
Wszelkie wydarzenia jubileuszowe mają to do siebie, że trwają 
godzinami i sztuką jest pozwolić się wszystkim wypowiedzieć, 
złożyć życzenia, podziękowania i gratulacje, a przy tym Jubila-
ta specjalnie nie zmęczyć. Ten cel został osiągnięty przy świę-
towaniu Jubileuszu 95. urodzin prof. Mieczysława Tomaszew-
skiego – program uroczystości obejmował trzy części: mszę 
świętą, sesję naukową i koncert „Młodzi wobec refleksji mu-
zyczno-humanistycznej Mieczysława Tomaszewskiego” oraz recital pieśni z cyklu Dichterliebe Roberta Schu-
manna. W tej krótkiej relacji skupię się na środkowym wydarzeniu – sesji i koncercie Młodych. Doskonała orga-
nizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez nieocenionego wsparcia Pani Prorektor dr hab. Małgorza-
ty Janickiej-Słysz, opiekującej się Kołem Naukowym Studentów Teorii Muzyki oraz prof. dr hab. Anny Zawadz-
kiej-Gołosz, odpowiedzialnej za koordynację działań kompozytorskich i opiekuna Koła Naukowego Studentów 
Kompozycji. * dokończenie na str. 4. 

Profesor Mieczysław Tomaszewski, fot. Piotr Markowski. 

95 lat minęło jak jeden dzień… 
     Jubileusz  Profesora  
     Mieczysława Tomaszewskiego 
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KARTKI Z KALENDARZA: 
 

 22 listopada 2016 
Po krótkiej i ciężkiej chorobie 
zmarła prof. Teresa Głąbówna 
– znakomita skrzypaczka, 
pedagog, juror wielu konkur-
sów  
 

 3 grudnia 2004 
W wieku 68 lat zmarł prof. 
Marek Stachowski, Rektor 
AMK (1993-99, 2002-04). 
Kompozytor i pedagog  
 

 12 grudnia 1985 
Krzysztof Penderecki odebrał 
z rąk rektora Uniwersytetu 
Sztuk Pięknych w Belgradzie 
tytuł doktora honoris  causa  – 
pierwszy w czasie istnienia 
tego uniwersytetu 
 

 4 listopada 1981 
Na czele krakowskiej Filhar-
monii im. K. Szymanowskiego 
stanął – jako jej kierownik 
artystyczny – znany dyrygent 
prof. Tadeusz Strugała  
 

 26 grudnia 1957 
W wieku 53 lat zmarł Artur 
Malawski, jeden z najwybit-
niejszych kompozytorów pol-
skich, skrzypek, dyrygent, 
teoretyk, profesor PWSM  
w Krakowie 
 

 14 grudnia 1955  
Centralna Komisja Kwalfika-
cyjna dla pracowników nauki 
przyznała tytuły profesora 
nadzwyczajnego następują-
cym profesorom Państwowej 
Wyższej Szkoły Muzycznej  
w Krakowie: Bronisławowi 
Romaniszynowi, Bronisławowi 
Rutkowskiemu, Henrykowi 
Sztompce i Eugenii Umińskiej 

Redakcja:  

Agnieszka Radwan-Stefańska 

agnieszka.stefanska@amuz.krakow.pl 

 

– Panie Profesorze, rozpoczął Pan właśnie trzecią kadencję na fotelu rektora. 
Jak się Pan czuje wracając po czteroletniej przerwie do tej funkcji?  
 
– Trudno mówić o odczuciach. Na chwilę od pewnych prac odszedłem, a teraz 
do nich wracam. Rodzaj problemów i ich wielkość są takie same, może poza ich 
liczbą. Nie ukrywam, że moje doświadczenie w tej materii jest bardzo pomocne.  
 
– Jaki jest główny cel, który Pan sobie założył na najbliższe cztery lata?  
 
– Polepszenie warunków, w jakich funkcjonuje uczelnia. Jesteśmy w budynku, 
który w żaden sposób nie jest przystosowany do funkcji, którą pełni. Przed woj-
ną była to giełda towarowo-pieniężna, po wojnie – wszyscy wiemy – mieścił się 
tu Komitet PZPR. Potem przez jakiś czas budynek spełniał funkcję biurowca,  
w którym siedzibę miał jeden z banków. W końcu obiekt został przekazany Aka-
demii Muzycznej w Krakowie. Uczelnia zrobiła generalny remont, próbując przy-
stosowywać go do funkcji, jaką w chwili obecnej pełni. Niestety, w stosunku do 
naszych potrzeb jego powierzchnia wydaje się niewystarczająca. Pamiętajmy, 
że nie każdy student ma możliwość przygotowania się do zajęć w domu. Często 
bywa to uciążliwe dla sąsiadów, zwłaszcza w przypadku instrumentów dętych  
i perkusji, stąd muszą ćwiczyć właśnie na uczelni, która powinna być do tego 
dostosowana. W chwili obecnej Akademia nie zabezpiecza studentom godnego  
i na właściwym poziomie studiowania. Nie możemy też otwierać nowych kierun-
ków i specjalności. To nasza ogromna bolączka. Wystarczy, że zejdzie Pan do 
podziemi, gdzie ćwiczą studenci. To, co tam się dzieje, urąga ludzkiej godności.  
* dokończenie na str. 2. 

Rozmowa. Rektor Akademii Muzycznej  
prof. Stanisław Krawczyński o planach uczelni 

            Mateusz Borkowski – Dziennik Polski 



HARMONOGRAM WYDARZEŃ 
 3-5 grudnia 

Sala 521 AMK, Kurs mistrzowski – Miha Rogina (Słowenia) – saksofon. 

 niedziela 4 grudnia 

18:00, Aula Florianka, Koncert Orkiestry Kameralnej: Aleksandra Li-
gnar – wiolonczela, Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej 
w Krakowie, Wiesław Kwaśny – kierownictwo artystyczne.  

 5-6 grudnia 

Sala 404 AMK, Kurs mistrzowski – Holenderska muzyka organowa XIX i 
XX stulecia – dr Jan Hage (Holandia) – organy, prowadzenie. 

 5-8 grudnia 

Kurs mistrzowski – Florian Croitoru (Węgry).– skrzypce  

 wtorek 6 grudnia 

19:30, Bazylika Mariacka, Recital organowy – Jan Hage (Holandia). 

 7-9 grudnia 

Aula Florianka, Kurs  mistrzowski dla  Wydziału Wokalno-Aktorskiego 
– Mariusz Kwiecień – prowadzenie. 

 czwartek 8 grudnia 

19:00, Aula Florianka, Koncert kameralny: Viviane Spanoghe – wio-
lonczela, Daniel Blumenthal – fortepian.  

 sobota 10 grudnia 

18:00, kościół Ewangelicko-Augsburski św. Marcina (ul. Grodzka 58), 
Koncert konsortu smyczkowego, Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch – prowa-
dzenie. 

18:00, Aula Florianka, Koncert  z cyklu Portrety Romantyków:  
F. Mendelssohn-Bartholdy: Maria Dziedzic, Bartosz Parszewski, Pauli-
na Kopleńska, Mateusz Krystian – fortepian. 

 11-17 grudnia  

5. Dni Muzyki. Mieczysław Karłowicz. Koncerty i sesja naukowa. 

Szczegóły na www.amuz.krakow.pl 

 niedziela 11 grudnia 

18:00, Filharmonia im. K. Szymanowskiego, Koncert Orkiestry Sym-
fonicznej: Piotr Tarcholik, Maciej Lulek – skrzypce, Aneta Dumanow-
ska – altówka, Jan Kalinowski – wiolonczela, Marek Szlezer – forte-
pian, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Krakowie, Antoni 
Wit – dyrygent. 

 poniedziałek 12 grudnia 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ars et Vox – sceniczne aspekty 
wykonawstwa artystycznego. 

 niedziela 18 grudnia 

18:00, Aula Florianka, Koncert Orkiestry Barokowej,  Zbigniew Pilch – 
prowadzenie. 

 środa 21 grudnia 

17:00, Aula Florianka, Sesja naukowo-artystyczna Nowo odkryte sona-
ty na violę da gamba Carla Friedricha Abla – Sonia Wronkowska, Mark 
Caudle – prowadzenie. 

18:00, Aula Florianka, prezentacja  Carl Friedrich Abel – Sonaty na violę 
da gamba z „Maltzan Manuscript”: Mark Caudle  –   viola da gamba, 
Teresa Kamińska – wiolonczela. 
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– Jeśli nic się nie zmieni, młodzi ludzie 
zaczną omijać krakowską uczelnię?  
 
– Dziś nie tylko słynne nazwiska profe-

sorów czy krakowskie zabytki przyciągają studentów. Na pewno waż-
ny jest również komfort studiowania, który staje się wyznacznikiem 
decyzji, czy ktoś rozpocznie studia u nas, czy 70 km dalej, w uczelni, 
która ma o wiele lepsze warunki lokalowe.  
 
– Stąd podtrzymanie decyzji o konkursie na budowę nowej siedzi-
by, który ogłosił Pański poprzednik, prof. Zdzisław Łapiński?  
 
– Zdecydowanie tak. Moim zdaniem konkurs nie wydłuża znacząco 
działań naszych współpartnerów. Mogę zadeklarować pełną współ-
pracę i chęć dalszego wspólnego działania w celu powstania Centrum 
Muzyki. W marcu rozstrzygamy konkurs. Nic nie stoi więc na prze-
szkodzie, kiedy działki zostaną już zamienione, by rozpocząć drugą 
część konkursu na zaprojektowanie części należących do naszych 
współpartnerów. Chętnie udostępnimy do tego celu wszystkie bada-
nia geologiczne, które posiadamy.  
 
– A co w kwestii finansowania nowej siedziby uczelni?  
 
– Naszym organem założycielskim jest Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Jestem po wstępnym rozmowach i wydaje mi 
się, że zainteresowanie tą tematyką i chęć wsparcia uczelni ze strony 
ministerstwa jest ogromna. Pamiętajmy, że tylko dwie uczelnie  
w Polsce nie skorzystały ze środków z Unii Europejskiej przeznaczo-
nych na rozbudowę infrastruktury. Są to Uniwersytet Muzyczny Fry-
deryka Chopina w Warszawie i właśnie Akademia Muzyczna w Krako-
wie. Jesteśmy w trochę lepszej sytuacji niż Warszawa, ponieważ po-
siadamy już własną działkę o powierzchni czterech hektarów. Myślę, 

że przy życzliwej pomocy 
osób zaangażowanych 
we wspieranie naszej 
uczelni będziemy w sta-
nie osiągnąć sukces  
w pozyskiwaniu środków.  
 
