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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych   

proszę przyjąć życzenia pełnych  
radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

Życzę, by świąteczne chwile upłynęły w pogodnej,  
pełnej rodzinnego ciepła atmosferze,  

a budząca się do życia wiosna,  
napełniła nas optymizmem, chęcią do działania  

i podejmowania nowych wyzwań. 
 

Życzenia te w imieniu Senatu i Władz Rektorskich   
kieruję na ręce wszystkich Pedagogów,  

Pracowników, Studentów  
i Doktorantów Akademii Muzycznej w Krakowie. 

 
Rektor 

                                                                  prof. dr hab. Stanisław Krawczyński 
  
 

Wielkanoc 2017 r. 

XXII Dni Bachowskie ponownie połączyły studentów, wykładow-
ców, zaproszonych gości i licznie zgromadzoną publiczność. 
Ciekawie być organizatorem, a jednocześnie słuchaczem 
wszystkich koncertów. Wykonawcą niektórych. Spojrzeć od 
środka i z zewnątrz. Obserwować słuchających uważnie ludzi. 
Rozpoznawać twarze tych, którzy przychodzą stale, ciesząc się 
wraz z nami muzyką Bacha. Muzyką, która ponownie umożliwia 
nam spotkanie i chwilę refleksji. Muzyką, która w tak fantastycz-
ny sposób pozwala nam wyjść z labiryntu sal przy ulicy św. To-
masza w stronę ludzi. Muzyką, która Akademię łączy ze świa-
tem.  
 
Dla mnie najpiękniejszym momentem była chwila, kiedy siedzą-
cy obok słuchacz spontanicznie zwrócił się do mnie: „Ale piękna 
ta muzyka, prawda?” Poniżej kilka migawek z tego wydarzenia 
zarejestrowanych moim nieobiektywnym okiem i uchem… 

                 * dokończenie str. 5 

Dni Bachowskie od środka 
– prof. dr hab. Marek Toporowski 

 Kierownik Katedry Muzyki Dawnej 

Koncert inaugurujący XXII Dni Bachowskie. Fot. Irmina Obońska-Toporowska. 

MOSTY łączą przeszłość z teraźniejszością, ukazują relację mistrz – 
uczeń i kultywują tradycję otwierając na nowoczesność… Projekt to 
niezwykły, obejmujący prawykonania młodych krakowskich twórców  
w sąsiedztwie dzieł postaci Akademii Muzycznej w Krakowie patronują-
cych... Szczegóły na str. 4. 

 



HARMONOGRAM WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH 
 sobota 1 kwietnia  
19:00, Sala koncertowa AMK, Koncert z cyklu Arcydzieła Kameralistyki 
Światowej – Emes Piano Duo: Anna Młynarczyk, Małgorzata Strzelczyk 
– fortepian. 
 

 niedziela 2 kwietnia  
18:00, Filharmonia im. K. Szymanowskiego, Koncert Inaugurujący  
VII Międzynarodowy Konkurs Fletowy: Katalin Stefula – flet, Orkiestra 
Symfoniczna Akademii Muzycznej w Krakowie, Stanisław Krawczyński 
– dyrygent. 
 

 3-9 kwietnia VII Międzynarodowy Konkurs Fletowy. 
 

 wtorek 4 kwietnia 
20:00, Sala Koncertowa, Nadzwyczajny Recital Kameralny: Denine 
Leblanc (USA) – fortepian, Joanna Wójcik – sopran 
 

 8-9 kwietnia  
I Międzyuczelniane Konfrontacje Fortepianu Alternatywnego. 
 

 czwartek 6 kwietnia 
19:00, Sala Koncertowa, Koncert Akademicki W 120 rocznicę śmierci 
Brahmsa: Piotr Tarcholik, Anna Pacholczak – skrzypce, Gianfranco 
Borrelli – altówka, Anna Armatys-Borrelli – wiolonczela, Elena Matteuc-
ci, Monika Wilińska-Tarcholik – fortepian. 
 

 niedziela 9 kwietnia  
17:00, Aula Florianka, Koncert Laureatów VII Międzynarodowego Kon-
kursu Fletowego: Laureaci Konkursu – soliści, Orkiestra Kameralna 
Akademii Muzycznej w Krakowie, Maciej Tworek – dyrygent. 
 

 wtorek 11 kwietnia 
11:00, Opera Krakowska, W.A. Mozart  Wesele Figara – spektakl dyplo-
mowy studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego: Orkiestra Opery 
Krakowskiej, Tomasz Tokarczyk – dyrygent. 

 
Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego oraz Zakład Analizy  
i nterpretacji Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie zapraszają do 
wzięcia udziału w XXI Międzynarodowym Sympozjum Beethoven  
i sztuki piękne w ramach XXI Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van 
Beethovena, które odbędzie się w Warszawie w dniach 3-4 kwietnia 
2017 roku. 
 

 poniedziałek 3 kwietnia 
 
10:00-12:00  
Michael Ladenburger (Beethoven-Haus Bonn) Beethoven and the visu-
al arts in Bonn and Vienna in his lifetime 
Hermann Jung (Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Mannheim) Was Bildererzählen. Zu Gemälden und anderen Dar-
stellungen von Beethovens Zeitgenossen 
William Kinderman (University of Illinois, USA) Beethoven and Freedom 
in the Age of Napoleon: Willibrord Joseph Mähler’s Allegorical portrait  
of Beethoven 
Helmut Loos (Universität Leipzig) Beethoven und das Denkmalwesen 
 
12:30-14:30 
 
Michael Heinemann (Hochschule für Musik Dresden Ueberschreibun-
gen – Zur Visualisierung kompositorischer  Komplexitaet bei Idris Khan 
Liu Xiaolong (Peking University) Transition of the Beethoven Images  
in Chinese Vision 
Małgorzata Grajter (Akademia Muzyczna w Łodzi) Beethoven 
a koncepcja malarstwa dźwiękowego 
Katarzyna Szymańska-Stułka (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Cho-
pina, Warszawa) Beethovena związki z architekturą – w kręgu symfonii 
zamrożonej w bryle. 
 

 wtorek 4 kwietnia 
 
9:30-11:30 
 
Marcin Trzęsiok (Akademia Muzyczna w Katowicach) Perspektywa 
tonalna. Przyczynki do nowożytnej antropologii malarstwa i muzyki 
Joan Grimalt (Escola Superior de Música de Catalunya, Barcelona) 
Beethoven and Goya: between Modernity and Ancien Régime 
Christine Siegert (Beethoven-Haus Bonn) Beethovens Klavierwerke  
in der bildenden Kunst seit ca. 1970 
Ewa Siemdaj (Akademia Muzyczna w Krakowie) Beethoven w filmie 
 
12:00-15:00 
 
Krzysztof Bilica (Warszawa) Melos polski nad Dunajem 
Teresa Malecka (Akademia Muzyczna w Krakowie) Obrazki z wystawy 
Modesta Musorgskiego wobec kategorii ekphrasis 
Siglind Bruhn (University of Michigan, USA) Marta Ptaszyńska’s Con-
certo for Marimba and Orchestra of 1985: an ekphrastic triptych 
Mieczysław Tomaszewski (Akademia Muzyczna w Krakowie) Noc, 
Beethoven, Chopin i inni 
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Biuro Karier Akademii Muzycznej w Krakowie zaprasza w poniedziałek 
3 kwietnia o godzinie 15:00 do Sali Senatu na spotkanie z adwokat Jo-
anną Bryndal-Prajzner. Jego tematem będzie sporządzanie umów  
o dzieło oraz zleceń: co to jest umowa o dzieło i czym różni się od zlece-
nia, konstrukcje prawne, jak ZUS postrzega umowy o dzieło, jakie po-
stanowienia powinna zawierać umowa o dzieło dla artystów-muzyków. 
Ponadto zostanie przedstawiona charakterystyka i ochrona prawa au-
torskiego. 
 
Tematyka wydaje się szczególnie ważna dla artystów, którzy spotykają 
się w swojej zawodowej działalności, lub dopiero będą się spotykać,  
z problemami związanymi ze stosunkiem zleceniobiorca – zlecenio-
dawca. Nie zawsze możemy pozwolić sobie na to, aby oferowane nam 
warunki pracy czy też wykonania artystycznego świadczenia zostały 
skonsultowane przez życzliwych fachowców w zakresie prawa.  
W obecnych czasach, które wymuszają niejednokrotnie zabieganie  
     o swoją zawodową pomyślność i zmuszają do przysłowiowego 

„brania swoich spraw w swoje ręce”, tematyka ta okazuje się 
bardzo aktualna i przydatna. 

Dbajmy o swoje prawa 
Agnieszka Radwan-Stefańska – Biuro Karier AMK 
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Agnieszka Radwan-Stefańska: Szanowny 
Panie Rektorze, od kilku lat związki naszej 
Uczelni z Krajem Środka wydają się coraz 
bardziej ścisłe. Wyrażają się one nie tylko  
w licznej obecności studentów z Chin w na-
szych murach, lecz także w częstych wizy-
tach w tym kraju krakowskich muzyków. Jest 
Pan Rektor nie tylko prekursorem, ale chyba 
najbardziej aktywnym orędownikiem i reali-
zatorem tej muzycznej krakowsko-chińskiej 
współpracy… 

 

Zdzisław Łapiński: Od roku 2015 jestem 
Profesorem Wizytującym Central Conserva-
tory of Music w Pekinie. W styczniu br. otrzy-
małem zaproszenie do wzięcia udziału  
w pracach komisji rekrutującej kandydatów 
na studia w specjalnościach: wiolonczela  
i kontrabas, w charakterze eksperta ze-
wnętrznego. Egzaminy te odbywały się  
w dniach 15-21.02.2017, a więc dość wcze-
śnie w porównaniu z naszymi przesłuchania-
mi. Kandydaci musieli przejść przez dwueta-
pową rywalizację o podobnym programie jak 
w naszej Uczelni: pierwszy etap to gama, 
etiuda lub kaprys i utwór J.S. Bacha, a w dru-
gim sonata lub koncert; brak było czytania  
a vista, czy tzw. klauzury. Oprócz tego  
w wymogach egzaminu wstępnego jest eg-
zamin z kształcenia słuchu. 

 

AR-S: Domyślam się, iż uczestniczył Pan 
Rektor w rekrutacji na studia instrumentalne 
w specjalności, która jest Pana artystyczną  
i pedagogiczną domeną. 

 

ZŁ: W istocie tak było. Do egzaminu zgłosiło 
się 40 wiolonczelistów i 18 kontrabasistów, 

do drugiego etapu zakwalifikowano odpo-
wiednio 18 i 11 osób, a ostatecznie przyjęto 
12 wiolonczelistów i 8 kontrabasistów. Ogól-
nie w tej uczelni na Wydziale Instrumental-
nym przyjmuje się corocznie ok. 100 osób  
w takich proporcjach, aby zapewnić skład 
orkiestry symfonicznej. 

AR-S: Jak wyglądała sama procedura egza-
minacyjna? 

 

ZŁ: Sam egzamin wstępny podlegał rygory-
stycznym regułom. Do budynku uczelni mia-
ły wstęp tylko osoby upoważnione: egzami-
natorzy z identyfikatorami, kandydaci z apli-
kacją na studia w ręce i obsługa administra-
cyjna. W komisji egzaminacyjnej było, poza 
mną, 9 profesorów z tej uczelni. Egzamin był 
rejestrowany za pomocą kamery, każdy kan-
dydat przed rozpoczęciem swojego progra-
mu prezentował do kamery swoją aplikację 
na studia. I etap odbywał się w sposób jawny, 

przed komisją, a drugi za kotarą 
(otrzymaliśmy pustą kartę egzaminacyjną, 
gdzie wpisywaliśmy punkty w kolejności 
grania). Dla mnie to było bez znaczenia, gdyż 
w I etapie otrzymałem kartę egzaminacyjną 
w języku chińskim, więc opierałem się wy-
łącznie na kolejności wystąpień. Przed rozpo-
częciem egzaminu otrzymałem bardzo suro-
wy regulamin dla egzaminatorów. Punktacja 
jest w skali 0-100, aby zdać egzamin należy 
uzyskać minimum 80 punktów. Punkty pro-
fesorów chińskich były sumowane i wycią-
gnięto średnią z ich punktacji, którą dodawa-
no do mojej. Następnie z tych dwóch wycią-
gano średnią i w ten sposób powstawał wy-
nik końcowy. Jak widać ocena eksperta ze-
wnętrznego miała bardzo duże znaczenie. 

