otóż żyjemy w czasach panowania ideologii demokratyzmu  
i powiązanej z nią ideologii egalitaryzmu, w myśl których każdy ma 
prawo/obowiązek rozumieć wszystko, mieć dostęp do wszystkich 
wytworów intelektu niezależnie od własnych możliwości intelektu-
alnych. Do tego dochodzi jeszcze popularne dzisiaj zaklęcie, miano-
wicie „wykluczenie”. Stąd bieże się chyba to zaniepokojenie wielu 
ludzi, że, dajmy na to, Warszawska Jesień nie trafiła „pod strzechy”. 
Z mojego punktu widzenia to bardzo dobrze, że nie trafiła, z całym 
szacunkiem dla sympatycznej strzechy, bo to nie jest jej miejsce. 
Tak jak sala koncertowa to nie miejsce dla stada gęsi, albo klatki  
z królikami – by pociągnąć dalej tę metaforę. Ważne jest tylko to, 
żeby każdy miał w miarę swobodny dostęp do wytworów kultury,  
o ile chce z nich korzystać i jest do tego zdolny i ma taką intelektual-
ną potrzebę.  
 
Z kolei drugi aspekt problemu dotyczy kompozytorów. W ostatnich 
dwóch stuleciach podejście do tworzenia muzyki kieruje się coraz 
bardziej w stronę albo autoekspresji, albo, po platońsku, wcielania 
apriorycznych idei zrodzonych w umyśle kompozytora. Proszę za-
uważyć, że w tym układzie osoba odbiorcy jest elementem zupełnie 
pomijalnym. W pierwszym przypadku chodzi o to, żeby, przepra-
szam za wyrażenie, ulżyć sobie emocjonalnie. Tu zresztą też mamy 
gotowe zaklęcia: „bądź spontaniczny”, „wyraź siebie” itd. Brakuje 
tylko ważnego dopowiedzenia: „tak, żeby inni cię zrozumieli”, albo: 
„żeby ktokolwiek był w stanie cię zrozumieć”, albo nawet: „żebyś 
chociaż sam rozumiał, co zrobiłeś”. W tym aspekcie i tak sytuacja 
jest lepsza, bo jednak przeżywanie emocji jest wspólnym doświad-
czeniem całej ludzkości, więc nierzadko zdarza się, że kompozytor 
niechcący nawiąże łączność z odbiorcą.  
 
Znacznie gorzej jest w drugim przypadku, bo abstrakcyjne idee, na 

dodatek jeszcze często oparte na algorytmach matema-
tycznych (więc abstrakcja na abstrakcji) zazwyczaj stoją 
obok wszelkiego ludzkiego doświadczenia, a na ogół 

również poza ludzką percepcją. Sztuka dla sztuki w czystej postaci... 

Byłem kilka razy świadkiem, jak 
kompozytor słuchał z kwaśną 
miną wcielenia w dźwięki swo-
ich wzniosłych idei, a jeden  
z nich nawet wprost stwierdził, 
że utwór jest kiepski, ale za to  
zgodny z jego „systemem”. To 
zresztą dobrze świadczy o tym 
człowieku, bo oznacza, że pod 
idealistyczną nadbudową koła-
tała się u niego stłamszona na-
turalna muzykalność. 
 
RG: Obecnie świat staje się 
trans-kulturowy, poznajemy 
szerzej skale, rytmy czy orygi-
nalne brzmienia instrumentów pozaeuropejskich kultur. Czy bez 
fascynacji np. Dalekim Wschodem, indyjskimi ragami czy arab-
skimi makamami mógłby powstać tak bogaty i fascynujący ję-
zyk, jakim posługują się obecnie kompozytorzy? 
 
MG: Mam za mało danych, żeby ryzykować spekulacje, jednakże  
w związku z tym zagadnieniem nasuwają mi się dwie refleksje. Po 
pierwsze Europa zawsze, w całej swej historii, tworzyła dzieła boga-
te i fascynujące, a to że większość Europejczyków nie jest w stanie 
dostrzec tego bogactwa wiąże się częściowo z tym, o czym mówi-
łem w poprzedniej odpowiedzi, z jednym uzupełnieniem, że tu do-
chodzi jeszcze na ogół potężna ignorancja, a bez dogłębnej wiedzy 
o historii i kulturze nie da się tego bogactwa odczytać. Druga reflek-
sja dotyczy tego, że Europa wielokrotnie fascynowała się egzotycz-
nymi dla niej kulturami, ale ilekroć coś zaczerpnęła, przetwarzała to 
zawsze na własną modłę, tak, że wychodziła z tego jedynie styliza-
cja na egzotykę, w gruncie rzeczy mająca tylko nikłe pozory orygi-
nału. 
 