– Kiedy nowa siedziba 
mogłaby powstać?  
 
– Patrząc optymistycznie 
wydaje mi się, że w ciągu trzech lat powinniśmy ruszyć z inwestycją,  
a okres dwóch lat na zbudowanie siedziby powinien być wystarczają-
cy. Warunkiem podstawowym jest jednak posiadanie środków.  
 
– Czy w kwestii budowy nowej siedziby może Pan liczyć na popar-
cie środowiska?  
 
– Jeśli chodzi o środowisko uczelniane, to w stu procentach. W niektó-
rych gazetach pojawiły się nieprzychylne naszej uczelni artykuły, co 
odbieram bardzo boleśnie. Po raz kolejny pokazało to, że w Krakowie 
nie można w porozumieniu doprowadzić do czegoś wyjątkowego  
i wielkiego. Do naszego konkursu zgłosiło się 81 firm architektonicz-
nych, w tym największe i najznakomitsze pracownie z całego świata. 
Te nazwiska, które uczestniczą w konkursie gwarantują, że to, co po-
wstanie w jego wyniku, będzie wyjątkowe. Nowa siedziba ma szansę 
stać się autentycznie wizerunkiem architektonicznym naszego miasta 
na miarę Opery w Sydney, która kojarzy się od razu z miejscem geo-
graficznym. Coś takiego wreszcie może powstać w Krakowie, po raz 
pierwszy w nowożytnej historii miasta. Jeśli chcemy taką cenną inicja-
tywę wstrzymywać, wydaje mi się, że zaczynamy wtedy działać na 
szkodę tego miasta.  

Rozmowa 
     * dokończenie ze str. 1. 

Teren, na którym ma powstać kompleks budynków  
z nową siedzibą Akademii Muzycznej w Krakowie,  

fot. Stanisław Pochwała. 



 

Nie będę krył, że głównym powodem mojego zainteresowania wczo-
rajszym występem Orkiestry Akademii Muzycznej była chęć usłysze-
nia na żywo autorskiej interpretacji II Koncertu fortepianowego Zyg-

munta Krauzego.  

 

Przez długi czas niezbyt ceniłem jego twór-
czość kompozytorską, znajdując ją jako mało 
radykalną brzmieniowo. Uznawałem nato-
miast jego zasługi jako założyciela specjalizu-
jącego się w wykonawstwie muzyki współcze-
snej zespołu Warsztat Muzyczny, stanowiące-
go warszawską konkurencję dla działającego 
mniej więcej w tym samym okresie, a powoła-

nego w Krakowie przez Adama Kaczyńskiego MW2 (Młodych Wyko-
nawców Muzyki Współczesnej). Zmieniłem zdanie dopiero po wro-
cławskiej prapremierze jego opery Pułapka, skomponowanej z okazji 
dziewięćdziesięciolecia Tadeusza Różewicza według sztuki tamtego 
o Franzu Kafce. Odtąd zacząłem dostrzegać oryginalność jego utwo-
rów na tle innych dokonań powstającej równolegle muzyki polskiej. 
A więc unizmu jako jego wersji minimalizmu, odwołującego się mie-
dzy innymi do źródeł folklorystycznych z różnych stron świata i zwią-
zanej z nimi prostoty. 

 

We wspomnianym koncercie eksponowane w otwierającym go ustę-
pie solowym powtarzalne formuły melodyczno-rytmiczne poddane 
są następnie imitacyjnemu rozwinięciu w partii orkiestrowej, przy 
czym pierwszoplanową rolę odgrywają instrumenty perkusyjne 
(marimbafon, ksylofon, wielki bęben) oraz dwie harfy. Nieco matowe 
zabarwienie fortepianu wynika z poddania go zabiegowi preparacji, 
polegającej na umieszczeniu pod strunami materiałów tłumiących 
ich drganie. W środkowej części pojawia się także ustęp oparty na 
wydobywanych z klawiatury glissandach za pomocą dłoni z nałożo-
nymi na nie rękawiczkami. Największe wszakże wrażenie wywiera 
jednak koda z przeciwstawieniem sobie odcinków utrzymanych  
 

w dynamice forte z tymi przybierającymi postać pianissima i odzna-
czającymi się wyszukaną instrumentacją, w której ważną rolę po-
nownie odgrywają harfy. 

 

Atoli, w znacznej mierze mamy tu do czynienia z tzw. augenmusik,  
a więc dostarczającą więcej satysfakcji z odczytywania jej zapisu  
i odtwarzania zamierzeń niż doznań sensualnej natury przy słucha-
niu. Należy podkreślić, że kompozytor znalazł wrażliwych partnerów 
w osobach młodych muzyków, potrafiących wydobyć subtelność 
odcieni kolorystycznych i dynamicznych. Nie można było tego po-
wiedzieć o nieco zbyt hałaśliwie zagranej na początek Uwerturze 
uroczystej A-dur Dmitrija Szostakowicza (nie wiedzieć czemu  
w programie określonej jako Festouvertüre, skoro w Polsce wykony-
wano ją pod przytoczoną przeze mnie nazwą, a jeśli już chciano przy-
wołać oryginalną, to należało sięgnąć do rosyjskiej – niemiecka wyni-
kała być może  z materiałów nutowych niemieckiego wydawcy?). Jej 
otwierający motyw fanfarowy przez wiele lat stanowił podkład mu-
zyczny dla czołówki krakowskich festiwali filmów krótkometrażo-
wych, a w jego repryzie część waltorni i puzonów rozbrzmiewała 
również z balkonu, biorąc w akustyczne posiadanie całe audytorium. 
Więcej muzykalności zademonstrowano w krótkich odcinkach gra-
nych pizzicato czy z figuracjami smyczków na pierwszym planie. 

 

Drugą część koncertu wypełniła popularna Suita z Ognistego ptaka 
Igora Strawińskiego, który zadebiutował nim jako kompozytor Bale-
tów Rosyjskich Siergieja Diagilewa. Oznaczał on zarazem początek 
jego kariery w tym zakresie. Zadatkiem obiecujących przeżyć była 
już introdukcja, nieledwie wyłaniająca się z niskich rejestrów smycz-
ków: kontrabasów i wiolonczel. Tańce: ognistego ptaka i księżniczek 
odznaczały się miękkim brzmieniem, mieniącym się barwami róż-
nych instrumentów, składających się na orkiestrową paletę. Za spra-
wą zwielokrotnionej dynamiki powiało grozą w Piekielnym tańcu 
Kościeja, najbardziej znanym ustępie tego utworu. Do finału przepro-
wadziło natomiast solo waltorniowe, zagrane przez Pawła Cala pew-
nym dźwiękiem. W sumie mieliśmy do czynienia z udanym wykona-
niem, choć dopracowania wymagałoby jeszcze bardziej wyrównane  
i szlachetniejsze dźwiękowo brzmienie sekcji instrumentów dętych 
blaszanych, oraz proporcje pomiędzy poszczególnymi grupami. 

Studenckie granie / RECENZJA 
z Koncertu Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Krakowie   
pod batutą Tadeusza Wojciechowskiego  
(20 XI 2016 – Filharmonia Krakowska) 

      Lesław Czapliński – Muzyka21 
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Na przełomie października i listopada w hallu na parterze 
Akademii Muzycznej w Krakowie mieliśmy okazję oglądać 
wystawę czarno-białych fotografii autorstwa o. Jarosława 
Naliwajki – Jezuity, którego śmiało można określić przysło-

wiowym mianem „człowieka-orkiestry”. Ojciec Jarosław przez kilka lat wykładał w Katedrze Pedagogiki 
w jezuickim „Ignatianum”, dziś pełni funkcję prefekta bazyliki Jezuitów przy ul. Kopernika w Krakowie, konsultanta 
archidiecezji krakowskiej ds. egzorcyzmów i jest członkiem Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychiczne-
go. Oprócz tego prowadzi Duszpasterstwo Osób Żyjących w Związkach Niesakramentalnych, jest  psychoterapeu-

tą, a prywatnie artystą – poetą i fotografem.  
 
Anegdotycznie patrząc, Akademię od bazylik oddzielają jedynie planty krakow-
skie oraz tory. Czyli dwie stalowe zimne nitki, które nigdy nie mogą się skrzyżo-
wać; wtedy byłaby tragedia. Jednak gdzieś daleko w spojrzeniu tworzą jedność. 
Fotografie powstawały na marginesie odwiedzin bazyliki przez Akademię z tym co 
ma najlepszego. Czasami tworzenie muzyki zlewa się z wysiłkiem „sprowadzania”  Boga na ziemię. Może to 
jeden tor? Ale na pewno muzyka Akademii dając odpoczynek dotlenia bardziej niż krakowskie planty – opo-
wiada z wrodzoną sobie swadą, dystansem i humorem ojciec Jarosław. 

 
Wystawa cieszyła się zainteresowaniem naszej uczelnianej społeczności. Zdjęcia oglądali także goście spoza Akademii, odwiedzający naszą 
szkołę choćby przy okazji licznych koncertów. Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie oraz autor zdjęć ojciec Jarosław Naliwajko SJ wyrazili 
nadzieję na kontynuację artystycznej współpracy w ciągu najbliższych miesięcy. 

Za marginesem partytury 
     Agnieszka Radwan-Stefańska 

Grudzień 2016 

Fot. arch. Artysty. 

Fot. arch. Artysty. 

Należy podkreślić, że 
kompozytor znalazł 

wrażliwych partnerów  
w osobach młodych 

muzyków, potrafiących 
wydobyć subtelność 

odcieni kolorystycznych  
i dynamicznych.  
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Celem sesji nauko-
wej było autorskie 
odniesienie się do 
wybranych zagad-

nień obecnych w rozległej myśli teoretycznej Profesora. Karolina 
Dąbek, zainspirowana tekstem Tomaszewskiego Droga ku pełni. 
Dzieje muzyki wobec prawa tetraktysu. Rekonesans, nawiązała  
w referacie Tetraktys. Spojrzenie pod kątem do magicznej figury 
pitagorejczyków i wynikającego z niej porządku liczbowego oraz 
jego muzycznych egzemplifikacji. Czwórca (lub arcyczwórca), na-
zywana przez Carla G. Junga „symbolem całości”, odgrywa istotną 
rolę w tekstach Profesora: jako symbol „pełni muzyki” (rozumianej 
w wymiarze zarówno formalnym jak i fakturalnym) oraz jako liczba 
zasad metody interpretacji integralnej (komplementarności, onto-
logicznej pełni, kontekstualności i hierarchizacji). Ponadto zasada 
ontologicznej pełni zakłada cztery fazy urzeczywistniania się dzieła 
w przestrzeni kultury: koncepcji, realizacji, percepcji i recepcji.  