 

AR-S: Jaki jest poziom artystyczny chińskiej 
młodzieży i czy można go w jakikolwiek spo-
sób porównać  z przygotowaniem adeptów 
sztuki muzycznej, przystępujących do egza-
minów wstępnych w Krakowie? 

 

ZŁ: Poziom kandydatów na studia jest po-
równywalny z naszym, należy się  z tego 
cieszyć, że możemy konkurować z najlepszy-
mi. Ważne też  jest to, że zostałem zaproszo-
ny jako przedstawiciel naszej Uczelni. Znale-
zienie się wśród grona ekspertów z całego 
świata (USA, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, 
Szwajcarii, Niemiec, Włoch) świadczy o wy-
sokiej ocenie naszej Akademii i musimy robić 
wszystko, aby utrzymać tę pozycję na arenie 
międzynarodowej. 

 

AR-S: Tego, jestem przekonana, wszyscy 
sobie życzymy! Serdecznie dziękuję Panu 
Rektorowi za tę bardzo interesującą rozmo-
wę. Życzę dalszych wspaniałych artystycz-
nych i pedagogicznych inspiracji, a także sił 
do ich realizacji, z pożytkiem dla naszej 
Uczelni. 

Chiny coraz bliższe  
Rozmowa z prof. dr. hab. Zdzisławem Łapińskim  

         – Kierownikiem Katedry Wiolonczeli i Kontrabasu 
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Agnieszka Radwan-Stefańska: Proszę uprzejmie o przybliżenie naszym 
czytelnikom idei i źródeł pomysłu zorganizowania wydarzenia pod na-
zwą I Międzyuczelniane Konfrontacje Fortepianu Alternatywnego. 
 
Elżbieta Hoffman: Od lat nurtuje mnie problem niewykorzystywania 
potencjału tkwiącego  w przedmiocie  fortepian dodatkowy. Ów niewy-
korzystany potencjał jest wynikiem wielu zaniedbań i skutkuje niedoma-
ganiami, które przekładają się na poziom studentów realizujących ten 
przedmiot. Prowadzący zajęcia „fortepian obowiązkowy” mają w związ-
ku z tym ograniczone pole manewru; dodatkowo problem pogłębia zde-
cydowanie zbyt krótki czas  na realizację przedmiotu, jaki wyznaczają 
siatki godzin. Tęskna nuta gra w duszy Pedagogów na wspomnienie 
rozwiązań funkcjonujących jeszcze „naście” lat temu: wokaliści 6 lat 
fortepianu, teoretycy dyrygenci, kompozytorzy 3 lata, studenci edukacji 
muzycznej 5 lat... Wiedziona intuicją skuteczności siły konkursów na 
zwrócenie uwagi na dany problem, zainicjowałam działania na rzecz 
przeprowadzenia w naszej Uczelni konkursu fortepianowego, adresowa-
nego do studentów nie-pianistów. Wielka w tym względzie przychylność 
Rektora dała skutek w postaci I Międzynarodowego Konkursu 
„Wiosenne Spotkania przy Fortepianie” w 2012 roku. Doświadczenie 
potwierdziło intuicję – konkurs wzbudził zainteresowanie zarówno peda-
gogów, jak i studentów z Polski i ze Słowacji. Upomniano się o dalsze 
edycje i te miały miejsce w kolejnych dwóch latach. Obecnie, po 2 – let-
niej przerwie, udało się przywrócić istnienie konkursu, choć pod zmienio-
ną nazwą: „I Międzyuczelniane Konfrontacje Fortepianu Alternatywne-
go”.  
 
AR-S: Do kogo konkretnie adresowany jest konkurs? 
 
EH: Do konkursu mogą przystąpić studenci z całej Polski, dla których 
fortepian nie jest instrumentem głównym. Uczestnicy będą podzieleni 
na dwie kategorie. 
 
AR-S: Ilu uczestników zostanie dopuszczonych do konkursowych zma-
gań i kto będzie oceniał ich grę? 
 
EH: Przewiduje się uczestnictwo 15 osób. Jury stanowić będą:  
prof. dr hab. Andrzej Pikul – przewodniczący, dr hab. Mariusz Sielski,  
dr Milena Kędra, mgr Elżbieta Hoffman oraz ad. Marzena Szczepańska-
Butler z Wrocławia, mgr Hanna Jóźwicka-Stankiewicz z Warszawy.  
Sekretarzem komisji będzie dr Piotr Różański. 
 
AR-S: Dlaczego warto wziąć udział w konkursie? 
 
EH: Uczestnictwo w konkursie jest wynikiem dojrzałej decyzji, podjęcia 
zobowiązania przed samym sobą i pedagogiem do odpowiedzialnej 
pracy nad programem. Oznacza również gotowość do zmierzenia się  
z problemem tremy estradowej. Jednak przede wszystkim jest chęcią 
przeżycia artystycznego i zaprezentowania swojej wizji wybranych 
utworów. Jest zatem ubogaceniem swojego artystycznego Ja. 

 
 
 
 
 
 
 
 

29 marca 2017 roku, w wyniku współpracy Katedry Kameralistyki, Kate-
dry Kompozycji oraz Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego 
Akademii Muzycznej w Krakowie, zorganizowany został pierwszy koncert 
z cyklu wydarzeń zrzeszonych pod wspólnym tytułem MOSTY – w ramach 
projektu zainicjowanego przez członków Małopolskiej Manufaktury Sztu-
ki. A projekt to niezwykły, obejmujący prawykonania młodych krakow-
skich twórców w sąsiedztwie dzieł postaci Akademii Muzycznej w Krako-
wie patronujących. Podczas koncertu marcowego usłyszeć można było 
nowe brzmienia zespołów kameralnych i solistów w premierowych odsło-
nach utworów Jarosława Płonki, Michała Gronowicza i Macieja Jabłoń-
skiego. Brawa należą się wykonawcom – dwóm zespołom kameralnym: 
kwartetowi fortepianowemu interpretującemu utwór hybrid poem II Płon-
ki w składzie: Katarzyna Jawor-Białowolska (skrzypce), Janusz Pisarski 
(altówka), Barbara Łypik-Sobaniec (wiolonczela) i Milena Kędra 
(fortepian) oraz Danucie Augustyn (skrzypce), Jakubowi Sztencelowi 
(klarnet basowy), Tomaszowi Sobańcowi (perkusja) i Monice Płachcie 
(fortepian), którzy podjęli się wykonania utworu niepokój… pewność Ja-
błońskiego, wreszcie Karolinie Szymbarze (skrzypce) za pokazanie utwo-
ru Tangerium III Gronowicza. W finale zabrzmiało po latach Trio fortepia-
nowe A. Malawskiego. Utwór dla programu koncertu, jak i całego przed-
sięwzięcia, szczególnie znaczący. Przed laty prawykonali go wielcy mi-
strzowie krakowskiej pedagogiki instrumentalnej: Eugenia Umińska, 
Józef Mikulski i Jan Hoffman. Oczarowany brzmieniem ich połączonych 
talentów Artur Malawski dedykował im swój najnowszy ówcześnie utwór. 
W tym roku po latach zabrzmiał on w niezwykłym składzie: muzykom 
Malawski Trio w składzie: Maciej Lulek (skrzypce), Barbara Łypik-
Sobaniec (wiolonczela) i Sławomir Cierpik (fortepian) – uznanym wirtu-
ozom, wykładowcom krakowskiej uczelni towarzyszyli studenci – naj-
młodsi adepci współczesnej kameralistyki tworzący The Flaneurs Piano 
Trio w składzie: Jagoda Prucnal (skrzypce), Jacek Podgórski (wiolonczela)  
i Mateusz Zubik (fortepian).   
 
I tak spełnione zostały założenia programowe i marzenia organizatorów 
projektu o międzypokoleniowym udziale wielu osób, którym bliska jest 
działalność artystyczna przekraczająca granice, łącząca środowiska i dys-
cypliny pod egidą krakowskiej uczelni.   
 
Warto dodać, że projekt MOSTY to nie tylko cykl koncertów, ale także 
prezentacji oraz wystaw, poświęconych wybitnym muzykom, pedago-
gom, absolwentom i studentom związanych z Akademią Muzyczną  
w Krakowie. O programie koncertu pięknie powiedziała Prorektor ds. 
Nauki i Dydaktyki AM w Krakowie, dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz,  
a z ram wzruszających zdjęć towarzyszącej koncertowi wystawy (którą 
organizatorom pomógł zrealizować niezawodny Michał Ziółkowski) spo-
glądali na nas wspomniani już mistrzowie. Dzięki p. Elżbiecie Hoffman, 
prof. Mieczysławowi Szlezerowi, prof. Kai Danczowskiej i innym darczyń-
com organizatorom udało się zgromadzić niezwykłe fotografie, doku-
mentujące ogrom historii krakowskiej Akademii, pisanej przeżyciami jej 
pedagogów i studentów.  
 
I tak mocnymi filarami pierwszego z mostów stało się czworo mistrzów: 
Malawski, Umińska, Mikulski, Hoffman, przęsłami nowe brzmienia niesio-
ne talentem kompozytorów i wykonawców młodego pokolenia. Pozosta-
je wyczekiwać kolejnej edycji, już w listopadzie, która dedykowana będzie 
założycielowi krakowskiej uczelni: Władysławowi Żeleńskiemu oraz jej 
wybitnym pedagogom: Zbigniewowi Drzewieckiemu i Aleksandrowi 
Frączkiewiczowi, wpisując się tym samym w początek obchodów Jubile-
uszu 130. Rocznicy powstania Akademii Muzycznej w Krakowie.  Str. 4 
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Poniedziałek 13.03. Dzień pierwszy.  
 
Recital gambowy Krzysztofa Firlusa – w Krakowie uczącego gry 
na kontrabasie, ale będącego przecież również wirtuozem wioli. 
W programie trzy gambowe Sonaty – Richmanna, Schencka  
i Podbielskiego; utwory pochodzące z różnych lat XVIII w. i kon-
cert J. Pfeiffera – następcy Bacha na stanowisku weimarskiego 
kapelmistrza. Wraz z nami (byłem współwykonawcą) nasi stu-
denci: Adrianna Kafel (wiolonczela)  –  pięknie realizująca na 
wiolonczeli dodatkową, arcytrudną tenorowo-basową partię  
w Sonacie Schencka oraz Agata Habera, Aleksandra Owczarek, 
wspomniana Adrianna Kafel i Rafał Gorczyński – w koncercie 
Pfeiffera. 

 
Wtorek 14.03. Dzień drugi.  
 