RG: Wielu kompozytorów fascynuje się matematycznymi algo-
rytmami, opierając się na nich tworzą swoje dzieła. Czy w takim 
przypadku odtwórca jest w stanie odczytać właściwie intencje 
kompozytora? Czy abstrakcyjne wyliczenia pozbawiają utwór 
duchowości? 
 
MG: Mówimy o muzyce ostatnich dekad, a tu nagle pytanie rodem  
z głębokiego XIX wieku. Myślę, że nie ma podstaw, żeby z góry za-
kładać, że w utworze ma być jakaś duchowość, a już zwłaszcza  
w muzyce stu ostatnich lat. 
 
RG: Czy rozwój notacji muzycznej osiągnie kiedyś punkt krytycz-
ny, po przejściu którego niemożliwy będzie powrót do notacji 
klasycznej? 
 
MG: A co to jest notacja klasyczna? Czy ta z ostatnich 300 lat? Czy 
zapis na wielu liniach, czy zapis znakami tabulaturowymi, a może 
zapis neumami, jak w średniowieczu? A może jeszcze coś innego? 
No dobrze. Teraz spróbuję jakoś odpowiedzieć. Myślę, że na końcu  
i tak zwycięży to, co najbardziej praktyczne, więc nie martwmy się 
na zapas. Str. 10 

cz. V Michał Gronowicz 
Renata Guzik 
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Dr Michał Gronowicz. Fot. arch. Artysty. 



PAN WIESIEK I JEGO... 
VII 

Geoff Martin miał problemy ze spaniem. Mimo iż dbał o siebie, od-
żywiał zdrowo i systematycznie ćwiczył, sen jakoś nie chciał się  
z nim zaprzyjaźnić. Oczywiście czasem było normalnie i Geoff ran-
kiem odkrywał, że przespał całą noc, ale były to wyjątki. Oczywiście 
zdawał sobie sprawę, że w jego wieku należy się cieszyć z każdej 
przespanej nocy. Chociaż rozumieć, że niewygoda jest normą,  
a godzić się z nią, to dwie różne rzeczy. Brak snu miał jednak pewne 
zalety. Ułatwiał bycie punktualnym. Jego dzień zaczynał się wcze-
śnie. Często zresztą Geoff przychodził na spotkania przed czasem, 
gotowy i otwarty na współpracę, wzbudzając tym ogólny szacunek  
i miłe wrażenie bycia zorganizowanym człowiekiem. 
 
Podobnie dzisiaj: pojawił się jako pierwszy. Elegancka, nowocześnie 
wyposażona sala konferencyjna jak zawsze rano pachniała czysto-
ścią. Geoff zajął swoje miejsce przy podłużnym, opalizującym stole. 
Było kilka minut przed dziewiątą rano. Po kolei stawiali się kolejni 
uczestnicy spotkania, które określano jako ważne, a nawet nadzwy-
czajne. O dziewiątej przy stole znajdowało się jakieś dziesięć osób. 
Byli w różnym wieku. Wyczuwało się atmosferę oczekiwania. Chwilę 
po dziewiątej przyszedł Hampus. To on zwołał spotkanie. Siadł i od 
razu zaczął mówić: 
– Dzień dobry! Cieszę się, że są wszyscy! Powiem wprost: „piknęło”. 
Na sali panowała cisza.  
– Po pięciu latach przyszedł komunikat i to z tamtej strony. 
To już wywołało lekkie poruszenie, nikt jednak nie przerywał. 
– Zadziałał program Oscilla. Udało mu się wskazać osobę, która mo-
że posiadać tak bardzo poszukiwane przez nas cechy. Od razu po-
wiem, że to bardzo wstępne rozpoznanie i może nic z tego nie być, 
ale… jest nadzieja. Nasza osoba otrzymała pseudonim Schumann. 
Jak wiecie na tym etapie nie możemy ujawniać jego płci. 
– Jego? – spytał Geoff 
– Jego lub jej – poprawił się Hampus. 
– Czyli na razie Schumann, a potem się okaże czy Robert, czy  
Klara… 
– Można tak to ująć. Nasz Schumann (będę już tak na niego mówił) 
przeprowadził rozmowę z Oscillą. 
– I nie zniszczył instrumentu? – odezwał się ktoś z sali. 
– Właśnie dlatego tu jesteśmy. Obie strony przeżyły… Oto konspekt 
tej rozmowy. 
Na ścianie za plecami Hampusa pojawiły się kolejno pytania i odpo-
wiedzi. Już pierwsze z nich wywołało uśmiech na wszystkich twa-
rzach. 
– Schumann zapytał się jak wygląda?  
– Jak widać – wyjaśnił prowadzący – moduł Artysta-Narcysta okazał 
się istotny.  
Całe zgromadzenie śledziło konspekt. Rożne osoby zadawały pyta-
nia co do znaczenia sformułowań, bo jak wszyscy się domyślali tekst 
musiał być przetłumaczony. 
– O jaką małpę z trąbą chodzi? – zapytał jeden z młodszych uczest-
ników spotkania. 
– To jest właśnie ciekawe – odparł Hampus – w tym miejscu rozmo-
wy zwykle pojawiały się wyłącznie przekleństwa, ale Schumann pró-
bował wyrazić swoje zaskoczenie inaczej, bardziej… kulturalnie. 
– Czyli jednak trafiliśmy na kogoś wykształconego? – zapytał Geoff. 
– I to też jest ciekawe, bo Schumann, sądząc z dostarczonego profi-
lu, nie jest wykształcony. A dokładniej był kształcony w systemie 