 
Paweł Malinowski w tek-
ście Interpretacja za i prze-
ciw zestawił refleksje este-
tyczne Susan Sontag  
i Mieczysława Tomaszew-
skiego, odnajdując nie-
oczywiste związki między 
nimi, przede wszystkim 
we wspólnej roli reforma-
torów swoich środowisk. 
Punktem wyjścia do roz-
ważań stało się słynne 

zdanie Sontag: „Nie potrzebujemy hermeneutyki, ale erotyki sztuki”. 
Nawiązując do eseju Przeciw interpretacji z 1964 roku, Paweł przedstawił 
najważniejsze tezy Sontag: przekonanie o ponadczasowości i do-
minacji mimetycznej teorii sztuki, zarzuty stawiane interpretacji, 
nazywanej „niszczącymi wykopaliskami”, czy też „drążeniem pod 
tekstem” oraz krytykę współczesnego zjawiska kultury nadmiaru  
i nadprodukcji. Zostały one zestawione z założeniami Jubilata za-
wartymi w tekstach: Muzykologia wobec współczesności i W stronę 
interpretacji integralnej dzieła muzycznego. Paweł wskazał na zbież-
ność postulatów teoretyka i eseistki, zwłaszcza dotyczących kry-
tycznego spojrzenia na środowisko akademickie wraz z jego ogra-
niczeniami oraz konieczności oceny dzieła w szerszym kontekście  
i znalezienia adekwatnej metody jego interpretacji. 

 
Anna Gluc w niezwykle poetyckim tekście Wartości duchowe odna-
lezione nawiązała do pary dwóch pojęć niezwykle istotnych i jakże 
charakterystycznych dla myśli teoretycznej Profesora: duchowości, 
jako refleksji nad problemami nieuchwytnymi, „kruchoroślinnymi”, 
i wartości, z natury bardziej statycznych. Odwołując się do tekstu 
Jubilata wygłoszonego podczas sympozjum „Duchowość Europy 
Środkowej w muzyce końca wieku”, Anna przypomniała wartości 
humanistyczne zagubione, według Tomaszewskiego, przez kulturę 
zachodnią: podmiotowość dzieła, prawdę wyrazu, poczucie wolno-
ści, piękno, subtelność, wymiar katarktyczny, poczucie wartości, 
wymiar sakralny. Odniosła się w swym wystąpieniu do czterech  
z nich: podmiotowości dzieła (rozpatrywanej w kontekście Dehu-
manizacji sztuki José Ortegi y Gasseta), prawdy wyrazu 
(zestawionej z poglądami Jean-François Lyotarda, przedstawiony-
mi w Kondycji ponowoczesnej), piękna i subtelności (z przywoła-
niem refleksji Bohdana Pocieja, że piękno jest ścisłą i głęboką kon-
sekwencją duchowości). To właśnie subtelność, według Profesora, 

jako niepozorna wartość duchowa została zepchnięta w XX wieku 
na najdalszy margines. 

 
Agata Stojewska mówiła z kolei o intertekstualności, zagadnieniu 
mocno obecnym w myśli Tomaszewskiego, omawiając koncepcje 
Michała Bachtina, Julii Kristevej, Ireny Poniatowskiej i Stanisława 
Balbusa. Nawiązując do dwóch tekstów Profesora z 2005 roku, 
Agata wyróżniła jako rodzaj intertekstualności muzykę nazywaną 
przez Tomaszewskiego inkluzywną, czyli taką, która wchłania ele-
menty muzyki prymarnej jako cytaty, aluzje lub reminiscencje. Jako 
drugą możliwość interpretacji intertekstualności autorka przywoła-
ła trzy wyróżnione przez Jubilata sfery: inspiracji, kontekstu i rezo-
nansu. Referat zakończyło nawiązanie do odbywających się w la-
tach 1976–77 Spotkań muzycznych w Baranowie sandomierskim, 
tak ważnych dla sformułowania koncepcji muzyki w muzyce, muzy-
ki z muzyki i muzyki o muzyce. 

 
Wystąpienie Iwony Sowińskiej-Fruhtrunk Z refleksji nad ideą repre-
zentacji zostało zainspirowane jednym z ostatnich tekstów Toma-
szewskiego dotyczących tej problematyki – Utwór muzyczny jako 
refleks, odblask, relikt i echo rzeczywistości poza-dziełowej. Rekone-
sans, wygłoszonym podczas kongresu semiotycznego w Canterbu-
ry i Londynie w 2016 roku. Wskazując na wczesne rozpoznanie 
tematyki reprezentacji przez Profesora (już w latach 70. XX wieku), 
autorka zestawiła cztery kategorie dotyczące relacji dzieła muzycz-
nego z rzeczywistością pozadziełową: imitacji, transformacji  
(o charakterze bliskim metonimii), paraleli (o charakterze metafo-
ry) i opozycji z myślą filozoficzno-estetyczną Gillesa Deleuze’a. 
Relacja paraleli została omówiona na przykładzie twórczości Arnol-
da Schönberga.  

 
Jako ostatnia wystąpiła Paulina Zgliniecka, której referat Życia 
twórcy punkty węzłowe został zainspirowany koncepcją Tomaszew-
skiego dotyczącą związku kolejnych etapów życia kompozytora  
z ewolucją jego twórczości. Sześć momentów kluczowych (lub też 
punktów węzłowych) stanowi: przejęcie dziedzictwa, pierwsza 
fascynacja, sprzeciw i bunt, znaczące spotkanie, zagrożenie egzy-
stencji oraz samotność i wyzwolenie. Trzeba pamiętać, że owe 
momenty kluczowe mają w rzeczywistości charakter inwariantny, 
niemniej wyznaczają one kolejne fazy twórczości: fazę twórczości 
początkowej, wczesnej, dojrzałej, szczytowej, późnej i ostatniej. 
Paulina zwróciła uwagę na opisane przez Profesora zjawisko inten-
syfikacji stylu, umożliwiające wejście w jeden z dwóch stanów: 
extasis (w momencie pierwszej fascynacji, znaczącego spotkania 
lub ostatecznego wyzwolenia wyobraźni) i katharsis (w momencie 
burzy i naporu, czy też egzystencjalnego zagrożenia). 

 
Do referatu Pauliny nawiązywał następujący po sesji koncert mło-
dych kompozytorów Akademii Muzycznej w Krakowie. Usłyszeli-
śmy miniatury autorstwa Pawła Sieka, Kamila Kruka, Moniki Szpyr-
ki, Piotra Peszata i Pawła Malinowskiego oraz kompozycję wspól-
ną. Słowa uznania należą się wykonawcom: Nadimowi Housniemu  
i Krzysztofowi Augustynowi. Krótkie, proste utwory stanowiły eg-
zemplifikację wyżej wymienionych momentów kluczowych życia 
twórcy. Obecność przetworzonych elektronicznie Chopinowskich 
cytatów i aluzji sprawiła, że słuchacze o bardziej tradycjonalnych 
gustach mogli poczuć się bezpiecznie. Za sprawą humorystycznego 
potraktowania poszczególnych faz, zatracone zostały, niestety, ich 
powaga i znaczenie. Niemniej Profesor odebrał ów hołd z przyjem-
nością i wzruszeniem.   

Jubileuszu ciąg dalszy           

        * dokończenie ze str. 1. 

Sesja naukowa, fot. Piotr Markowski. 



Grudzień 2016 

Wczoraj (17 listopada 2016) Akademia Muzyczna w Krakowie urzą-
dziła uroczystości jubileuszowe związanego z nią prof. Mieczysława 
Tomaszewskiego, obchodzącego dokładnie w tym dniu swoje 95 
urodziny. W świetnej formie i w pięknym stylu. Z tej okazji obdaro-
wany został dziewięcioma pąsowymi różami i jedną białą, oznaczają-
cą połowę obecnej dekady i zadatek na kolejny jubileusz. Profesor 
pochodzi z innego polskiego miasta o długim rodowodzie i nieprze-
rwanych tradycjach, a mianowicie z wielkopolskiego Poznania, lecz 
większą część swego życia związał z małopolskim Krakowem. 
 
We wczesnej młodości, zainteresowany problematyką dendrolo-
giczną dotarł aż do Hruszowej, poleskiego majątku Marii Rodziewi-
czówny i jej towarzyszki życia Marii Skirmunttowej. Po wojnie odbył 
studia literaturoznawcze oraz muzykologiczne. Przez wiele lat kiero-
wał Polskim Wydawnictwem Muzycznym w Krakowie. W tym czasie 
zainicjował interdyscyplinarne badania komparatystyczne o rela-
cjach muzyki z innymi sztukami, których forum stały się sympozjony 
w ramach spotkań muzycznych w Baranowie Sandomierskim.  
 
Dorobek Profesora, niezbyt fortunnie określony w adresie prezyden-
ta Andrzeja Dudy jako „uczony”, a nie „naukowy” (czy w kancelarii 
„prezydenta z Krakowa” nie pracuje nikt zręczniej operujący polsz-
czyzną?), jest zaiste ogromny. Pozostaje wybitnym przedstawicie-
lem muzycznej hermeneutyki, sytuowanej w szerokim kontekście 
humanistycznym. Jest autorytetem w zakresie spuścizny muzycznej 
Fryderyka Chopina, wielkim znawcą dziejów pieśni nie tylko tej ro-
mantycznej, lecz zarówno powszechnej, jak i polskiej. Aliści, jego 
rozległe zainteresowania nie skupiają się wyłącznie na przeszłości, 
ale obejmują również muzykę nowoczesną i obecnie powstającą, 
zawsze rozpatrywaną w szerszych uwarunkowaniach kulturowych. 
Dotyczy to twórczości Krzysztofa Pendereckiego, z którym łączy go 
też wspomniana młodzieńcza pasja dendrologiczna, stąd nie dziwi 
udział kompozytora (wieloletniego rektora krakowskiej uczelni mu-
zycznej) z małżonką w opisywanych uroczystościach. 
 
Spośród tego dorobku wybrano szkice poświęcone twórczości Lu-
dwiga van Beethovena, powstające z okazji festiwali jego imienia, 
zebrane w tomie wydanym przez Stowarzyszenie im. Ludwiga van 
Beethovena. Z kolei Akademia Muzyczna opublikowała w serii 
„Teoria Muzyki” podwójny tom z przeglądem tekstów Profesora, od 
tych najwcześniejszych, z czasów młodości i ówczesnych jego zainte-
resowań, jak i późniejszych, pochodzących z różnych okresów, doku-
mentujących rozległość jego horyzontów myślowych i dokonań na 
gruncie muzykologicznym.  
 