Koncert studentów Katedry Muzyki Dawnej.  
W programie przede wszystkim utwory, które 
zainteresowały mnie podczas egzaminów. Tak, 
niech te egzaminy służą nie tylko ocenianiu, 
karaniu, nagradzaniu… Trudno napisać  
o wszystkich. Za dużo. Dla mnie najciekawsze 
w tym koncercie było chyba zestawienie trzech 
niemieckich Sonat skrzypcowych – ekstrawa-
ganckiej pod względem modulacji Sonaty 
Muffata w wykonaniu Zofii Wojniakiewicz, peł-
nej wiolinistycznych efektów Sonaty Bibera  
w wykonaniu Katarzyny Olszewskiej oraz póź-
niejszej – bardzo bliskiej już bachowskiej kombinatoryce kom-
pozytorskiej – Sonaty Pisendela (Agata Habera). Inni wykonaw-
cy tego wieczoru to: Klaudia Rogała, Nengyi Chen, Karol Pęcak, 
Adrianna Kafel, Wioletta Wysopal i Mariola Żebrowska. Partie 
continuo realizował – jak zwykle w bogaty i fantazyjny sposób – 
Aleksander Mocek. Warto posłuchać, jak bardzo można sche-
matyczny basowo-cyfrowy zapis rozwinąć do rozmiarów pełne-

go, koncertującego akompaniamentu. Akompaniamentu, który 
jest na tyle bogaty, że trudno byłoby go nawet zapisać…  
 
Środa 15.03. Dzień trzeci.  
 
Recital klawesynowy to nieodłączna część każdego szanującego 
się festiwalu bachowskiego. A ten był znakomity. Siedem toccat 
J.S. Bacha podanych w sposób lekki, pełen smakowitych inter-
pretacyjnych kąsków dla koneserów klawesynowej interpretacji. 
Na mnie największe wrażenie zrobiła wyrafinowana registracja, 
artykulacja i przeprowadzenie formy w Toccacie c-moll. Ale wie-
le innych elementów mogło zaciekawić i zafrapować; nieco-
dzienne ozdobniki, dwojenia oktawowe imitujące brzmienie 
organowego pedału. Aleksander Mocek wciągnął nas w świat 
swojej muzycznej wyobraźni bez reszty. Na początku powie-
działem, mając na myśli rezygnację z przerwy w środku koncer-
tu, że wykonawca chce przedstawić komplet toccat jako całość, 
cykl. Publiczność powstrzymała się od oklasków na przestrzeni 
całego koncertu. Dało to dodatkowy niesamowity efekt kon-
templacji bachowskiego świata. Dla mnie piękny, niezapomnia-
ny wieczór. Brawa dla Kolegi!  
 
Czwartek 16.03. Dzień czwarty.  
 
Kolejny niesamowity wieczór. Jedyny zresztą pozafloriankowy. 
Muzyka zabrzmiała tym razem w gościnnych murach Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego św. Marcina przy ul. Grodzkiej. 
Korpus chorałów protestanckich (choć melodie sięgają często 
jeszcze katolickiego średniowiecza) wykonany został w prze-
pięknych staropolskich tłumaczeniach przez wokalny zespół 
Perfugium. Nikt chyba nie podaje tak pięknie staropolszczyzny 
jak oni. Smakowali każde słowo. Na katolicko-protestanckie 

meandry wykonywanego repertuaru zwracał 
uwagę autor koncepcji koncertu – Mateusz Ko-
walski. Według jego słów zespół wykonuje prze-
cież tę muzykę obecnie w ramach katolickiej 
liturgii. Słuchaczy urzekła prostota i niezwykła 
spójność intonacyjna śpiewaków zespołu Perfu-
gium i to zarówno w aspekcie strojenia, jak  
i uzyskania jednolitej barwy, emisji głosu. Śpie-
wali lekko, czasem miałem wrażenie – a obser-
wacja ich ruchu utwierdzała mnie w tym poczuciu 
– że śpiewając unoszą się nad ziemią. Mateusz 
Kowalski połączył owe chorałowe śpiewy z opra-
cowaniami chorałów na lyra – viol, violę da gam-
ba wykorzystującą różne sposoby nastrojenia 
poszczególnych strun instrumentu, co zapewnia 
oczywiście zróżnicowane możliwości akordowe  
i zmienia barwowe uwypuklenie różnych tonacji. 

Opracowania te służące zapewne domowej pobożności dosko-
nale wplecione zostały w dramaturgię koncertu. Całość określił-
bym jako poruszającą chorałową medytację, pełną spokoju, 
zadumy i szlachetnej prostoty. To wejście w sferę ducha wydało 
mi się bardzo potrzebnym momentem festiwalu. Publiczność 
trochę inna niż we Floriance, ale też wspaniała i bardzo liczna.  
                   -> 

Dni Bachowskie od środka 

 * dokończenie ze str. 1 

Krzysztof Firlus, Marek Toporowski oraz Adrianna Kafel. Fot. Irmina Obońska-Toporowska. 

A my już myślimy  

o kolejnej, XXIII  

edycji Dni  

Bachowskich – 

Kammermusicus  

w Köthen... 



Piątek 17.03. Dzień piąty. 
 
Kolejny interesujący wieczór wypełniony piękną muzyką. Tylko Bach. 
Najpierw klawesynowy; utwory, które z dużą dozą prawdopodobień-
stwa można przypisać weimarskiemu okresowi twórczości później-
szego lipskiego kantora. Ogromnie spodobał mi się pomysł obramo-
wania programu utworami w gatunku swobodnej fantazji – Prelu-
dium h-moll (BWV 923) i Chromatyczną fantazją (i fugą). Również 
poprzedzenie Suity angielskiej wspomnianym Preludium, a Chroma-
tycznej fantazji  wokalną Fugą a-moll BWV 947. Umieszczenie utwo-
rów rzadziej granych to kolejny atut tej pierwszej części koncertu, 
tym bardziej, że skromna na pierwszy rzut oka Fuga została przez 
Andrzeja Zawiszę wykonana z ogromnym skupieniem, zrozumie-
niem wokalnej istoty faktury tego utworu i pięknym przeprowadze-
niem formy. Kolejną wartą zauważenia przewagą mojego katedral-
nego Kolegi jest piękny, 
aksamitny dźwięk, który 
pozwala mu uczynić klawe-
syn zdolnym do śpiewu. 
Kantable Art. Jest bowiem 
Andrzej Zawisza nie tylko 
subtelnym i wyrafinowa-
nym instrumentalistą, ale 
również znakomitym śpie-
wakiem… i dyrygentem,  
o czym przekonaliśmy się  
w drugiej części, w której 
zabrzmiała jedna z najpo-
pularniejszych i najpiękniej-
szych bachowskich kantat 
sopranowych Mein Herze 
schwimmt im Blut – mini 
skrót protestanckiej teolo-
gii w bachowskim ujęciu  
o dramaturgii obecnej  
w wielu innych kantatach – 
świadomość grzechu, dzie-
cięca ufność, zbawienie 
możliwe jedynie poprzez Chrystusa (a nie heroiczne uczynki) i z wiary 
tej wynikająca radość. Kantata z oddaniem i żarliwością wykonana 
przez sopranistkę Ewę Leszczyńską i oboistkę Katarzynę Pilipiuk oraz 
zespół, w którym grali Monika Boroni, Agata Habera, Anna Wieczo-
rek, Katarzyna Cichoń i Stanisław Smołka. 
 
Sobota 18.03. Dzień szósty 
 
Czy muzykę zawsze należy śpiewać w języku oryginału? Współczesna 
moda wykonawcza bardzo mocno wyśmiewa np. tłumaczenia oper.  
A przecież niegdyś właśnie taka praktyka uznawana byłą za właściwą. 
Słuchacze Chorałowych inspiracji Jerzego Żaka mogli przekonać się dzisiaj 
jak bardzo muzyka może zyskać na wykonaniu w języku ojczystym, 
wspólnym dla wykonawców i publiczności. Fantastyczny pomysł podło-
żenia pod sławną Kantatę J.Ch. Bacha Ach dass ich Wassers genug hätte, 
pozwolił nam (również dzięki wysmakowanej interpretacji Magdy Nie-
dbałej-Solarz) smakować każde słowo. Bardzo pięknie zabrzmiały rów-
nież transkrypcje chorałów Bacha, w tym organowego opracowa-
nia Komm heiliger Geist BWV 652, na głos, lutnię i violę da gamba; również 
z polskim tekstem (tym razem ze Śpiewnika Ewangelickiego). Ciekawe 
było również porównanie Geistliche Lieder Jana Sebastiana i Carla Philippa 
Emmanuela. Wirtuozowskie opracowanie – wariacje na temat chorału 

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut G.A. Kühnela wykonała Karolina 
Koślacz. Koncert pozwolił nam ponownie podążyć szlakami 

wytyczonymi przez protestancki chorał i odkryć kilka nowych tropów tak 
w muzyce artystycznej, jak i charakterystycznego dla kultury protestanc-
kiej domowego muzykowania pojmowanego jako pretekst dla religijnej 
refleksji.  W trakcie koncertu na zewnątrz rozpoczęła się burza,  
a my spokojnie zatapialiśmy się w świat cichej i refleksyjnej muzyki.  
 
Niedziela 19.03. Dzień siódmy, ostatni.  
 
Najpierw w niecodziennie przearanżowanej Floriance skrzypcowo-
violowod’amorowe matinée w wykonaniu Sirkki-Liisy Kaakinen-Pilch. 
Fantastyczna okazja do posłuchania violi d’amore w repertuarze wyma-
gającym i eksponującym pełnię możliwości tego, rzadko przecież używa-
nego, instrumentu. Niewiele zachowało się oryginalnego solowego reper-
tuaru, stąd Sirkka-Liisa zdecydowała się zaproponować przygotowane 
przez siebie transkrypcje fletowej Partity a-moll BWV 1013 i Suity wiolon-

czelowej c-moll BWV 995. 
Oczywiście w odpowiadającej 
strojowi instrumentu tonacji  
d-moll. Jej gra jest spokojna, 
dojrzała, wysmakowana pod 
względem brzmieniowym  
i dopracowana intonacyjnie. 
Artystka nie stara się epato-
wać publiczności – co ostatnio 
jest chyba wśród wielu skrzyp-
ków w modzie – sztucznie 
podbitym dźwiękiem i prze-
sadnie ekstrawertyczną inter-
pretacją. Mnie zachwyciła 
najbardziej Sarabanda z Parti-
ty fletowej, w której jednogło-
sowa przeważnie melodia 
podana została w sposób,  
o którym mówią dawne trak-
taty wokalne: z fantastyczną 
kontrolą oddechu i wytrzyma-
niem prowadzenia dźwięku. 
Sirkka-Liisa grała na instru-

mencie Matthiasa Fichtla zbudowanym w Wiedniu w 1719 roku. W środku 
usłyszeliśmy Suitę  skrzypcową A-dur (nie w f-moll, jak zostało to podane 
w programie) J.P. Westhoffa. Bach i Westhoff spotkali się w Weimarze  
i, kto wie, może to właśnie akordowa technika Westhoffa była inspiracją 
dla Bacha.  
 
O drugim koncercie, który odbył się tego dnia pisać mi – jako dyrygentowi 
– niezręcznie. Zrealizowaliśmy studenckimi siłami Akademii – prawie bez 
dokooptowanych muzyków – duży koncert z trzema kantatami Bacha: 
BWV 70 Wachet! Betet! Betet! Wachet!, BWV 161 Komm, du süsse  
Todesstunde oraz BWV 21 Ich hatte viel Bekümmernis. Studenci wydziału 
wokalnego podzielili się partiami solowymi. Myślę, że o każdej interpreta-
cji można by wiele dobrego napisać. Ale – jak powiedziałem – jestem za 
bardzo w środku tego wydarzenia. Wszystkim jestem bardzo wdzięczny  
i mam nadzieję, że jest to jeden z wielu naszych wspólnych oratoryjnych 
projektów. Dla mnie osobiście to właśnie tego typu muzyka będąca syn-
tezą form, gatunków, wymagająca od wykonawców różnorakich do-
świadczeń, jest szczytem artystycznego doświadczenia. Chciałbym, aby 
takie oratoryjne projekty stały się – na gruncie krakowskiej uczelni – co-
dzienną praktyką.  
 