bez szacunku dla wiedzy, a jednak gdzieś przyswoił so-
bie coś więcej. Coś, co (być może) sprawiło, że zacho-
wał się inaczej. 

– Ale zasadniczo Schumann jest, za przeproszeniem, chłopkiem-
roztropkiem i nie wiemy czy coś z tego będzie. 
– Nasz niezastąpiony Geoff, od razu do sedna… Tak. O to chodzi  
w naszym spotkaniu. Na tym etapie Oscilla musi mieć naszą zgodę 
na dalsze działanie. 
– Czy po tej pierwszej rozmowie była jakaś druga? 
– Właśnie nie, jesteśmy w newralgicznym punkcie. Nie wiemy czy 
będzie druga rozmowa, ale powinniśmy podjąć decyzję na wypa-
dek, gdyby się odbyła. 
Zapanowało lekkie poruszenie. Dominowały dwie opinie. Pierwsza, 
że udało się i trzeba dać szansę, i druga, że nie warto, bo Schumann 
jest z tamtej strony, a to oznacza wyłącznie przykre niespodzianki. 
Geoff był za tą drugą opcją. 
– Nic z tego nie będzie – odezwał się – wiecie, że nawet jeżeli odbę-
dą się kolejne rozmowy, to nieprzygotowanie Schumanna sprawi, 
że dotrze tylko do pewnego etapu. Nie będzie wystarczająco sku-
teczny i przekonujący. Załamie się. Do tego jak sądzę jest otoczony 
ludźmi o podobnym, czyli żadnym przygotowaniu. To marnotraw-
stwo energii. 
– Przypomnę Ci, że jak do tej pory wszystkie kontakty kończyły się 
zniszczeniem instrumentu, a to jest marnotrawstwo! – głos należał 
do eleganckiej starszej pani – Poświęciliśmy mnóstwo czasu na 
stworzenie Oscilli. Miała profilować w najpełniejszy możliwy spo-
sób, ma więcej danych i jeżeli „piknęło”, to znaczy, że trzeba działać 
dalej.  
– Oddajemy decyzję maszynie? 
– Właśnie nie! Po to jest nasze spotkanie. Maszyna nie podejmuje 
decyzji… 
Zapadła cisza. Przerwał ją Hampus.– 
Nie twierdzę, że będzie łatwo. Bo już 
dawno być przestało. Nie chcę Was 
poganiać, ale druga rozmowa równie 
dobrze może odbyć się za miesiąc, jak  
i za chwilę. Wiem, że problemem jest 
tamta strona. Świat, którego nie potra-
fimy zrozumieć. Jednak wydaje się, że 
mamy ze sobą więcej wspólnego. Para-
doksalnie na wyższym, emocjonalnym 
poziomie. Przynajmniej z niektórymi. 
Musimy więc podjąć decyzję jak naj-
szybciej. 
 
*** 
 
Pan Wiesiek nie miał problemów ze 
spaniem. Choć nie tym razem. Ta noc 
była koszmarem. Rano podjął decyzję. 
Wstał i poszedł po siekierę. 
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