W charakterze urodzinowego upominku muzycznego ofiarowano, 
jakże mogło być inaczej, emblematyczny cykl pieśni romantycznych 
– Miłość poety (Dichterliebe) op. 48 Roberta Schumanna do słów He-
inricha Heinego w wykonaniu niemieckich artystów: barytona Dietri-
cha Henschela i akompaniującego mu Fritza Schwinghammera. 
 
Jako że darom nie zagląda się pomiędzy dźwięki, tym razem po-
wstrzymam się od krytycznych komentarzy, dodam jedynie, że do 
liryki wokalnej Schumanna sięgnięto również w obydwu bisach. 
 
Post sciptum. 
Swego czasu, po odwołaniu urodzinowego festiwalu Krzysztofa Pen-

dereckiego, z goryczą zauważył on, że za-
mieniono „festiwal jego muzyki na festiwal 

pierogów…”. A teraz głównym daniem urodzinowego przyjęcia na 
cześć prof. Tomaszewskiego, z udziałem prof. Pendereckiego, były 
właśnie, skądinąd wyśmienite… pierogi. Jubileusz ten jest mi jeszcze 
bliski z powodów czysto sentymentalnych. Profesor Tomaszewski 
pochodzi bowiem z rocznika mojej Mamy (też urodzonej w listopa-
dzie) i wielu moich znajomych. Spośród nich pozostał jedynie właśnie 
Profesor. Ale muzycy bywają długowieczni, o czym świadczą przy-
padki Giuseppe Verdiego, Jeana Sibeliusa czy Eliota Cartera. O ile 
jednak Sibelius wcześnie zaprzestał twórczości, to profesor Mieczy-
sław Tomaszewski nadal pozostaje aktywny.  AD MULTOS ANNOS! 
 
 
 

Jubileusz 95- lecia  

         Lesław Czapliński – Muzyka21 

List Prezydenta RP do prof. M. Tomaszewskiego,  

fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP. 

Wielce Szanowny Jubilacie! 
  
Z okazji 95. rocznicy urodzin proszę przyjąć serdeczne życzenia dobrego zdrowia, 
satysfakcji z Pańskiego dorobku uczonego, społecznika i krzewiciela kultury 
wysokiej, a także nieustającej, jedynej w swoim rodzaju radości, jaką daje słucha-
nie arcydzieł muzyki klasycznej i dzielenie się tym doświadczeniem z innymi 
melomanami. 
  
Zwracać światło w głąb duszy człowieka – oto powołanie artysty, uważał Robert 
Schumann. Sądzę, iż nie będzie przesadą stwierdzenie, że w realizacji tego po-
słannictwa towarzyszą artystom również ci entuzjaści sztuki, którzy – tak jak Pan 
– angażują się w jej naukowe opisywanie, popularyzację oraz edukację artystycz-
ną młodzieży.  
 
Dzisiejszy jubileusz Pańskich urodzin jest szczególną sposobnością, aby wyrazić 
szacunek i uznanie dla Pana działalności we wszystkich tych dziedzinach. Zgłębia-
jąc wiedzę o muzyce już od dzieciństwa, zyskał Pan renomę jednego z najbardziej 
cenionych i wszechstronnych muzykologów współczesnych – specjalisty z zakresu 
chopinologii, muzyki doby romantyzmu, twórczości współczesnych kompozyto-
rów polskich oraz odnośnie do zagadnień, w których teoria i historia muzyki 
splatają się z innymi naukami humanistycznymi, takimi jak filozofia czy literatu-
roznawstwo. Imponująca lista Pańskich dokonań obejmuje nie tylko badania  
i ważne publikacje naukowe, atrakcyjne literacko książki popularyzatorskie, 
wieloletnią pracę pedagogiczną w kraju i za granicą oraz istotne zasługi na polu 
edytorstwa muzycznego.  
 
Dał się Pan również poznać jako uzdolniony organizator – kierownik festiwali, 
ogólnopolskich i międzynarodowych sympozjów naukowych i seminariów,  
a także pierwszy dyrektor naczelny Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej. 
  
Muszę też wspomnieć o Pańskiej ochotniczej służbie w Wojsku Polskim podczas 
wojny obronnej 1939 roku oraz o tajnych wieczorach muzyczno-literackich, które 
organizował Pan na okupowanej ziemi wrzesińskiej. Zarówno ten epizod Pańskiej 
biografii, jak i Pana późniejsza, niezwykle aktywna i owocna działalność animato-
ra kultury muzycznej, wpisują się w najlepsze tradycje polskiej inteligencji. Choć 
wśród przyznanych Panu laurów są tak prestiżowe wyróżnienia, jak Krzyż Ko-
mandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal „Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis” czy tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa – myślę, że 
najcenniejszą nagrodą za Pana wysiłki jest żywa wdzięczność Pańskich licznych 
uczniów i czytelników, reprezentujących kilka pokoleń artystów, badaczy, huma-
nistów oraz miłośników piękna zaklętego w dźwięki muzyki klasycznej. 
  
Raz jeszcze proszę o przyjęcie serdecznych urodzinowych życzeń i pozdrowień. 
Winszując pięknego jubileuszu przekazuję Panu Profesorowi wyrazy głębokiego 
szacunku. 
  
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda Str. 5 
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JAKUB BANASZEK, student z klasy fortepianu jazzowego dr. Jo-
achima Mencla, zajął  I miejsce w IX Przeglądzie Młodych Wyko-
nawców Muzyki Jazzowej Novum Jazz Festival 2016 w Łomży,  
13 listopada 2016 r. 
 
MIKHAIL BACHYLA, student z klasy trąbki dr. hab. Benedykta Ma-
tusika, zajął III miejsce VII Międzynarodowego Konkursu Młodych 
Trębaczy im. Mirona Staroweckiego w Tarnopolu na Ukrainie,  
12 listopada 2016 r. 
 
RADOSŁAW WIECZOREK, student z klasy gitary prof. dr. hab. 
Janusza Sochackiego, zajął V miejsce w kategorii E  w II Międzyna-
rodowym Konkursie  L. Luthier Contest International Guitar Festival 
& Youth Competition w Bratysławie na Słowacji, 6 listopada 2016 r.  
 
MARLENA SKOCZYLAS, studentka z klasy puzonu dr. hab. Zdzisła-
wa Stolarczyka, zajęła I miejsce w kategorii puzonu w II Ogólnopol-
skim Konkursie Puzonistów i Tubistów im. Pawła Waloszczyka,  
w Bytomiu, w dn. 3-6 listopada 2016 r.  
 

DUET: DOMINIKA GRZYBACZ oraz KLARA KRAJ, z klasy kamera-
listyki dr. hab. Bartłomieja Kominka, zdobył nagrodę GRAND PRIX  
w Międzynarodowym Konkursie XXVI Roma International Piano 
Competition w Rzymie, 5-10 listopada 2016 r. 
 
JOANNA SOCHACKA, studentka z klasy fortepianu prof. dr. hab. 
Andrzeja Pikula, w listopadzie 2016 r. zdobyła I nagrodę w Między-
narodowym Konkursie International Music Competition Grand Prize 
Virtuoso 2016 w Londynie oraz zaproszenie do występu w Royal 
Albert Hall, w dn. 14 grudnia 2016 r. 
 
MATEUSZ PERZ, student z klasy fortepianu dr Mileny Kędry, zajął 
III miejsce w kategorii „B” – soliści, w Międzynarodowym Konkursie 
XXVI Concorso Pianistico Internazionale Roma, 28.10.-07.11.2016 r. 
 
Laureatki Międzynarodowego Konkursu 7th International Dmytro 
Bida Young Performers Woodwind  Competition,we Lwowie na Ukra-
inie, w dn. 23-27.10.2016 r. studentki z klasy oboju prof. Jerzego 
Kotyczki: 

 KATARZYNA ŁUKAWSKA – I nagroda w kategorii seniorów, 

 ALEKSANDRA MAJDA – II nagroda w kategorii seniorów. 
Pan dr ŁUKASZ DĘBSKI otrzymał dyplom za wyróżniający akom-
paniament podczas konkursu. 
 

Grudzień 2016 musiQs  

W dniach 27 i 29 października 2016 w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbyły się 
spektakle Borysa Godunowa Modesta Musorgskiego, w których w jednej  
z głównych partii wokalnych wystąpiła studentka drugiego roku studiów ma-
gisterskich Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie 

w klasie dr. hab. Marka Rzepki, Agata Dembska-Kornaga. Spektakl poprowadził Mestro 
Gabriel Chmura. 
 
Moja przygoda z muzyką rozpoczęła się od wzięcia udziału w przesłuchaniu do projektu 
„Dydona i Eneasz” H. Purcella w ramach Laboratorium Teatru Operowego w Teatrze Wiel-
kim w Poznaniu. Wystąpiłam w roli Ducha, pod batutą Paula Esswooda. Współpraca z Te-
atrem zaowocowała kolejnym zaproszeniem, tym razem do spektaklu „Borys Godunow” 
Modesta Musorgskiego – mówi o swoich początkach na scenie Agata. 
 
Podczas prób i spektakli Agata miała okazję współpracować z artystami Teatru Wielkiego 
w Poznaniu, a także ze znakomitym basem, Alexeyem Tikhomirovem, który wcielił się  
w postać Borysa Godunowa. To było dla mnie coś bezcennego, inspirującego... obserwowa-
nie gry aktorskiej, prowadzenie postaci przez doświadczonych śpiewaków, w połączeniu ze 
świetnym wykonaniem wokalnym. Sama również poznawałam siebie i swój głos w stosunku 

do całej przestrzeni scenicznej, akustyki – dodaje młoda artystka. Od strony aktorskiej partia Fiodora wiele mnie nauczyła, ponieważ ukazuje 
ona dwa skrajne stany emocjonalne dziecka: radość – zabawę oraz ból – utratę ojca.  
 
W czerwcu 2017 Agata Dembska-Kornaga ponownie wystąpi w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Tym razem w partii trzeciej damy w Czarodzie-
skim flecie W.A. Mozarta. 

Debiut w poznańskim Teatrze 
     Agnieszka Radwan-Stefańska 

Agata Dembska-Kornaga z Alexeyem Tikhomirovem podczas spektaklu 
Borys Godunow. Fot. Michał Leśkiewicz – Dzięki uprzejmości Teatru 
Wielkiego w Poznaniu.  