A my już myślimy o kolejnej, XXIII edycji Dni Bachowskich – Kammermu-
sicus w Köthen. 
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Koncert finałowy XXII Dni Bachowskich. Fot. Irmina Obońska-Toporowska. 



W poniedziałek rozpoczęły się 22. Dni Bachowskie. Codzienne koncerty 
trwać będą do niedzieli włącznie. Po dwóch dniach powiedzieć mogę, że 
impreza poświęcona w tym roku okresowi weimarskiemu  w życiu Bacha 
oraz Reformacji zapowiada się świetnie. 
 
Na inauguracji spotkały się na estradzie dwie wielkie osobowości arty-
styczne czyli Krzysztof Firlus grający na violi da gamba i Marek Toporow-
ski na klawesynie. Interesujący był sam program obejmujący utwory 
kompozytorów kręgu niemieckiego poprzedzających Bacha lub jemu 
współczesnych. Obok twórców znanych jak Walther, czy Schenck, za-
brzmiały dzieła twórców bliskich jedynie muzycznym znawcom epoki,  
a przecież w tym kontekscie bardzo ciekawe. Ale oprócz wartości samej 
muzyki, olbrzymim walorem tego wieczoru była jej interpretacja. Spo-
tkaliśmy się z perfekcjonizmem wykonawczym połączonym ze sponta-
nicznością. Muzyka sprzed ponad trzystu lat była niemal współcześnie 
żywa, zajmująca i wzruszająca. To był wieczór wielkich kreacji artystycz-
nych. 
 
Dzień później mistrzów zastąpili uczniowie. Studenci Katedry Instru-
mentów Dawnych Akademii Muzycznej w Krakowie grali utwory solowe 
i kameralne Patrona Dni oraz Muffata, Bibera, Telemanna i Wilhelma 
Friedemanna Bacha. I choć niektórzy chwilami wy-
raźnie zmagali się technicznie z muzyczną materią, 
to przecież każdy z nich wykazał się dużą wrażliwo-
ścią muzyczną, a uwiodły mnie: skrzypaczka Kata-
rzyna Olszewska Sonatą V Bibera oraz flecistki Ma-
riola Żebrowska i Wioletta Wysopal Sonatą D-dur 
W.F. Bacha. O Aleksandrze Mocku, który na klawe-
synie realizował basso continuo większości utworów 
będę miała jeszcze okazję napisać po dzisiejszym 
jego recitalu.        

Bach pisał toccaty przez niemal całe życie. Można 
więc poprzez nie próbować śledzić rozwój jego 
warsztatu twórczego. W środę we Floriance komplet Bachowskich toc-
cat zagrał Aleksander Mocek. To bardzo ciekawa osobowość artystycz-
na. Przed kilkoma laty jako pianista zachwycił mnie interpretacją całości 
Harmonii poetyckich i religijnych Liszta. Potem porzucił fortepian dla 
klawesynu. Zmienił środek wypowiedzi artystycznej, nie zmieniły się – na 
szczęście – walory jego interpretacji. O sprawności technicznej nie ma co 
mówić, jest bezbłędna. Ale najważniejsza jest jego umiejętność budowa-
nia narracji muzycznej – barwnej, o jasnym przebiegu dramatycznym. 
Proszę sobie wyobrazić blisko półtorej godziny muzyki rozbrzmiewającej 
prawie bez przerwy. Poszczególne toccaty w autorskim zestawieniu 
Aleksandra Mocka stworzyły jedyną w swoim rodzaju całość ukazującą 
pełnię muzycznego bogactwa dzieł Bacha, przykuwającą uwagę, ba, po 
prostu wzruszającą. To była prawdziwa kreacja artystyczna. 
 

W czwartek w ramach Dni Bachowskich w ewangelicko-
augsburskim kościele św. Marcina słuchaliśmy chorałów 

protestanckich w wykonaniu grającego na violi da gamba Mateusza 
Kowalskiego oraz prowadzonego przez niego zespołu wokalnego Perfu-
gium. Te interpretacje z jednej strony ujmowały swą modlitewną prosto-
tą, z drugiej, dawały wiele do myślenia choćby o tym, jak muzyczne te-
maty przenikały z muzyki świeckiej do kościelnej, z obrządku rzymskiego 
do zreformowanego i vice versa. Lub o tym, jak atrakcyjna w XVI wieku 
była reforma Marcina Lutra, jeśli protestanckie chorały niemal natych-
miast znajdowały swe polskie tekstowe odpowiedniki. Tak, Dni Bachow-
skie nie tylko dają wspaniałe doznania estetyczne, ale i uczą. A nauki 
nigdy dość.  

W niedzielę wieczorem we Floriance zakończyły się 22. Dni Bachowskie. 
Finał był radosny, po pierwsze dlatego, że głoszący chwałę bożą chór 
wieńczący Kantatę Ich hatte viel Bekümmernis Bacha dzięki użyciu przez 
kompozytora trzech trąbek jaśniał pełnym blaskiem, a młode głosy  
w lekkich biegnikach wydawały się unosić gdzieś pod sufitem stylowego 
wnętrza. Po drugie, bo ten koncert cieszył i wykonawców i publiczność, 
która w liczbie znacznie przekraczającej pojemność Florianki stawiła się 
na zakończenie festiwalu. Słuchaliśmy zróżnicowanych w charakterze 
trzech Kantat Johanna Sebastiana – BWV 70, 161 i 21. Wykonawcami byli 
studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krako-
wie oraz Orkiestra Barokowa krakowskiej uczelni pod dyrekcją Marka 

Toporowskiego. Dało się odczuć, że muzykowanie 
sprawia im radość. Mnie cieszyła nie tylko wspaniała 
muzyka, ale i poziom jej prezentacji. Znajomość 
historycznego wykonawstwa przez młodych ludzi 
jest coraz głębsza. Ale też mają kontakt z prawdzi-
wymi mistrzami w tej dziedzinie, takimi jak np. 
Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, która w niedzielne 
południe dała we Floriance wspaniały recital. Na 
violi d'amore grała dokonane przez siebie transkryp-
cje Partity BWV 1013 i Suity BWV 995 Bacha, na 
skrzypcach – II Suitę f-moll Johanna Paula von We-
sthoffa. A grała z olbrzymią muzykalnością, cudow-
nym frazowaniem. Przybliżyła słuchaczom piękno 
wykonywanych dzieł.   
 
Interesujący był koncert w miniony piątek. Jego 
połowę wypełnił solowy występ klawesynisty An-
drzeja Zawiszy. Artysta, pedagog naszej uczelni, 
ciekawie skonstruował program swojego koncertu. 
Wybrał utwory napisane przez Bacha w okresie 

weimarskim: Preludium h-moll BWV 923, V Suitę angielską e-moll BWV 
810, Fugę a-moll BWV 947, pokrewne tonacyjnie, a więc budujące pewną 
muzyczną całość oraz Chromatyczną Fantazję i Fugę BWV 903. Dał inter-
pretacje przemyślane, barwne. Jedyne zastrzeżenie mam do niejakiego 
braku oddechu we fragmentach utrzymanych w szybkich tempach. W 
drugiej części wieczoru z wielką wrażliwością poprowadził od pozytywu 
zespół instrumentalny towarzyszący śpiewającej z dużym uczuciem 
Ewie Leszczyńskiej w solowej Kantacie Mein Herze schwimmt im Blut 
BWV 199 i arii Alles mit Gott und nichts ohn' ihn BWV 1127 Bacha.  
 
Zawiódł mnie nieco sobotni koncert przygotowany przez Jerzego Żaka, 
a poświęcony chorałowym inspiracjom w muzyce kompozytorów nie-
mieckich. Utwory Johanna Sebastiana i jego synów śpiewała (pięknie) 
Magda Niedbała-Solarz. Niestety, ani grająca na violi da gamba Karolina 
Koślacz, ani Jerzy Żak na lutni nie potrafili mnie zainteresować swoimi 
interpretacjami, ani zadowolić gatunkiem brzmienia.                     

Dni Bachowskie: radosny finał /  
       RECENZJA 

            Anna Woźniakowska – Polska Muza 

 Toccaty i chorał:  
Dni Bachowskie uczą /  

       RECENZJA 

            Anna Woźniakowska – Polska Muza 

Dni Bachowskie: spotkały się dwie     
wielkie osobowości / RECENZJA 

Anna Woźniakowska – Polska Muza 
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 LAUREACI I NAGRODY, w kategorii duety instrumentalne, 
IV Międzyuczelnianego Konkursu Kameralnego dla Du-
etów Instrumentalnych i Duetów Wokalnych w Akademii 
Muzycznej im Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 10 marca 
2017 r. DUET w składzie: 

 JAKUB KOWALSKI – student z klasy skrzypiec  
dr. hab. Piotra Tarcholika 

 QING XU – studentka z klasy fortepianu dr. hab. 
Piotra Machnika 

Przygotowanie duetu dr hab. Monika Wilińska-Tarcholik. 

 

 MICHAŁ LAZAR, student z klasy kompozycji dr. hab. Macieja 
Jabłońskiego zdobył II NAGRODĘ w Ogólnopolskim Kon-
kursie Kompozytorskim na Kompozycję Solfeżową WO-
KALIZA i RYTM, w Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku, 4 marca 2017 r. 

 

 RAFAŁ KARCZMARCZYK, student z klasy dyrygentury  
dr. hab. Pawła Przytockiego zdobył WYRÓŻNIENIE  
w II Ogólnopolskim Konkursie Studentów Dyrygentury im. 
Adama Kopycińskiego w Akademii Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu, 4 marca 2017.  

 JAROSŁAW BIELECKI, student z klasy śpiewu dr. hab. Zdzi-
sława Madeja zdobył NAGRODĘ Wójta Gminy Kłomnice  
w V Konkursie Wokalnym Imienia Jana, Edwarda, Józefiny 
RESZKÓW w Częstochowie, w dn. 27.02-03.03.2017.  

 

 ALEKSANDRA DĄBEK, studentka z klasy fortepianu  
prof. Ewy Bukojemskiej zdobyła Stypendium w Konkursie  
o Stypendium Fundacji Yamaha 2017 w zakresie gry na 
fortepianie, w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta 
Bacewiczów w Łodzi, w dn. 12-13.02.2017. 

 

 JANUSZ KRZYSZTOF KORCZAK, student z klasy kompozy-
cji prof. dr hab. Anny Zawadzkiej-Gołosz został laureatem 
konkursów kompozytorskich: 

 II NAGRODA (ex aequo) – Ogólnopolski Konkurs 
Kompozytorski Opus 966 w Poznaniu – 5.11.2016 r. 

 III NAGRODA – Międzynarodowy Konkurs Kom-
pozytorski MUSICA SACRA NOVA w Rzymie – 
5.02.2017 r. 

NASZE OSIĄGNIĘCIA 

Nieco szokujący tytuł najnowszej, dwudziestej trzeciej płyty CD Marii 
Pomianowskiej, nawiązuje do nazwy zrekonstruowanego staropol-
skiego instrumentu smyczkowego suki biłgorajskiej. Ponad 20 lat 
temu artystka, wsparta ogromną wiedzą Ewy Dahlig-Turek i mi-
strzowską ręką lutnika Andrzeja Kuczkowskiego, podjęła się rekon-
strukcji sposobu gry na zapomnianych staropolskich fidelach kolano-
wych: suce biłgorajskiej, suce mieleckiej i fideli płockiej. Głównym 
pragnieniem Marii Pomianowskiej było, aby bazując na jak najbar-
dziej szczegółowych (na ile to możliwe) informacjach, przywrócić do 
życia technikę gry, ale przy założeniu ciągłości rozwoju instrumen-
tów. Co by było, gdyby instrumenty tego typu nie zaginęły, ale po-
dobnie jak fidele kolanowe Indii, Bałkanów czy Mongolii rozwijały 
się, wzbogacając praktykę wykonawczą i repertuar o nowe elementy 
dostosowane do kolejnej epoki historycznej? Zaczynając zatem cały 
proces rekonstrukcji, zakładała ona, że będzie to po części proces 
odtwórczy, a po części tworzenie nowej techniki gry.  
 
Najnowsza płyta Voice of suka dedykowana jest zrekonstruowanym 
staropolskim fidelom kolanowym. Nagrana została wraz z Aleksan-
drą Kauf, studentką Akademii Muzycznej w Krakowie, Iwoną Rapacz 
i Patrycją Napierałą. Muzykę na płycie tworzą kompozycje Pomia-
nowskiej. Jak mówi „to moje muzyczne kartki z podróży. Kompozy-
cje własne, które od lat pisałam <<do szuflady>>. Dawno temu  
w Indiach zrozumiałam, że cała muzyka została już dawno skompo-

nowana i znajduje się w miejscu poza czasem i przestrze-
nią. My artyści tworząc ją w istocie odkrywamy tylko coś, 

co już istnieje, tak jak podróżnik od-
krywa nowe lądy. Wydobywamy to  
z potencjalności i materializujemy. 
Klimaty tradycyjnej muzyki polskiej, 
echo melodii perskich i indyjskich, 
rytmy Bliskiego czy Dalekiego Wscho-
du odcisnęły się na moim sercu jak 
pieczęć. Trzydzieści lat podróży po 
wszystkich kontynentach uświadomiło 
mi, że proste staropolskie instrumenty 
potrafią rozmawiać we wszystkich 
językach Świata. Posłuchajcie ich  
odrodzonego dźwięku. Alfabetu XXI 
wieku”.  
 
W nagraniu płyty brała udział Aleksan-
dra Kauf, studentka dr hab. Marii Pomianowskiej w klasie fidele kola-
nowe w Akademii Muzycznej w Krakowie. Uczestniczy w wielu mię-
dzynarodowych projektach organizowanych przez Marię Pomianow-
ską. Między innymi w Baltic Culture Wave z artystami z Danii, Litwy, 
Niemiec, Polski i Szwecji. W 2013 roku członek projektu „Polska-
Chiny” prezentowanego w kilku miastach Polski. W 2015 roku współ-
tworzy projekt Polska-Indie, przedstawiony już kilkakrotnie zarówno 
w Indiach jak i w Polsce.  
 
Wielkim wyróżnieniem w marcu br. okazało się ogłoszenie przez 
prestiżowy brytyjski magazyn muzyczny „Songlines”, że płyta Voice 
of suka jest w grupie 10 najlepszych CD świata w kwietniu 2017. Do-
datkowo muzyka z tej płyty dołączona została do wydanego w tym 
miesiącu magazynu „Songlines”.  

 The voice of suka 

      Aleksandra Kauf  
      – studentka w Katedrze Wiolonczeli i Kontrabasu 

Maria Pomianowska,  Aleksandra Kauf,   
Iwona Rapacz,  Patrycja Napierała.   

Fot. Aleksander Wyszyński.  
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 19 kwietnia 2015 
Koncert i sesja Muzyka islandzka, zorganizowane przez Katedrę Ka-
meralistyki. 

 15 i 16 kwietnia 2011 
Wystawienie opery The Fairy Queen Henry’ego Purcella przez studen-
tów Wydziału Wokalno-Aktorskiego, pod dyrekcją Paula Esswooda. 
Powtórzenie spektaklu 17 kwietnia w Warszawie. 

 

 12 kwietnia 2007 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Krystynie Moszu-
mańskiej-Nazar. 

 

 17 kwietnia 2004 
Jubileusz 40-lecia pracy artystycznej Jerzego Kotyczki, zorganizowa-
ny przez Katedrę Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu. 

 

 13 kwietnia 2002 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Helmuthowi Rillingowi. 
 

 23 kwietnia 1997 
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Paulowi Sacherowi. 
 

 28 kwietnia 1988 
Recital Mirosławy Semeniuk-Podrazy w ramach Dni Muzyki Organo-
wej. W programie utwory m.in. J.S. Bacha i F. Mendelssohna. 
 

 14-17 kwietnia 1986 
Sesja naukowa Stan badań w dziedzinie wychowania muzycznego  
w Polsce, zorganizowana przez Katedrę Wychowania Muzycznego. 
 

 24-25 kwietnia 1980 
Sesja naukowa poświęcona twórczości Witolda Lutosławskiego, 
zorganizowana przez Katedrę Teorii Muzyki. 

 

 

 23 kwietnia 1971 
Odczyt Aloisa Háby, czeskiego kompozytora, twórcy oryginalnych 

założeń muzyki mikrotonowej. 

 11 kwietnia 1971 
Zmarł Zbigniew Drzewiecki, pianista, pedagog i krytyk muzyczny, 
rektor PWSM w latach 1945-52. 
 

 15 kwietnia 1956 
Wykonanie przez studentów PWSM singspielu Bastien i Bastienne 
W.A. Mozarta, przygotowane przez Jana Hoffmana. 
 

 1 kwietnia 1946 
Przekształcenie Konserwatorium w Państwową Wyższą Szkołę Mu-
zyczną. 
 

 9 kwietnia 1944 
Zmarł Bolesław Wallek-Walewski, kompozytor, dyrygent i pedagog, 
dyrektor Konserwatorium w latach 1938-39. 
 

 22 kwietnia 1929 
Wieczór muzyczny Konserwatorium, w programie m.in. M. Świe-
rzyński – Wstydzę się na chór mieszany, C. Debussy – L'isle joyeuse,  
A. Ponchielli – aria z opery Gioconda. 
 

 7 kwietnia 1911 
Koncert orkiestr wojskowych oraz orkiestry amatorskiej Towarzystwa 
Muzycznego z udziałem profesorów Konserwatorium. W programie 

kwiecień 2017 

KARTKI Z KALENDARZA  
Michała Ziółkowskiego 
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mgr Michał Ziółkowski – od lat związany z Akademią Muzyczną  
w Krakowie – jako absolwent (Teoria Muzyki) i pracownik 
(Biblioteka). Współpracuje również z Centrum Dokumentacji Twór-
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KARTY HISTORII  
prof. Janina Romańska-Werner 

Janina Romańska-Werner: Ukończyłam Średnią Szkołę Muzyczną w Gliwicach. Mój ówczesny pedagog, 
dyr. Marcin Kamiński, który bardzo serdecznie się mną zajął na ostatnim roku tej szkoły, poświęcając mi 
bezinteresownie masę czasu, i według którego nie podlegało dyskusji, co mam w życiu robić!! – nie wy-
obrażał sobie, że mogłabym pójść na studia gdzie indziej, jak do Krakowa. Moi wszyscy koledzy  
z roku zdawali do Katowic, a ja rzeczywiście do Krakowa. Dostałam się więc, nie wierząc własnemu szczę-
ściu, do klasy prof. Sztompki. Nie miejsce tu, by się rozpisywać nad rożnymi „perturbacjami” – nie układa-
ła się nam, niestety, współpraca i  na drugim roku studiów przeniosłam się do prof. Jana Hoffmana. Profe-
sor, mogę powiedzieć, uratował mnie, nauczył  właściwie grać, bo wydawało się, że przestanę grać, choć 
z drugiej strony nie umiałam sobie tego wyobrazić. Myślę, że prof. Sztompka zachował się  naprawdę 
bardzo pięknie – było to wtedy rzeczą niesłychaną, żeby student sam prosił o przeniesienie do innej klasy 
– choć w pierwszej chwili był trochę urażony, później bardzo życzliwie zawsze pytał, co słychać, jak mi się 
gra itd. 
 
No i zaczęły się lata ciężkiej pracy. Mieszkałam w akademiku, więc oczywiście, żeby móc ćwiczyć, trzeba 
było co dzień bardzo wcześnie wstawać, by być w kolejce do „ćwiczeniówki” długo przed godziną siódmą, 
bo, chociaż studentów wtedy było dużo mniej, niż obecnie, sal do ćwiczenia było zawsze za mało. Ale 
atmosfera była znakomita, znaliśmy się wszyscy i pomagaliśmy sobie. Nie zapomnę dwóch ćwiczeniówek 
(to był jeszcze budynek przy ówczesnej ulicy Bohaterów Stalingradu), które nazywaliśmy łazienkami, bo 
miały jedną ścianę oszkloną. Oczywiście można sobie wyobrazić, jaka tam była akustyka! Dudniło okrop-
nie, ale co było robić! Próbowaliśmy oczywiście też szukać możliwości ćwiczenia gdzie indziej. 
 
Ponieważ, jak już wspomniałam, Uczelnia była dużo mniejsza niż obecnie, znaliśmy się wszyscy, znało się 
też wszystkich pedagogów. Trudno wszystkich wymieniać, wspomnę choćby o Rektorze – prof. Bronisła-
wie Rutkowskim – znakomitym organiście i wspaniałym Człowieku, któremu ja też bardzo dużo zawdzię-
czam. Prowadził bardzo ciekawie zajęcia z literatury muzycznej, w których brał udział  1, 2 i 3 rok. Byli też 
np. prof. Adam Rieger, prof. Aleksander Frączkiewicz – muzycy o niesamowitej wiedzy, ale bardzo eks-
centryczni w zachowaniu. Wiadomo, jak młodzież szybko dostrzega takie rzeczy, a już do naśladowania  
i przedrzeźniania ich pierwszy był Leszek Werner. Nie zapomnę, jak raz spotkaliśmy na korytarzu Rektora 
Rutkowskiego, który podszedł i zaciągając, jak zwykle z wileńska, powiedział – „Panie Werner, słyszałem, 
że pan mnie świetnie naśladuje, niechże pan mi to pokaże”! A Leszek Werner bez ociągania dał popis – 
rektor śmiał się, no i my wszyscy, bo było nas kilkoro, serdecznie. Co to znaczy mieć poczucie humoru! – 
ktoś inny czułby się może urażony, że student go przedrzeźnia!                                                                                                                                  
 
Biegaliśmy na wszystkie koncerty do Filharmonii, nieraz i w piątek i w sobotę, jeśli przyjeżdżał Ktoś, jak 
np. pamiętam do dziś – maestro Paweł Klecki, chodziliśmy też, na ile się dało i na próby. Innych koncer-
tów nie było wtedy tak dużo jak dziś, toteż staraliśmy się chodzić na wszystkie – nie mówiąc oczywiście  
o audycjach we Floriance! Przede wszystkim było to nie do pomyślenia, żebyśmy wzajemnie na swoje 
audycje nie chodzili – byliśmy po prostu ciekawi – ale naprawdę, nie złośliwie. 
  
Oczywiście mieliśmy też czas na wycieczki, spacery, czy słynne prywatki u Ewy Czernek (późniejszej Gru-
bichowej – ona jedna z naszej paczki mieszkała z rodzicami w Krakowie). Z Ewą zresztą zbliżyłyśmy się od 
pierwszego roku, a paczka to byli m.in. organiści – Chimek Grubich, jej późniejszy mąż, Leszek Werner – 
mój późniejszy mąż – tak to się jakoś układało! 
 
Chodziliśmy też często do teatru – znakomite przedstawienia, świetni aktorzy, tanie wejściówki, a już  
w Juwenalia to naprawdę szaleliśmy! Wtedy wszyscy przebieraliśmy się w byle co i takim kolorowym  
i hałaśliwym (z trąbkami, gwizdkami itp.) korowodem weszliśmy do Filharmonii podczas koncertu. Mieli-

śmy choć na tyle rozsądku, żeby to zrobić pomiędzy utworami. Wszyscy się śmiali i na szczę-
ście nikt nas nie „objechał”! 