17 listopada 2016 kolekcja publikacji Akademii Muzycznej  
w Krakowie wzbogaciła się o książkę zatytułowaną Bogu-
sław Schaeffer. Możliwości muzyki, nad której wydaniem 

opiekę redakcyjną sprawował Marek Chołoniewski. Jest to pierwsza monograficzna publikacja Wydawnictwa 
Akademii Muzycznej w Krakowie poświęcona twórczości wychowanka i wieloletniego profesora krakowskiej 
uczelni muzycznej, niestrudzonego orędownika eksperymentu i muzyki awangardowej. Oprócz artykułów na 
temat kompozycji muzycznych Bogusława Schaeffera takich jak: Kwartety smyczkowe, Mała symfonia: Scul-
tura, czy Msza elektroniczna, do których zostały dołączone abstrakty w języku angielskim, książka wzbogaco-
na została również o wywiad z kompozytorem oraz studium poświęcone Jego grafikom z dodanymi ich kolo-
rowymi reprodukcjami. Myślę, że z zainteresowaniem sięgnie po nią nie tylko miłośnik wielowymiarowej  
i multimedialnej twórczości Schaeffera, ale każda osoba zainteresowana muzyką współczesną. 

Nowości Wydawnicze 
     Piotr Papla 

NASZE OSIĄGNIĘCIA 



Agnieszka Radwan-Stefańska: Pokaźna część Pana życia wiąże się bezpośrednio z nieco 
odleglejszymi i całkiem niedawnymi dziejami naszej Uczelni. Wiem, że także teraz, bę-
dąc od niedawna na emeryturze, nie traci Pan kontaktu ze społecznością Akademii Mu-
zycznej w osobach koleżanek i kolegów pedagogów, a także absolwentów i obecnych jej 
studentów. Popularność w naszym środowisku zyskał Pan także poprzez swoją sponta-
niczność, zdolność nawiązywania bezpośrednich relacji, również ze znacznie od siebie 
młodszymi oraz poprzez tzw. pedagogikę praktyczną, wynikającą z licznych doświad-
czeń artystycznych, które przez lata były Pana udziałem. W ubiegłym miesiącu swoimi 
wspomnieniami i refleksjami związanymi z minionymi dekadami naszej Uczelni podzielił 
się prof. Joachim Grubich. W grudniu, na zakończenie bieżącego roku kalendarzowego, 
pozwalam sobie zwrócić się z podobną prośbą do Szanownego Pana.  
 

KARTY HISTORII  
st. wykł. ZDZISŁAW ADAMKIEWICZ  
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Część 1 
 
„Wspomnienia studenta Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie  
Zdzisław Adamkiewicz  – student –  1962-1968”. 
                                                                                           
Po ukończeniu Państwowego Liceum Muzycznego w Bielsku-Białej podjąłem starania  
o przyjęcie do Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach na Wydział Wokalny. Egzamin 
zdałem, jednak nie zostałem przyjęty z powodu braku wolnych miejsc. Żeby uciec przed 
poborem do wojska, podjąłem naukę w Studium Nauczycielskim w Cieszynie – o specjal-
ności śpiew i muzyka. Po miesiącu jednak przerwałem naukę, żeby  ubiegać się o przyjęcie  
do Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Dowiedziałem się, że w tej uczelni ogłoszono 
dodatkowe egzaminy wstępne. Spróbowałem szczęścia i udało się. Egzamin zdałem i tak 
oto zostałem studentem pierwszego roku Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie – Wy-
dział Wokalny. Uczelnia nie posiadała własnego akademika. Studenci mieszkali w wynaj-
mowanych kwaterach. Dopiero gdy byłem na czwartym roku studiów umożliwiono stu-
dentom zamieszkanie w uczelnianym lokum przy ulicy Warszawskiej i później przy ulicy 
św. Filipa.  W akademiku warunki socjalne nie były najlepsze. Wieloosobowe sale nie sprzy-
jały przyzwoitemu wypoczynkowi, było jednak wesoło. Na oddzielnym piętrze mieszkały 
studentki. Przejścia do tej części akademika strzegła portierka, ale dla studentów nie było 
rzeczy niemożliwych. Dobrze pamiętam „akcję żelazko”. Kto chciał przemycić dziewczynę 
do swojego pokoju, szedł na portiernię  wypożyczyć żelazko, po które portierka musiała 
wyjść do magazynu. Ten czas nieuwagi portierki wykorzystywano do przeprowadzenia 
dziewczyny na męską stronę. Podobnie miała się sytuacja odwrotna. Przy oddawaniu że-

lazka, które portierka musiała zanieść do magazynu, dziewczyna 
wracała do swojego pokoju. Innym miejscem służącym rozrywce 
intelektualnej, kulturalnej i towarzyskiej był uczelniany klub 
„Przytulisko”, którego byłem kierownikiem. Odbywały się tu m.in. 
spotkania z ludźmi polityki,  kultury i literatury. Pamiętam pewne 
zdarzenie, przez które  o mały włos nie wyleciałem ze studiów.  
W telewizji była transmisja ważnego meczu. Studenci tłumnie przy-
szli do klubu, gdyż tam znajdował się jedyny telewizor. W tym sa-
mym czasie miało się odbyć spotkanie z ważnym prelegentem. 
Ktoś wyciszył fonię i odwrócił ekran w stronę publiczności. Mecz się 
rozpoczął, rozpoczęła się też prelekcja. Zadowolony gość, że tak 
dużo studentów przyszło na spotkanie i  że  wszyscy uważnie go 
słuchają, nie zorientował się, co się dzieje na sali.  Na drugi dzień 
jako kierownik klubu zostałem wezwany na dywanik do Rektora, 
któremu doniesiono o zaistniałym incydencie. Tylko zapewnienie 

prelegenta, że nie ma żadnych pretensji spowodowało, że  Rektor mi odpuścił i nie zosta-
łem wyrzucony z czwartego roku studiów. 

Fot. arch. Artysty. 

Dobrze pamiętam „akcję 
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przemycić dziewczynę do 
swojego pokoju, szedł na 

portiernię  wypożyczyć 
żelazko, po które 
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przeprowadzenia 
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ZDZISŁAW ADAMKIEWICZ  
śpiewak, pedagog 

 

 Urodzony 18 maja 1941 w Bystrej koło 
Gorlic. Absolwent Liceum Muzycznego 
w Bielsku-Białej, gdzie rozpoczął naukę 
śpiewu u prof. Jerzego Drozda, a na-
stępnie kontynuował ją w Państwowej 
Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie 
u prof. Franciszka Delekty. Po ukończe-
niu studiów został zatrudniony w chó-
rze Państwowej Filharmonii Krakow-
skiej. 

 

 Jest członkiem i założycielem Zespołu 
Madrygalistów Capelli Cracoviensis 
(1970 ). Odtąd pracuje nieprzerwanie  
w tym zespole wchodząc równocześnie 
w skład Zespołu Rorantystów przy Ca-
pelli Cracoviensis, których również jest 
założycielem.  

 

 Brał udział w licznych festiwal krajo-
wych i zagranicznych. Występował  
w większości krajów Europy, Ameryce 
Północnej, Kanadzie, Japonii, Iranie, 
Korei Południowej, Libanie i Izraelu. 
Dokonał licznych nagrań płytowych  
i telewizyjnych. Równolegle był pra-
cownikiem dydaktycznym Akademii 
Muzycznej w Krakowie na Wydziale 
Edukacji Muzycznej – emisja głosu  
i zespoły wokalne. Uczniowie jego klasy 
pracują w znaczących zespołach wokal-
nych.  

 

 Odznaczony licznymi nagrodami  
i medalami: Zasłużony Działacz Kultury 
(1980), Srebrny Krzyż Zasługi (2000), 
Złoty Krzyż Zasługi (2005), Medal Komi-
sji Edukacji Narodowej (2006) i Złoty 
Medal Jana Pawła II (2006). 

 

 Obecnie jest na zasłużonej emeryturze. 

Grudzień 2016 



Szczególną rolę w moim studenckim życiu odegrał prof. Franciszek Delekta, u którego kształciłem swój głos. Był nie tylko moim nauczycie-
lem, ale i opiekunem. Pomagał mi rozwiązywać osobiste problemy, był na moim ślubie i został chrzestnym ojcem mojej córki. 

 
Z wielkim uznaniem wspominam Chór Uczelniany, dzięki któremu mogłem rozwijać 
swoje umiejętności wokalne. Z chórem występowałem jako solista, również po ukończe-
niu studiów. O jego profesjonalny poziom dbali: Józef Bok, Janusz Przybylski i Maria 
Kochaj. Podczas studiów angażowałem się wokalnie w innych zespołach istniejących 
poza uczelnią. Byłem wieloletnim chórzystą Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego  i solistą w Zespole Pieśni i Tańca Słowianki. Z wymienionymi zespołami kon-
certowałem poza granicami kraju. 
 
Lata studiów przeleciały szybko i nadszedł dzień będący zwieńczeniem mojej edukacji 
muzycznej na poziomie wyższym. Przy licznej publiczności, we „Floriance”, obroniłem 
dyplom na ocenę bardzo dobrą i uzyskałem tytuł magistra sztuki w roku 1968. 
 
Akademia Muzyczna zapisała się w moim życiu 

miłymi wspomnieniami i sukcesami. Dziękuję wszystkim dobrym i wyrozumiałym ludziom, którzy 
stanęli na mojej drodze, że pomagali mi  w przygotowaniu do samodzielnego wykonywania zawodu 
śpiewaka-tenora. Pracując w Filharmonii Krakowskiej i w Capelli Cracoviensis znów wróciłem do 
Akademii Muzycznej, gdzie zostałem zatrudniony, początkowo w niepełnym wymiarze godzin dy-
daktycznych, później przeszedłem na cały etat i pracowałem aż do przejścia na emeryturę. 
 
Część 2 
 
„Moja praca dydaktyczna w Akademii Muzycznej” 

 
Moja praca w Akademii Muzycznej w Krakowie byłaby niemożliwa, gdyby nie 
wyraził zgody na drugi  etat dyrektor Capelli Cracoviensis Stanisław Gołoński. 
Również, kiedy jeszcze byłem studentem PWSM, rektor Akademii  prof. Jan 
Hoffman obiecał mi udział jako solisty w bardzo ważnych koncertach z  uczel-
nianą orkiestrą i chórem. Do tych koncertów w Filharmonii Krakowskiej doszło w roku 1968. W programie: J.S. Bacha 
Magnificat i  W.A. Mozart Requiem; powtórzono  je w Filharmonii Narodowej w Warszawie. 
 
Odnotować należy koncert z moim udziałem na Kieleckich Dniach Wokalnych w roku 1976 z G.F. Haendela Mesja-
szem, powtórzonym na XI Międzynarodowym Festiwalu Jeunesses Musicales  w Częstochowie i Rzeszowie. 
 