Agnieszka Radwan-Stefańska: nazwisko, a dokładnie nazwiska Pani Profesor na trwałe wpisały się  
w historię ostatnich dekad naszej Uczelni. Jest Pani nie tylko znakomitą artystką, lecz także peda-
gogiem, który zdaje się w szczególny sposób współtworzyć historię krakowskiej kameralistyki. Nie-
rozłącznie  jest Pani także najbliższym świadkiem działalności artystycznej i pedagogicznej swojego 
Męża, wieloletniego  profesora PWSM / AM w Krakowie, Leszka Wernera. Kontynuując cykl wspo-
mnień zasłużonych dla naszej społeczności artystów i pedagogów, nie sposób nie oddać łamów 
naszego miesięcznika Pani Osobie. 

Janina Romańska-Werner   
– pianistka 

 

 absolwentka Państwowej 
Wyższej Szkoły Muzycznej  
w Krakowie w klasie forte-
pianu prof. Jana Hoffmana 

 akompaniator i pracownik 
naukowy PWSM, później-
szej Akademii Muzycznej  
w Krakowie 

 uczestniczka mistrzowskich 
kursów w Weimarze, w kla-
sach: Jakuba Zaka, Guido  
Agosti'ego i Witolda Mier-
żanowa 

 akompaniator w Akademii 
„Mozarteum” w Salzburgu 

 współpracowała z wieloma 
znakomitymi wokalistami  
i instrumentalistami, m.in.  
z: Dorotą Imiełowską, Elż-
bietą Towarnicką, Andrze-
jem Godkiem, Wiesławem 
Kwaśnym, Januszem Pisar-
skim 

  koncertowała w Polsce i za 
granicą, w tym odbywając 
dwukrotnie tournée po Ka-
nadzie 

 w ramach programu Erasmus 
p r o w a d z i ł a  z a j ę c i a  
w Hochschule für Musik  
w Karlsruhe 

 przez dwie kadencje była 
prodziekanem Wydziału In-
strumentalnego oraz kie-
rownikiem Katedry Kame-
ralistyki Akademii Muzycz-
nej w Krakowie 

Janina Romańska-Werner. Fot. arch. Artystki. 
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Niesamowitym przeżyciem był  przyjazd słynnej Nadii Boulanger – Jej wykłady i lekcje – to było wielkie święto. Wtedy nie było takich możliwo-
ści wyjazdów zagranicznych, wydawał się ten zachodni świat bardzo odległy, tym bardziej docenialiśmy takie wydarzenia. Pamiętam, jakim 
przeżyciem, oczywiście innego rodzaju, był dla mnie pierwszy wyjazd za granicę i to do Paryża! – organizacja ZSP (Związek Studentów Pol-
skich), do której należeliśmy prawie wszyscy (nie była to organizacja polityczna), dysponowała co roku kilkoma miejscami na takie wycieczki. 
Przez cały rok udzielałam różnych lekcji, korepetycji itd., żeby zarobić na to. 

 
Po studiach zaczęły się  inne wyjazdy. Trzykrotnie uczestniczyłam w Letnich Kursach Muzycznych w Weima-
rze – w klasach niezapomnianych  profesorów – Jakuba Zaka, Guido Agosti’ego, Wiktora Mierżanowa. Choć 
kursy te trwały tylko dwa tygodnie, korzystało się dużo, poza swoimi lekcjami słuchało się lekcji innych 
uczestników, było też  dużo koncertów. Sam Weimar był dla mnie niezwykle urokliwym miastem-legendą, 
gdy się myślało, ilu wielkich ludzi tam mieszkało – choćby Goethe, Liszt. Są to dla mnie naprawdę cudowne 
wspomnienia tych kilku tygodni. 
 
Jeśli chodzi o program studiów – nie była to zbyt bogata oferta – np. mieliśmy tylko godzinę tygodniowo 
nauki akompaniamentu, a i to pedagog, do którego trafiłam, niczego mnie nie nauczył, trzeba było samemu 
starać się „zdobywać” partnerów do grania (to akurat się nie zmieniło), ale też samemu sobie radzić z różny-
mi problemami – słuchać różnych nagrań, czytać itd. – co zresztą zawsze jest potrzebne,  nawet przy najlep-
szym pedagogu. Nie mieliśmy w ogóle zespołów kameralnych, dopiero gdzieś na czwartym roku prof. 
Hoffman wprowadził takie zajęcia. Jeśli więc zbieraliśmy się sami i coś graliśmy, to tyle korzystaliśmy – pod 
tym chociażby względem dzisiejsze plany zajęć są dużo lepsze. 
 

Po studiach dostałam pracę na Uczelni – kilka godzin akompaniamentu i kilka fortepianu obowiązującego. Wtedy naprawdę zaczęłam pozna-
wać rozległy repertuar,  bo akompaniowałam podczas tych wielu lat w różnych klasach wokalnych i instrumentalnych. Robiłam to z wielkim 
zaangażowaniem i radością – naprawdę mnie to interesowało – współpraca z różnymi ludźmi, od niektórych pedagogów można się było wiele 
nauczyć, jak choćby na lekcjach u Pani Profesor Eugenii Umińskiej. Była Ona nie tylko znakomitym muzykiem, ale i cudownym Człowiekiem;  
u żadnego pedagoga nie spotkałam się z takim stosunkiem do tzw. akompaniatora – że wspomnę choćby, jak po koncercie dyplomowym z Jej 
bardzo utalentowaną studentką Lucyną Szczepańską, z którą grałam i koncertowałam przez całe jej studia – dostałam od Pani Profesor bukiet 
kwiatów z podziękowaniem za pracę. Jak już Pani Profesor była bardzo chora, prosiła czasem – Jasiu, zrób z nim sama lekcję, nie mam dziś siły… 
 
Chciałam uczyć się tej kameralistyki – marzył mi się udział w zajęciach Letniej Akademii „Mozarteum” w Salzburgu. Nie było to sprawą łatwą – 
stypendiów tego typu nie było, a kosztowało  to niemało, nie mówiąc o mieszkaniu i utrzymaniu tam. Ale jakoś pieniądze na kurs zarobiłam, 
pracując we Wiedniu – co miało i tę dobrą stronę, że poznałam bardzo dobrze język niemiecki. Przydało mi się to bardzo później – też  
i w pracy ze śpiewakami – przecież większość literatury wokalnej to kompozytorzy niemieccy – Schubert, Schumann, Brahms itd. Miałam rów-
nież szczęście, że Ktoś życzliwy „przekazał” mnie swojej znajomej w Salzburgu, która miała duże mieszkanie i zaprosiła na ten kilkutygodniowy 
pobyt, bez żadnej zapłaty – inaczej nie byłoby mnie na to stać. Tak więc ziściło się moje marzenie – po przesłuchaniu prof. Antonio Janigro – 
słynny wiolonczelista, kameralista i dyrygent (prowadził orkiestrę I Solisti di Zagreb) przyjął mnie do klasy kameralnej, bo prowadził tam kursy 
wiolonczelowe i kameralne. Wykonywałam sonaty Beethovena, Brahmsa z wiolonczelą, a też i tria tych samych kompozytorów. Oprócz tego 
grałam ze skrzypkiem Amerykaninem,  który  mnie o to poprosił na jego zajęciach z prof. Fournier – słynnym francuskim skrzypkiem. Tu znów 
zbieg okoliczności – skrzypek został wytypowany do wzięcia udziału w koncercie na zakończenie kursu – no i graliśmy Sonatę Césara Francka – 
jak wiadomo, właściwie na fortepian i skrzypce. Po tym koncercie ówcze-
sny Rektor „Mozarteum” – prof. Schilhavsky zaproponował mi na następ-
ny rok pracę na stanowisku akompaniatora podczas Letniej Akademii 
Mozartowskiej, co było oczywiście dla mnie wielkim wyróżnieniem i rado-
ścią. A sam urok Salzburga i te cudowne koncerty i przedstawienia opero-
we, które odbywały się  w lecie podczas Festiwalu! Mogliśmy, jako pra-
cownicy, kupować tanie wejściówki na niektóre z nich, z czego oczywiście 
skwapliwie się korzystało. Bilety były na ogół dla „przeciętnego śmiertel-
nika” bardzo drogie – pamiętam, jak zdumiał mnie przed wejściem do 
Festspielhausu  przed jakimś koncertem olbrzymi szpaler ludzi, stojących  
i obserwujących gości przyjeżdżających na koncert – a było na co patrzeć 
– najelegantsze samochody, szynszyle, piękne suknie, biżuteria. Ktoś mi 
powiedział, że to zwykła rzecz przed każdym większym koncertem!  
A tygodnie spędzone w Salzburgu były tygodniami bardzo ciężkiej pracy, 
ale też niezapomnianym przeżyciem i szkołą. Chętnie byłabym pojechała 
w następnym roku znów, bo proponowano mi to, ale była też możliwość 
wyjazdu na koncerty do Kanady – wybrałam to drugie. 
 
W PWSM, która później została przekształcona w Akademię Muzyczną, przez wiele lat akompaniowałam w różnych klasach, potem zaczęłam 
prowadzić naukę akompaniamentu  i zespoły kameralne. Cały czas poza pracą na Uczelni grałam i koncertowałam, wymienię tylko  kilka osób,  
z którymi występowałam, nie sposób pisać o wszystkich – długie lata graliśmy ze znakomitym skrzypkiem – Wiesławem Kwaśnym – koncerty  
w Polsce, Niemczech, Danii, Czechosłowacji itd.; ze świetną  śpiewaczką – Elżbietą Towarnicką, Andrzejem Biegunem i innymi. Miałam też 

przyjemność koncertować ze świetnym klarnecistą Andrzejem Godkiem. Graliśmy też z nimi muzykę kameralną w większych 
zespołach, z altowiolistą Januszem Pisarskim, wiolonczelistką Dorotą Imiełowską i innymi. 

Aula Florianka, 1998 r. Od lewej:Janusz Pisarski, Janina Werner, Andrzej Godek. Fot. arch. Artystki. 
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Myślę, patrząc z perspektywy czasu, że spędziłam pracowite życie, byłam też  przez dwie 
kadencje prodziekanem Wydziału Instrumentalnego, dwie kadencje Kierownikiem Katedry 
Kameralistyki. Lubiłam swoją pracę, było to dla mnie zawsze naprawdę nie obowiązkiem, ale 
przyjemnością – a wydaje mi się, że jest to bardzo cenna rzecz w życiu. Sądzę też, że miałam 
dobre relacje z moimi studentami, zresztą z niektórymi kontakty utrzymują się do dziś, co 
mnie bardzo cieszy. 
 