W Uczelni zajęcia prowadziłem w godzinach dopołudniowych, zwykle od godz. 8,00 tak, żebym mógł zdążyć na pró-
bę do Filharmonii, w której pracę zaczynałem od godz. 13.00.  Studentów, którzy wcześnie rano  musieli przychodzić 

na zajęcia wokalne, wybudzałem różnymi metodami. Zwykle stosowałem gimnastykę – i to zarówno dla pań, jak i panów. 
 
Osoby, które miały dobry głos i robiły postępy, ćwiczyły ze mną program wymagany przy przesłuchaniach do chóru. Wielu moich studentów 
z tego skorzystało i dziś pracują w Chórze Filharmonii Krakowskiej, w Chórze Polskiego Radia, w Capellii Cracoviensis oraz w operze. Przy 
prowadzeniu zajęć z emisji głosu korzystałem  z cennych uwag  dyrektora Stanisława Gałońskiego, które dotyczyły śpiewu solowego i zespo-
łowego.  Na Wydziale Wokalnym prowadziłem zespoły wokalne, gdzie łączyłem teorię z praktyką.  O prowadzonych  przeze mnie zajęciach 
z emisji głosu najlepiej mogliby się wypowiedzieć  moi studenci. Starałem się, żeby była na nich miła i niestresująca atmosfera. Robiłem 
wszystko, nawet dodatkowe lekcje, żeby egzamin był na wysokim poziomie. Wprowadziłem egzaminy śpiewane przy kolegach i audycje 
muzyczne. Myślę, że studenci byli zadowoleni z zajęć, które z nimi prowadziłem i lubili mnie. Będąc na emeryturze nie straciłem z nimi kon-
taktu. Dzwonią, piszą na facebooku, zapraszają na swoje śluby i to jest miłe. 

 
Jednak wszystko, co  kiedyś było piękne,  skończyło się. Rozstanie z Akademią przeży-
łem bardzo głęboko. Pisząc te wspomnienia, dziękuję całemu Instytutowi Edukacji Mu-
zycznej z dyr. prof. Lidią Matynian na czele za wzruszające pożegnanie, które na zawsze 
pozostanie w mojej pamięci. Były kwiaty, łzy i upominki. Koleżanka Klaudia Romek od-
czytała Hymn pochwalny na moją cześć. Szczególnie dziękuję  koleżankom i koledze, 
którzy również prowadzili zajęcia z emisji głosu. Są to: Klaudia Romek,  Katarzyna Marci-
niec, Ludmiła Staroń oraz  Marcin Wolak. Studentom życzę, aby atmosfera jaka była na 
uczelni za mojego pobytu nadal trwała. Akademii Muzycznej życzę pomyślnego rozwoju 
i sukcesów w każdej dziedzinie. Jestem dumny, że mogłem być studentem i pracowni-
kiem dydaktycznym tej Uczelni. 
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Zdzisław Adamkiewicz  z Koleżankami i Kolegami z Instytutu Edukacji 
Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie, 2014 r., fot. arch. Artysty. 

Zespół Pieśni I Tańca Słowianki na Międzynarodowym Festiwalu Folklory-

stycznym Studentów w Paryżu, 1966 r., fot. arch. Artysty . 

musiQs  

Rorantyśći Capelli Cracoviensis  na Wawelu 

w Kaplicy Zygmuntowskiej, fot. arch. Artysty. 



... tak zatytułowany został nowy, duży projekt Katedry Fortepianu.  
Po spektakularnym sukcesie Wszystkich Sonat Beethovena, Katedra 
podejmuje się organizacji przedsięwzięcia, którego zasięg czasowy 
obejmie cały rok akademicki. Tym razem projekt zakłada przybliżenie 
sylwetek największych mistrzów epoki romantyzmu, w której to właśnie 
fortepian odgrywał pierwszoplanową rolę.  
 
Opiekę nad projektem objęła jedna z najwybitniejszych pianistek euro-
pejskich prof. Konstanze Eickhorst – zwyciężczyni prestiżowego Mię-
dzynarodowego Konkursu im. Clary Haskil, profesor  Musikhochschule 
Lübeck. Jako profesor wizytujący, Konstanze Eickhorst prowadzi wykła-
dy i lekcje otwarte dla  studentów Katedry Fortepianu. Spotkanie z wy-
bitną interpretatorką dzieł m.in. Schuberta czy Schumanna może być 

niepowtarzalną okazją do pochylenia się nad problematyką dzieł 
najwspanialszych mistrzów epoki oraz poszerzenia wiedzy  
i umiejętności pianistycznych.   
 
Za nami pierwszy z planowanych koncertów poświęcony twór-
czości Franciszka Schuberta. Przed nami następujące koncerty: 
 
10. 12. 2016 Felix Mendelssohn-Bartholdy  
15. 01. 2017 Robert Schumann 
19. 02. 2017 Fryderyk Chopin 
12. 03. 2017 Ferenc Liszt  
23. 04. 2017 Johannes Brahms 
14. 05. 2017 Edward Grieg 
  
Zwieńczeniem cyklu koncertów będzie nietuzinkowy Maraton 
muzyki romantycznej, który odbędzie się 4 czerwca 2017 roku. Na 
wszystkie koncerty zapraszamy do Auli Florianka. 

STUDENCKI KWADRANS 

Zespół Piano Duo Appassionato powstał  
w ramach zajęć z kameralistyki fortepiano-
wej, prowadzonych przez dra hab. Bartło-
mieja Kominka w Akademii Muzycznej  
w Krakowie. Każda z nas: Klara Kraj z klasy 
prof. dra hab. Mirosława Herbowskiego  
i Dominika Grzybacz z klasy dra hab. Piotra 
Machnika wnosi własną wiedzę i umiejętno-
ści zdobywane i kształtowane podczas zajęć 
z naszymi pedagogami oraz w trakcie stu-
diów teoretycznych i praktycznych na Wy-
dziale Instrumentalnym. Podzielamy opinię 
profesora Jerzego Marchwińskiego, który 
już w latach siedemdziesiątych uważał, że 
„aktywność profesjonalna pianisty ma […] 
dwie różne, ale jednakowo ważne formy: 
granie solowe i granie zespołowe. W oby-
dwu – oczekiwania perfekcji są identyczne.” 
Uważamy zatem, że obydwie formy wyko-
nawstwa wzajemnie się uzupełniają, dzięki 
czemu doskonalimy nasze umiejętności 
pracy zarówno w kategorii solowej, jak  
i w duecie, kształtując wyobraźnię muzycz-
ną i wrażliwość na różne formy muzycznej 
wypowiedzi. Jeśli spytacie nas, czy jest ła-

two pracować razem, mając różne tempera-
menty, to odpowiedź jest prosta: nie, ale 
wzajemnie się uzupełniamy i czerpiemy z tej 
różnorodności. Najważniejsze, że rozumie-
my muzykę w sposób podobny, a im dłużej 
gramy razem, tym lepiej nasz muzyczny 
dialog przebiega. 
 
Nasze Piano Duo Appassionato ma za sobą 
pierwsze doświadczenia estradowe. Przygo-
towałyśmy Koncert na 2 fortepiany  Francisa 
Poulenca na I Międzynarodowy Festiwal 
Duetów Fortepianowym „Duettissimo”, 
zorganizowany w Krakowie przez naszą 
Akademię w kwietniu 2016 roku. Wykonały-
śmy utwór na dwa fortepiany Dzwony od 
Nielisza Jerzego Kornowicza na Festiwalu  
7 Nurtów w Studiu Koncertowym Polskiego 
Radia im. Witolda Lutosławskiego w Pol-
skim Radiu w czerwcu 2016 roku w Warsza-
wie. Mamy za sobą recitale w ramach Festi-
walu „Muzyka w Starym Krakowie” oraz  
w Filharmonii Krakowskiej. 
 
Za nami udany udział w XXVI Międzynaro-
dowym Konkursie Pianistycznym w Rzymie 
– zdobyłyśmy tytuł „Absolute First Prize 
Winner” oraz nagrody Fundacji Cuomo  
i Eleny Trucchi. Ważną rolę w organizacji 
tego Konkursu odgrywa Marcella Crudeli, 
która jest jego pomysłodawczynią – dyrek-
torem Stowarzyszenia Kultury im. Frydery-
ka Chopina i pianistką znaną z interpretacji 
utworów naszego kompozytora. Próby  
i przesłuchania konkursowe miały miejsce  
w salach Konwentu im. Jana Chrzciciela. 
Warto wspomnieć o życzliwej atmosferze 

panującej wśród uczestników. Wielkim 
przeżyciem był dla nas udział w koncercie 
laureatów, transmitowanym w wielu kra-
jach Europy. Nagrało go radio i telewizja 
internetowa Watykanu. Koncert odbył się  
w pięknym Teatrze Quirino Vittoria Gass-
mana. 
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Portrety romantyków 

         Mateusz Zubik  
         – Przewodniczący Koła Naukowego Pianistów 

 Fortepian na cztery ręce 

          Klara Kraj,  Dominika Grzybacz – Piano Duo Appassionato  

Grudzień 2016 

Prezydium:  
Jakub Kołodziej 
Michał Lazar  
Paulina Zgliniecka  
 
Przedstawiciele Samorządu w Radach  
Wydziałów:  
 

  Wydział Twórczości, Interpretacji  
i Edukacji Muzycznej 
 
Janusz Korczak, Błażej Kozłowski, Paweł 
Malinowski, Paweł Riess, Monika Szpyrka, 
Agata Wikalińska, Paulina Zgliniecka  
 

  Wydział Instrumentalny  
Paweł Chmielewski,  Dmytro Holovenko, 
Julia Kukuczka, Michał Lazar, Jan Pasławski, 
Mateusz Perz, Paweł Przybyła, Kamila  
Zielińska  
 

  Wydział Wokalno- Aktorski  
Eryk Lasota, Ewelina Pachnik,  Daria Proszek  
 
www.facebook.com/amsamorzad  

 Uczelniana Rada  
Samorządu Studenckiego  
Akademii Muzycznej w Krakowie Piano Duo Appassionato, fot.  arch. Zespołu. 



Wiele wspaniałych postaci krakowskiego świata muzycznego, liczni przy-
jaciele, współpracownicy i studenci zgromadzili się 17 listopada 2016 
roku, aby uczcić Jubileusz 95. urodzin wielkiego muzykologa, myśliciela, 
humanisty – Profesora Mieczysława Tomaszewskiego. Pośród wielu uro-
czystości tego dnia był jednak pewien moment, w którym odłożono kwia-
ty i podarunki, ucichły laudacje i życzenia, a zebrani goście i sam Jubilat 
umilkli, by w skupieniu oddać hołd temu, co w ich życiu najważniejsze – 
muzyce. Atmosfera radosnego, wspólnego świętowania ustąpiła na chwi-
lę miejsca intymności kameralnego cyklu pieśni Roberta Schumanna. 
  
Dichterliebe to pisana wierszami Heinricha Heinego opowieść o miłości 
nieszczęśliwej, o romantycznym zauroczeniu i smutku rozczarowania. 
Trudno o bardziej zaskakujący czas i okoliczności powstania cyklu – pie-
śni te komponował szczęśliwie i z wzajemnością zakochany Schumann,  
w roku ślubu z Clarą Wieck. Obraz radosnych chwil miłosnego oczarowa-
nia odnaleźć można w niewielu częściach cyklu, z pozostałych przebija 
poczucie smutku, rozżalenia, chłodnej ironii. W muzycznej interpretacji 
tę mnogość różnorodnych uczuć ukazali baryton Dietrich Henschel oraz 
pianista Fritz Schwinghammer.  
  
Był najpiękniejszy miesiąc maj... Pierwsze dźwięki zarysowały przestrzeń: 
wiosenny krajobraz pełen kwiecistych woni i czułych, „kruchoroślinnych” 
myśli. Prawdziwa przyjemność podążać za duetem wykonawców, dać się 
prowadzić ich dramaturgii. Pogodny nastrój pierwszych pieśni, zmącony 
nutą niepokoju, przeobraża się raptownie w przejmującej dramatyczne 
Ich grolle nicht (Nie rzucam klątw). Wcześniejszą radość zastępuje cichy 
żal, a wewnętrzną gorycz pokrywa czasem z lekka i niezbyt dokładnie 
cień smutnej ironii. I choć słowa ostatniej pieśni Die alten, bösen Lieder 
(Złowieszcze, stare pieśni) brzmią posępnie, to zamykające utwór frazy 
fortepianu zdają się przynosić odnaleziony spokój i poczucie piękna.  
  
Zgodnie z twórczą ideą kompozytora w cyklu tym fortepian nie jest tylko 
tłem dla solisty – instrument ten sam zabiera głos, współtworzy opo-
wieść. Fritz Schwinghammer doskonale rozumiał swoją rolę w kształto-
waniu charakteru i dramaturgii Dichterliebe. Nie uległ pokusie uwodzenia 
dramatycznym brzmieniem i romantycznymi rubatami. Prostym, mięk-
kim, nastrojowym dźwiękiem zdołał wyrazić o wiele wiecej. Te subtelno-
ści w fortepianie skrywały gorące emocje, targające sercem kochanka. 
Jedank opowieść nie byłaby pełna, gdyby nie wyśpiewanie jej słowami 
wierszy Heinego. Dichterliebe w wykonaniu Dietricha Henschela było 
równie muzyczne, co aktorskie: wykorzystywał on nie tylko ekspresyjne 
możliwości samego głosu, ale też gestów, postawy czy ruchu ciała. Jed-
nak już w samej czysto wokalnej warstwie zawierała się cała interpretacja 
pieśni. Z początku powściągliwie, stopniowo odkrywał – w całej okazało-
ści i bogactwie barw – walory swego głosu, znanego z najważniejszych 
europejskich scen. Obaj muzycy tworzyli ciągłą linię narracji, dopełniając 
się wzajemnie.  Ich wykonanie, przy nieco dramatycznym zabarwieniu, 
skłaniało się w stronę tych kategorii ekspresywnych, które Mieczysław 
Tomaszewski uznał za kluczowe dla cyklu Miłość poety: intymności, na-
strojowości, transgresywności i ulotności. Zaś tym, co z pewnością poru-
szyło serca słuchaczy, było autentyczne przeżycie tej muzyki przez wyko-
nawców, objawiające się szczerością artystycznej wypowiedzi. 
  
Dichterliebe Roberta Schumanna było jednym z wielu prezentów, które 
Jubilat otrzymał tego wieczoru. Ten romantyczny cykl pieśni, niczym 
bukiet świeżych kwiatów, wypełnił przestrzeń auli Florianka wspomnie-
niem wiosny, miłości i piękna. Du bist wie eine Blume (Ty jesteś jak kwiat), 
zaśpiewał Dietrich Henschel w jednym z bisów, dodając jeszcze jedną do 
bukietu pieśni dla Mieczysława Tomaszewskiego. 

Co? → Festiwal Audio Art  
Gdzie? → Bunkier Sztuki, Plac Szczepański 3A, Kraków 
Kiedy? → 20.11.2016 r., godz. 18:00 
 
Festiwal Audio Art, pod dyrekcją Marka Chołoniewskiego, odbywający 
się co roku, w Krakowie, przedstawia eksperymentalną i intermedialną 
sztukę. Stanowi integrację wizualizacji z dźwiękiem. Skupia artystów  
z różnych zakątków świata, o nieograniczonej wyobraźni. Spełniają oni 
rolę architekta dźwięków, czasu i przestrzeni.  
 
Dziś, w centrum zainteresowania był napompowany balon. Tak, zwykły 
balon, który każdy z nas może nabyć za grosze. Nigdy nie spodziewała-
bym się, że na tak niepozornym przedmiocie można uzyskać tak wyszu-
kane brzmienia. Oprócz dźwięków przypominających skomlenie psa, 
brzęczenie osy, szum wiatru, ćwierkanie ptaków czy też skrzypiące drzwi, 
mogliśmy usłyszeć melodię opartą na interwałach czystych – jak kwarta 
czy kwinta. Uzyskanie takich odgłosów możliwe było dzięki przymocowa-
niu do balonu  czujników, które pod wpływem dotyku, pocierania i ude-
rzania w instrument, wysyłały sygnał do głośników. Różne wysokości 
dźwięków autorka pomysłu, Judy Dunaway, osiągnęła poprzez rozluźnia-
nie, bądź ściskanie balonu, co miało wpływ na jego naprężenie. Co cieka-
we, utwory zaprezentowane przez kompozytorkę posiadały określoną 
formę, której kulminacja ukierunkowana była dominalnie. Baloon project 
wywarł na mnie zdecydowanie największe wrażenie spośród wszystkich 
występów. Artystka przykuła uwagę publiczności również tym, że pozwo-
liła zebranym na sali zagrać na balonie - instrumencie. To było niezwykle 
ciekawe doświadczenie.  
 
Świetnie zaprezentowała się Olga Szymula zarówno w duecie z Marci-
nem Dymitrem, jak i solo. W utworze Selected 2 Baza, artyści przedstawili 
możliwości muzyki elektronicznej. Dzieło to wprowadziło mnie  
w trans i metafizyczny świat. Niektóre fragmenty ich występu świetnie 
nadałyby się jako podkład dźwiękowy do filmów grozy i horrorów. 
Oprócz strachu, który budziły we mnie odgłosy skrzypiących drzwi, płacz 
dziecka, czy też okrzyki i jęki, były również chwile wytchnienia, zapew-
nione przez dźwięki kapiącej wody oraz pobrzmiewanie świerszczy. 
Wszystkie te barwy autorzy Selected 2 Baza otrzymali kręcąc potencjo-
metrami miksera.  
 
Zarówno Mathew Ostrowski i Andrea Parkins, jak i Michel Benabile wraz 
z Oenem van Geelem, wtajemniczyli w świat muzyki elektronicznej zinte-
growanej z tradycyjnymi instrumentami. Pierwszy z wymienionych du-
etów ukazał nowe oblicze akordeonu. Instrumentu tego artyści nie po-
traktowali melodycznie, a jako mechanizm wtłaczający i wydobywający 
powietrze, dzięki  czemu usłyszeliśmy nietypowe barwy. Natomiast Be-
nabile i van Geel ukazali prostotę muzyczną płynącą z wnętrza altówki, 
połączoną z niebanalnymi efektami muzyki elektronicznej.  
            
Koncert przybrał formę klamrową: od poznania dźwięków wydobywa-
nych za pomocą balonu do indywidualnych „balonowych kreacji” dźwię-
kowych. Muzyka dostarczyła wielu wrażeń i emocji. Oprócz szoku, jaki 
przeżyłam po wysłuchaniu dźwięków wydawanych przy pomocy balonu, 
opanowały mnie również z jednej strony zaduma, melancholia czy strach,  
a z drugiej - uczucie relaksu i wewnętrznego spokoju. W ramach kolejne-
go Festiwalu Audio Art z pewnością zaznamy uczuć równie niesamowi-
tych. Już nie mogę się doczekać…  
 

Bukiet pieśni / RECENZJA 
z koncertu Dietricha Henschela (baryton) oraz  
 Fritza Schwinghammera (fortepian) – 17 XI 2016 – Aula Florianka         

         Karolina Dąbek – Studentka Teorii Muzyki 
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musiQs 

Podziemie pełne wrażeń / RECENZJA 
 z koncertu w ramach Festiwalu Audio Art – 20 XI 2016 – Bunkier Sztuki 

  Ewa Laska – Studentka Teorii Muzyki 



Biuro Karier Akademii Muzycznej w Krakowie, 
w ramach promocji Młodych Artystów, zaprasza 
wszystkich chętnych Studentów Akademii Mu-
zycznej w Krakowie do składania swoich ofert koncertowych, zarówno solowych, jak i zespołowych, na  for-
mularzu znajdującym się na stronie internetowej www.amuz.krakow.pl i przesyłania ich drogą mailową 
pod adres: agnieszka.stefanska@amuz.krakow.pl 
 
Chcemy tym samym stać się dla Państwa formą skrzynki kontaktowej, za pośrednictwem której będziecie 
mieli Państwo możliwość zgłaszania własnych inicjatyw artystycznych, projektów i konkretnych ofert koncer-
towych. W ten sposób mamy zamiar umożliwić Państwu prezentację własnych osiągnięć i propozycji dla osób 

poszukujących muzyków na szerszym forum – stworzyć platformę bezpośredniego kontaktu muzyk-pracodawca. 
 
Oferty, po konsultacji z Prorektorem ds. Studenckich prof. dr. hab. Janem Pilchem, będą zamieszczane na stronie internetowej Akademii 
Muzycznej w Krakowie w zakładce Biura Karier oraz na profilu Biura Karier na FB. 

KROK DO KARIERY  

INFORMACJE BIURA KARIER 

Promocja Młodych Artystów 
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Szkoła Muzyczna I stopnia w Niedźwiedziu zatrudni NAUCZYCIELA PERKUSJI. 