Muszę opowiedzieć też o moim nieżyjącym już niestety Mężu – Leszku Wernerze – dużo lat 
spędziliśmy razem. Był człowiekiem życzliwym wszystkim dosłownie, pomagającym w razie 
potrzeby, szalenie pogodny, dowcipny – przez to bardzo lubiany. Po studiach w klasie orga-
nów prof. Józefa Chwedczuka – ucznia prof. Bronisława Rutkowskiego, ukończonych z wy-
różnieniem, studiował przez trzy lata w Rzymie, w  Conservatorio di  Santa Cecilia u świato-
wej sławy  organistów i pedagogów – prof. Fernando Germani’ego i prof.  Ferruccio  Vignan-
elli’ego. Studia te zaowocowały m.in. dużym zainteresowaniem dawną muzyką włoską – często włączał później do swoich programów kon-

certowych  utwory  Frescobaldiego, Claudio Merulo, Andrea  Lucchesiego, Domeni-
co Scarlattiego i in. Podczas tych lat spędzonych za granicą  uczestniczył też  
w różnych kursach, np. w „Accademia Musicale Chigiana” w Sienie, w letniej 
„Akademie am Mozarteum” w Salzburgu u  prof. Nowakowskiego, również i u prof. 
Floor Peetersa w Belgii. Jeszcze podczas studiów w Krakowie wziął udział w I Ogól-
nopolskim Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi – otrzymał tam II nagrodę. Po powro-
cie do kraju pracował w PWSM w Krakowie – najpierw jako asystent prof. Chwed-
czuka, później już po przejściu kolejnych stopni adiunkta i docenta, jako profesor. 
Uczył też w Średniej Szkole Muzycznej i w Papieskiej Akademii Teologicznej 
(obecnie Uniwersytet JP II). Oczywiście w ciągu tych wszystkich lat bardzo dużo 
koncertował – brał udział we wszystkich festiwalach organowych w Polsce – Oliwa, 
Kamień Pomorski, Frombork, Leżajsk i in.; również wielu zagranicznych. Pamiętam, 
jak wielkim wydarzeniem dla Męża był w 1973 roku wyjazd z delegacją miasta Kra-
kowa do Bolonii na obchody uroczystości 500-lecia urodzin  Mikołaja Kopernika. 
Jechało całe grono miejskich Osobistości z ówczesnym Prezydentem Krakowa Je-
rzym Pękalą i słynnym profesorem  Zinem na czele. Mąż jechał jako przedstawiciel 

środowisk artystycznych i miał te obchody uświetnić recitalem. W programie koncertu, oprócz dawnej muzyki polskiej i włoskiej, znalazła się 
Kantata op. 26 na organy Henryka Mikołaja Góreckiego. Rocznicę obchodzono w Bolonii bardzo uroczyście, a co do koncertu pozwolę sobie 
zacytować, co napisał potem w recenzji prof. Zin: „Bolonia czci polskiego astronoma i polską delegację. Grać będzie wybitny polski organi-
sta Leszek Werner. Sala Bossi w Conservatorio G.B. Martini wypełniona po brzegi. Tabulatury starych polskich mistrzów dziwią słuchaczy, 
chorał Bacha ich  rozmarza. Oto po wielkim Bachu Polak Henryk Mikołaj Górecki, współczesny nasz kompozytor. Po wysłuchaniu jego Kan-
taty sala oszalała – wspaniałe, cudowne! Leszek Werner triumfuje – triumfuje muzyka pol-
ska!!!” (Przekrój nr 1497 – 16.10.1973 r.). 
 
Teraz, porządkując dokumenty Męża – afisze, programy, recenzje – widzę, ile tych koncertów było 
też poza Polską – Niemcy, Dania, Włochy, Związek Radziecki, Szwecja, USA, Kanada, Meksyk, Hisz-
pania. Czasem jeździliśmy razem, nieraz musiałam rejestrować podczas koncertów – zawsze się wte-
dy bardzo denerwowałam, starając się oczywiście nic po sobie nie pokazywać – bałam się, że coś 
nacisnę nie tak, włączę jakiś inny rejestr, przewrócę kartkę za późno itd. Organy, choć uważam je za 
cudowny, potężny i o nieomalże nieograniczonych możliwościach w sensie wyszukiwania kombinacji 
brzmieniowych instrument, zawsze mnie fascynowały i zachwycały swoim brzmieniem, ale wtedy, 
kiedy musiałam je „obsługiwać”, wzbudzały lęk swoim „ogromem” i skomplikowaniem. Myślę, że to 
dlatego, że nie grałam na nich sama, za mało je znałam. Jest to bardzo trudny i skomplikowany in-
strument, zawsze podziwiałam wszystkich organistów, którzy umieli nad nim panować! 
 
Mąż  pełnił też przez dwie kadencje funkcję dziekana Wydziału Instrumentalnego. Udzielał się zresztą 
bardzo dużo społecznie – był przez  długi czas, nie pamiętam dokładnie ile lat, wiceprezesem, później 
prezesem SPAM oddziału krakowskiego, z tej racji uczestniczył również w pracach Komisji Stypen-
dialnej dla wybitnie uzdolnionej młodzieży Uczelni Artystycznych Krakowa, działającej przy Prezy-
dencie Miasta Krakowa. W mieszkaniu mieliśmy dwa instrumenty, w moim pokoju stał fortepian, 
Mąż miał w swoim nieduże organy. Biedna była nasza córka, kiedy czasem zdarzało się, że ćwiczyli-
śmy jednocześnie (dobrze, że nie często!), a ona w środkowym pokoju chciała się uczyć! Musiała się przenosić do kuchni i zamykać drzwi, 
tam nie było tak bardzo słychać! Może dlatego po skończeniu Podstawowej Szkoły Muzycznej, oznajmiła, że idzie do „normalnego”  gimna-
zjum??? 
 
Snując nieraz refleksje nad tym wszystkim, co, jak to w życiu bywa – minęło, myślę, że praca w tej samej dziedzinie, rozwiązywanie podob-
nych problemów, uczestniczenie w tych samych wydarzeniach, też ma wpływ na większe porozumienie, większą bliskość.  

Z mężem, Leszkiem Wernerem,  Niemcy 2004 r.  
Fot. arch. Artystki. 

Aula Florianka, 2000 r., z Wiesławem Kwaśnym. Fot. arch. Artystki. 

Klub Adwokatów przy ul. Sławkowskiej, 2003 r. Od lewej: Mecenas Stanisław Kłys, 
Andrzej Godek, Janina Werner i Elżbieta Towarnicka. Fot. arch. Artystki. 
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Pod koniec lutego do naszej Uczelni zawitała opera – i to nie byle 
jaka! Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego, we współpracy  
z Orkiestrą Barokową Akademii Muzycznej w Krakowie, pod batutą 
prof. Rafała Jacka Delekty, przygotowali wielkie dzieło Georga Frie-
dricha Haendla – kompozytora, który, obok Johanna Sebastiana 
Bacha, stał się symbolem późnego baroku. Ciekawostkę stanowi 
fakt, iż ojciec Georga (noszący notabene to samo imię) na zamiłowa-
nie syna do muzyki spoglądał nieprzychylnym okiem, upatrując się 
w niej mało stabilnego zajęcia na przyszłość. Do tego stopnia, że 
zakazał młodemu kompozytorowi dotykać jakiegokolwiek instru-
mentu muzycznego. Mimo rzucanych pod nogi kłód, mały Haendel, 
wykazując się dużym sprytem, ćwiczył z zapałem na rodzinnym 
klawikordzie nocą, gdy wszyscy spali. Wykształcenie muzyczne 
zdobył w Niemczech – tam odniósł także swoje pierwsze sukcesy. 
Wiele też podróżował, co z pewnością wywarło duży wpływ na jego 
artystyczną osobowość. 

Xerkses – bo tę operę wzięli na warsztat studenci – to skomponowa-
na blisko 300 lat temu dramma per musica w trzech aktach, której 
treść stanowią: miłość, zazdrość i idące za tym intrygi. A wszystko 
to dzieje się na zamku króla Persji – Xerxesa. W spektaklu muzycz-
nym można było odnaleźć zatem swoisty kalejdoskop uczuć i emo-
cji: od radości, przez miłość i rozpacz, po szczęście, osiągnięte  
w zakończeniu. 
 
Opera Haendla stanowi przykład na przełamywanie utrwalonych 
konwencji dla gatunku, bowiem kompozytor połączył w niej wątki 
tragiczne z tymi komediowymi. Bez wątpienia najbardziej znanym 
fragmentem dzieła – i to nie tylko dla melomanów – jest pierwsza 
aria tytułowego bohatera, Ombra mai fu, pełna liryzmu i prostoty, 
w której to, zdaniem wielu, kryje się właśnie piękno. 
 
 
 

Spektakl można było zobaczyć dwukrotnie (w czwartek i piątek), ze 
zmienioną częściowo obsadą. Wszyscy studenci bardzo dobrze po-
radzili sobie z operą – gatunkiem wymagającym umiejętności nie 
tylko wokalnych, lecz jednocześnie aktorskich. Duże brawa należą 
się także orkiestrze. Trzeba przyznać, że barokowe instrumenty, 
oddające ducha epoki, stanowiły ciekawe połączenie z nieco futury-
styczną scenografią. Trzy przesuwane ekrany (a może lustra…) two-
rzyły wielowymiarową przestrzeń, umożliwiając zabawę planami.  
 
Doskwierający był zaś brak tekstu, wyświetlającego się na bieżąco. 
Wprawdzie w zamian pojawiały się krótkie komentarze, odnoszące 
się do sytuacji na scenie, ale nie było to rozwiązanie do końca spra-
wiedliwe – wszak nie wszyscy znają włoski (który, bądź co bądź, 
czasem trudno zrozumieć w wokalnych wypowiedziach), a co dopie-
ro pełne libretto opery…  
 
Summa summarum, opera Haendla w wykonaniu studentów Akade-
mii Muzycznej w Krakowie była niecodziennym, acz udanym przed-
sięwzięciem, które warte jest powtórki. Oby więcej takich wyda-
rzeń! 
 
— 
Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego 

Orkiestra Barokowa Akademii Muzycznej w Krakowie 

Rafał Jacek Delekta – kierownictwo muzyczne 

Reżyseria – Włodzimierz Nurkowski 

Scenografia – Anna Sekuła 

Wizualizacja multimedialna – Adrianna Bystrzycka 

Współpraca muzyczna i przygotowanie solistów – Dominika Peszko 

Przygotowanie Orkiestry – Teresa Piech 

23, 24 lutego 2017 roku 

Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Krakowie 

ul. Św. Tomasza 43, godz. 19:00. 

STUDENCKI KWADRANS 

Str. 13 

W korowodzie uczuć – Xerxes / 
RECENZJA 

   z Opery Xerces, 23, 24 II 2017 r.            
   Paulina Zgliniecka – Studentka Teorii Muzyki  

Kadr z Opery. Fot. Dominika Peszko. 

kwiecień 2017 

Kadr z Opery. Fot. Dominika Peszko. 



OPOWIEŚCI Z MELANDII 

MUSIC 

 

O AUTORZE: 
 
dr Mateusz Bień jest kompozytorem, adiunktem w Studiu Muzyki 
Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Współpracuje  
z UJ oraz AGH w Krakowie. Jeżeli nie można go zastać w żadnym  
z tych miejsc, przebywa prawdopodobnie w którymś z równoległych 
światów.  

Do niedawna nasze rozważania o językach Melandii krążyły wokół 

czegoś dobrze nam znanego: nut. Pojedynczy znak, słowo lub co 

najwyżej kilka słów definiowało dźwięk, o określonej wysokości, 

głośności i czasie trwania. W MIDI mówiliśmy o numerze wysoko-

ści i numerze velocity, czyli szybkości z jaką włączono nutę (note 

on). W OSC można było wysłać dowolny komunikat na precyzyj-

nie podany adres: grajek/trzeci/nuta f, któremu mogło odpowia-

dać wygenerowanie jakiegoś zjawiska (także akustycznego).  

W MusicXML skupialiśmy się na formie graficznej, jednak i tu 

określenie <pitch>c</pitch> wskazywało na coś podobnego: poje-

dynczy dźwięk. 

 

Przypomnijmy sobie teraz nasze pierwsze wycieczki do równole-

głego świata. Wspominałem przy ich okazji, że dźwięk jest w Me-

landii przedmiotem, który powstaje przy pomocy jedynego istnie-

jącego tam instrumentu: głośnika. Wszystkie omawiane do tej 

pory języki nie próbowały budować przedmiotów, jedynie na nie 

wskazywały. Normalne tutaj, jednak nietypowe dla równoległego 

świata. W Melandii tworzy się dźwięki i język musi pozwalać na 

opisanie czegoś, co wysłane do głośnika sprawi, że powstanie no-

we brzmienie. Aby zrozumieć istotę takiej komunikacji, musimy 

zastanowić się jak głośnik tworzy dźwięk. Jest to – ogólnie rzecz 

biorąc – bardzo proste. Głośnik popycha lub zasysa powietrze. 