Termin składania aplikacji upływa 15 grudnia br.: sm1st_niedzwiedz@interia.pl 
Wymagane przygotowanie pedagogiczne oraz min. ukończony licencjat. Umowa  
o pracę. Informacje pod numerem telefonu: 733 120 222. 

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

Grudzień 2016 

Orkiestra jest i jeszcze długo będzie bench-
markiem tego, jak powinna działać firma, 
instytucja czy państwo – jak osiągać wspól-
ne cele bez unicestwiania poszczególnych 
osobowości. 
 
Ludzki mózg jest zapakowany w korę mó-
zgową, dwa i pół metra kwadratowego, 
grubości od 2 do 7 mm. Muzycy mają lepiej 
rozwiniętą korę słuchową, sensoryczną, 
ruchową i wzrokową – dzięki temu są, kim 
są, czyli muzykami. Mają więcej kory przed-
czołowej, czyli materii, która odpowiada za 
planowanie działań, przewidywanie ich 
konsekwencji i ocenę poprawności. Mają 
większe hipokampy, czyli pamięć i zdolność 
uczenia się. 
 
Większy móżdżek (cerebellum) daje muzy-
kom lepszą równowagę i gospodarkę mię-
śniami, ułatwia szybsze uczenie się zacho-
wań motorycznych. Jeśli widzimy trzylatka 
na dwukołowym rowerku pomykającego 
bez tatusia z kijem z tyłu, to z dużym praw-
dopodobieństwem widzimy nie przyszłego 
kolarza, ale przyszłego muzyka. Można go 
też poznać po rozmiarach spoidła wielkiego 
łączącego dwie półkule mózgu, które przy-
spiesza transfer informacji między nimi  

i poprawia koordynację ruchową. To nie 
pianista gra na fortepianie, to gra jego spo-
idło wielkie. 
 
Wreszcie mają większe jądro półleżące, 
część układu nagrody, czyli głównego sys-
temu motywującego zachowanie, a mniej 
aktywne jądro migdałowate, które odpo-
wiada za negatywne emocje i agresję. Mu-
zycy mają nie tylko inną duszę, ale również 
inną biologię. Nie tylko inny software, ale 
również inny hardware. 
 
Muzyk, zanim pójdzie do pracy, musi się 
solidnie napracować – rozczytać utwór, 
wyćwiczyć, zapamiętać. Musi się niesamo-
wicie skupić, by na komendę zagrać najle-
piej, jak potrafi, zazwyczaj przed trudną 
publicznością. Pracuje w trudnym środowi-
sku, w różnych warunkach sonograficznych, 
w warunkach silnego stresu, podniesionego 
do wartości krytycznych. Często ze świa-
tłem świecącym prosto w oczy, jak na prze-
słuchaniu, i najczęściej wbrew zegarowi 
biologicznemu, czyli wieczorem, kiedy 
wszyscy inni zasiadają przed telewizorem, 
albo do odrabiania lekcji z dziećmi. 
 
Muzyk musi co dzień ryzykować, bo jest 
tylko tak dobry, jak jego ostatni występ, 
oraz wykazywać żelazną dyscyplinę grani-
czącą z okrucieństwem wobec samego 
siebie. I skrajną pokorę wobec partytury. 

Musi być emocjonalnie przygotowany na 
klęskę i intelektualnie na wyciągnięcie z niej 
wniosków. Musi szanować talent – własny  
i wszystkich wokół. Musi być krytyczny 
wobec siebie i musi sumiennie słuchać in-
nych. Brzmi jak idealny menedżer, prawda? 
Muzyki powinno się nie tylko uczyć w szko-
łach biznesowych, ale wszędzie tam, gdzie 
wykuwa się elita społeczna, intelektualna, 
finansowa, polityczna, gospodarcza i na-
ukowa. Czy nie chcielibyśmy, żeby nasi 
bankierzy mieli dwa i pół metra kwadrato-
wego kory przedczołowej, która pozwala im 
naprawdę planować, przewidywać konse-
kwencje i oceniać poprawność działań? Ja 
tam bym chciał… 
 
Nie wszyscy absolwenci konserwatoriów 
zostają solistami, nawet nie wszyscy zosta-
ną zawodowymi muzykami. Miejmy nadzie-
ję, że część z nich trafi do biznesu, polityki, 
administracji publicznej, szkolnictwa i tam 
wdrożą to, czego nauczyła ich muzyka: 
dyscyplinę, pracowitość, odpowiedzialność, 
pracę zespołową. Z powodu ich edukacji  
i fitogenetycznego hardware’u muzykowi 
łatwiej będzie zostać prezesem niż prezeso-
wi muzykiem. 

Muzyka czyni mistrza 
     Paweł Potoroczyn – Magazyn Forbes 
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OPOWIEŚCI Z MELANDII 

MIDI 
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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 którymś 
z równoległych światów.  

Grudzień 2016 

Nie ma chyba bardziej wyraźnego wpływu równoległego świata Me-
landii na nasz świat jak protokół MIDI. Każdy spotkał się ze sformuło-
waniami w stylu: „Zapisz to w MIDI”,  „Brzmi jak MIDI”, „Zróbmy wer-
sję MIDI” itp. Wspominałem o MIDI już jakiś czas temu, dlatego dziś 
pozwolę sobie szybciej przejść do sedna. MIDI (Musical Instruments 
Digital Interface) opisuje zachowanie się wykonawcy. Najczęściej 
muzyka grającego na instrumencie, ale można opisywać w MIDI wie-
le innych, powiedzmy sobie, aktywności artystycznych. MIDI jest 
więc czymś pomiędzy abstrakcyjnym graficznym zapisem nutowym 
a konkretnym zapisem dźwięku. Można powiedzieć, że jest to spo-
sób komunikowania się instrumentów muzycznych, które opowiada-
ją sobie co robi z nimi wykonawca.  
 
Język jest niezwykle prosty i opiera się na zasadzie sformułowania: 
Kto, Co i Jak. MIDI zostało odkryte w czasach, kiedy komputery były 
wolne i miały niewielką pamięć, dlatego posłużono się 8 bitowym 
zapisem binarnym. Oznacza to tyle, że wszystkiego jest tam mało: 
mało odbiorców (kto), mało poleceń (co) i małe liczby (jak/jaka/jaki). 
Co ciekawe, do dzisiaj pomimo wielu prób rozwijania MIDI, nadal 
obowiązuje jego standard oznaczony jako 1.0.  
 
Podstawowymi sformułowaniami protokołu są dwa polecenia (co): 
a. zagrał nutę (note-on),  
b. przestał grać nutę (note-off).   
 
Kto obejmuje 16 adresów (zwanych kanałami). Mówimy więc: Trzeci 
zagrał nutę, a Siódmy przestał grać nutę.  
 
Jak musi zmieścić się w liczbie od 0 do 127. To niezbyt wiele, ale wy-
starcza na opisanie wszystkich wysokości w systemie równomiernie 
temperowanym (10 oktaw, 120 półtonów), stosunkowo bogatych 
różnic dynamicznych (w teorii dynamika naszego słuchu to ok. 120-
140 dB – można więc opisać ją z dokładnością do 1 dB) oraz niezwy-
kle bogatej palety środków ekspresyjnych (128 stopni wibracji wyda-
je się być aż nadto wystarczające). Jeżeli wykonawca zagrał na in-
strumencie nutę c razkreślne, trwającą jedną sekundę, wolno ją uru-
chamiając, instrument MIDI powie o tym tak: 

 
Na uwagę zasługuje tutaj słowo velocity (o którym wspominałem już 
w poprzedniej opowieści). Oznacza ono, jak szybko nuta została 
zagrana. To szybko może oznaczać jak głośno, ale także z jaką arty-
kulacją, a nawet jaką barwą. Nie ma więc nic dziwnego w pojęciu: 
przestał grać nutę (…) z szybkością (…). Po prostu tak, a nie inaczej, 
puszczony został klawisz, przerwany dostęp powietrza, oderwany 
smyczek itp.  
 
Widać, że MIDI nie podaje informacji o czasie (wartości rytmicznej) 
nuty. Rytm powstaje w wyniku następstwa po sobie kolejnych pole-
ceń zagrał lub przestał grać nutę. 

Jakie jeszcze słowa znajdziemy w tym języku? Ważne wydają się trzy: 
Program – czyli jakim brzmieniem (ze 128 możliwych) gra instru-
ment, Pitch Bend – jak rozstrojone od równomiernej temperacji są 
wszystkie dźwięki instrumentu i Control – czyli…, no właściwie 
wszystko inne. Polecenie Control można zrozumieć jako: zmień jakąś 
cechę dźwięku. Cech (znowu teoretycznie) może być 128, ale w prak-
tyce jest ich ok 40. Dla przykładu: cecha nr 1 to zazwyczaj wibrato,  
a cecha nr 7 to poziom dynamiczny. Jeżeli więc chcielibyśmy przed-
stawić w MIDI taki zapis nutowy: 

To wyglądałby on następująco: 

Proste, prawda?! Teraz tylko powstaje pytanie, na jakim instrumen-
cie gra pierwszy? I tu odpowiedź brzmi: nie wiadomo!  Tak jak w zapi-
sie nutowym nie ma nazwy instrumentu, tak w poleceniu MIDI nie 
ma podanej informacji Program. Gdyby jednak była podana, to zno-
wu mieściła by się w 128 wartościach. Czy na świecie jest tylko 128 
instrumentów, a właściwie brzmień? Oczywiście, że nie! Co zatem 
myśleli sobie mieszkańcy Melandii kiedy ustalali, że we wszechświe-
cie będzie tylko tyle brzmień? Zbudowali język, którego jeden z naj-
istotniejszych parametrów wprowadza ograniczenie. Cóż, rzec:  
kosmici… 

– pierwszy zagrał nutę o numerze 60 z velocity 32 
    (przerwa 1000 milisekund) 
– pierwszy przestał grać nutę o numerze 60 z velocity 64 

– pierwszy zagrał nutę 60 (c’) z szybkością 48 (kreseczka 
– tenuto) 

– pierwszy rozstrojony o 0 (czyli stroi!) 
– pierwszy cecha 1 (wibracja) 0 (czyli bez wibracji) 
– pierwszy cecha 7 (dynamika) 32 (czyli cicho)  
    i teraz co kilka milisekund 
– cecha 7 40 
– 48 
– 56  
   (… rosnące liczby) 
– cecha 7 80 (czyli koniec cresc.)  
    i 2000 ms po poleceniu zagrał nutę 
– pierwszy przestał grać nutę 60 z szybkością 96 (czego  

w nutach nie widać, ale możemy założyć, że ją zerwał 
bo była na crescendo). 