Swoistym głośnikiem może być nawet nasza dłoń, którą machając 

„mieszamy” w otaczających cząsteczkach powietrza, wody czy, 

no ja wiem... budyniu??? Oczywiście nie potrafimy w taki sposób 

budować dźwięku. Nasze ruchy są zbyt wolne i nieskoordynowa-

ne. W Melandii jest inaczej. Spróbujmy więc wyobrazić sobie naj-

prostszy sposób komunikacji z głośnikiem.  

 

Można powiedzieć mu, a właściwie jego membranie: popchnij. Ta-

ki rozkaz możemy zapisać jako +1. Głośnik, który coś popchnął 

sam się nie przemieszcza (zazwyczaj), więc aby mógł popchnąć 

ponownie, membrana musi wrócić na miejsce. Możemy zatem 

powiedzieć: wróć i zapisać jako 0 (nie popychaj). Łatwo sobie wy-

obrazić, że głośnik może także zassać i wtedy powiemy -1, ale na 

razie to zbędna komplikacja. Czyli nasz język może składać się  

z dwóch prostych poleceń: pchnij i wróć, +1 i 0. Zdanie: popchnij 

trzy razy będzie więc wyglądać: +1 0 +1 0 +1 0. Proste. 

 

Jak łatwo się domyślić, nie stworzy się zbyt wyrafinowany dźwięk. 

Będzie przypominał coś prostszego niż pstryknięcie palcami. Taki 

cyk lub pyk. Zdecydowanie nieciekawie. Jak więc opisać w tym 

języku jedną nutę, która ma określoną przynajmniej wysokość?  

 

 

 

Otóż problem nie tkwi w słowach, tylko w szybkości ich 

„wypowiadania”. Nie zapominamy o typowych dla równoległego 

świata drobnych różnicach; nie ważne co mówisz, ważne jak szyb-

ko. Czyli w Melandii cyk i pyk nie różnią się słowami tylko tempem 

ich wypowiadania! Ta szybkość to co najmniej 100 słów na sekun-

dę, ale zwykle potrzebna jest dużo większa: tysiąc, a nawet kilka 

tysięcy słów na sekundę! Nowe znaczenie pojęcia: „mieć gadane”. 

Język więc działa mniej więcej tak: 1. ustalamy szybkość, 2. wysy-

łamy słowa. Aby nie zmieniać co chwilę szybkości, wysyłamy te 

same słowa po kilka razy. Czyli: +1 +1 0 0 +1 +1 0 0 +1 +1 0 0, wy-

syłane z prędkością 100 słów na sekundę, zabrzmi tak samo jak-

bym wysyłał +1 0 +1 0 +1 0 z prędkością 50 słów na sekundę. 

Chwila na skupienie… 

Zgadza się? Zgadza. 

 

Dla dociekliwych cisza oznacza ciągłe wysyłanie 0 0 0 0… 

Wiem, że to dziwne, ale tak właśnie wygląda, prawdopodobnie 

najstarszy, język Melandii. O dekady wyprzedza MIDI i jest stoso-

wany do dziś, choć w dużo bardziej nowoczesnej formie. W cza-

sach kiedy powstał nazywał się MUSIC. Tak, tak: muzyka. Właśnie 

dlatego jest kluczowy dla tego równoległego świata. MUSIC roz-

wijał się i aby zaznaczyć jego rozwój nadawano mu kolejne nume-

ry. Był więc MUSIC I, II i III. Od numeru trzy stał się bardziej uni-

wersalny i pojawiły się w nim „zdania”. Oczywiście tak się nie na-

zywały. Mówiono na nie UG. Od słów unit generator. Dzięki nim 

prościej można było budować bardziej złożone obiekty. Język 

ewoluował dalej do numerów IV (z odmianami), V, a potem rozsy-

pał na: Music 360, Music 7, Music 10, CMusic i inne.  

 

Ale o tym co z tego wynikło i jak dzisiaj wygląda MUSIC, opowiem 

następnym razem. 

 musiQs 
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Drogi Kolego, 
 
z naszego  podwórka, postanowiłam wziąć dzisiaj na tak zwana tapetę 
jakże urokliwy zwyczaj – kwiaty po koncercie. Wszystko zdaje się do 
siebie pasować: piękno muzyki, wokół stylowy entourage, elegancko 
odziani artyści, wytworna publiczność i na koniec okazały, kolorowy 
bukiet. W różnych miejscach świata z tym ostatnim akcentem różnie 
bywa. W Rosji na przykład, liczba ofiarowanych artystom bukietów 
równa jest nieraz liczbie słuchaczy koncertu. Z drugiej zaś strony oglą-
dałam i wysłuchałam niedawno wspaniałego koncertu z Filharmonii  
w Paryżu, gdzie Maestro Sir John Eliot Gardiner ze swoim zespołem  
w cudowny sposób wykreował Wielką Mszę h-moll J.S. Bacha. Owa-
cjom, oczywiście tych standing, nie było końca, jednak nikt kwiatów nie 
dawał. Można powiedzieć „co kraj, to obyczaj”. A nikt nie zaprzeczy 
chyba, że akurat paryską Filharmonię i jej publiczność byłoby stać na-
wet na całkiem okazałe bukiety.  
 
Cóż więc począć z tymi kwiatami? Zadają sobie to pytanie tak organiza-
torzy koncertów, jak również, może nawet częściej, obdarowani nimi 
artyści. Gdy artysta dostaje bukiet po koncercie w swoim rodzinnym 
mieście zabiera go do domu i wstawia do wazonu, umieszczając   
w centralnym miejscu salonu. Cieszy nimi oczy przynajmniej przez naj-
bliższy tydzień, dokąd nie utracą swoich walorów, a wiadomo, że trwają 
tym dłużej, im  z bardziej szczerej intencji zostały ofiarowane. Stosun-
kowo rzadko zdarza się jednak, iż artysta występuje „u siebie”. Tu ciągle 
aktualne jest powiedzenie, że „nikt nie jest prorokiem we własnym kra-
ju”. Przechodzimy więc do sytuacji, gdzie po koncercie artysta wyrusza  
w drogę powrotną, nieraz długą i nużącą, do domu. Skazuje więc ów 
piękny bukiet na znoje podróży, przyprawiając go o szybko postępującą 
utratę blasku. I świeżości, które to walory stanowią o istocie zdobnej 
roślinności. Często też zdarza się, że kwiaty szybko trafiają w inne ręce: 
a to dostaje je być może pierwsza skrzypaczka w orkiestrze, w dalszej 
kolejności być może pani z biura koncertowego, dalej może nawet miła 
recepcjonistka w hotelu. Mniejszy problem mają z tym na przykład 
organiści, którzy na ogół koncertują w kościołach i mogą złożyć otrzy-
many bukiet na ołtarzu (bynajmniej nie sztuki muzycznej).  
 
Wręczać więc kwiaty, czy nie wręczać? Wydaje mi się, iż prawdziwa 
sztuka bez nich się obroni. Wspaniałemu wykonaniu muzycznych dzieł 
nie potrzebne są już żadne dodatki, lichym zaś produkcjom i artystom 
miernym i tak wiele to nie pomoże. A jako że mówimy tu o muzykach 
tzw. zawodowych, dla których sztuka stanowi nie tylko pasję, ale i chleb 
powszedni, nie jeden z artystów pewnie byłby kontent otrzymać nieco 
wyższe honorarium za artystyczny angaż, kosztem nawet radości pły-
nącej z obcowania z kwiecistą przyrodą. 
 
 

Z pozdrowieniami  
Agnieszka Radwan-Stefańska – musiQs 

 
 

 
Droga Koleżanko, 
 
świetnie, że zdecydowałaś się poruszyć ten temat, bo tak się akurat 
składa, że całkiem niedawno byłem świadkiem, jak po jednym kon-
cercie, a właściwie recitalu w ramach pewnego szacownego krakow-
skiego festiwalu, kwiatów nie wręczono. Ot po prostu nie zadbali  
o to organizatorzy wydarzenia. Pozwoliłem sobie wtedy wyrazić 
delikatnie swoje zdziwienie z takiej „nowej świeckiej tradycji” i co? 
To, że posypały się na mnie gromy.  
 
Wytknięto mi zaściankowość, wstecznictwo i hołdowanie staromod-
nym, dawno przebrzmiałym obyczajom. Argumenty przeciwko da-
waniu kwiatów padały przeróżne, od tych natury geograficznej, 
ekonomicznej, przez te związane z nową, nieznaną mi, przyznaję, 
etykietą, aż po te związane z ekologią. Usłyszałem, że kwiaty się 
marnują, bo i tak koniec końców trafią do kosza, że artyści mają  
z nimi tylko kłopot, że często czują się zakłopotani, zażenowani  
i nawet jeśli ich nie wyrzucają, to i tak zostawiają w pokojach hotelo-
wych. W tej zaciekłej dyskusji padł też argument, że kwiaty owszem, 
są mile widziane, ale jeśli pochodzą nie od organizatorów, a od pu-
bliczności.  
 
Nigdy jednak nie uwierzę, że są artyści, którzy nie ucieszą się po 
koncercie na widok urokliwego bukieciku. To pewien symbol mó-
wiący „dziękuję”, zarówno od publiczności, jak i organizatora. I na-
wet jeśli honorarium artysty opiewa na astronomicznie dużą kwotę, 
kwiaty są zawsze mile widziane, choćby miała być to skromna róża, 
która świadczy o elementarnej kulturze, stanowiąc miły akcent na 
zakończenie wieczoru. Publiczność nie zawsze pamięta o kwiatach, 
więc nie można się nią wyręczać! Płacąc za bilet też możemy oczeki-
wać, że artysta zostanie nagrodzony również wizualnie. Piszesz, że 
oglądałaś Bachowską Mszę h-moll pod wodzą legendarnego Sir Gar-
dinera, na którym kwiatów nie było. Utwór religijny, z masą soli-
stów, nie znam szerszego kontekstu, ale w porządku, zgoda. Kiedy 
jednak uczestniczę w intymnym recitalu, na którym artysta jest na 
wyciągnięcie ręki i śpiewa dla mnie przez ponad godzinę, to chyba, 
Droga Agnieszko, widzisz różnicę? Po takim recitalu oczekuję, że 
wysiłek artysty zostanie nagrodzony nie tylko przelewem i brawami. 
Niech więc mówią, żem zacofany, nieobyty, albo konserwatywny, 
ale przyznaj, że artyści na pokoncertowych zdjęciach wyglądają 
znacznie lepiej z kwiatami, niż bez nich.  
 
Cieszę się zatem, że przed nami w końcu wiosna, również ta mu-
zyczna! 
 
 
 

Z kwiecistym pozdrowieniem 
Mateusz Borkowski – muzykolog, krytyk  muzyczny  

 
 

Wręczać, czy... nie wręczać? 

kwiecień 2017 
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Filharmonia Narodowa ogłasza prze-
słuchania na stanowisko 

HARFA – ½ etatu muzyk solista oraz  
WIOLONCZELA – pełen etat muzyk tutti 
 
Zainteresowanych prosimy o składanie po-
dań z życiorysem artystycznym w Sekretaria-
cie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą 
na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, fak-
sem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na 
adres: sekretariat@filharmonia.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 
2017 godz. 12.00. 
 
Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe  
w specjalności wiolonczela i harfa. Filharmo-
nia zastrzega sobie prawo zaproszenia na 
przesłuchanie wybranych kandydatów. Oso-
ba zakwalifikowana do przesłuchania otrzy-
ma indywidualne zaproszenie, zawierające 
szczegółowe informacje. Filharmonia zapew-
nia akompaniatora /strój fortepianu a 442 
Hz/. Egzamin na harfę solo odbywać się bę-
dzie na instrumencie orkiestrowym Salvi 
model Minerva (istnieje możliwość wcze-
śniejszego wypróbowania instrumentu). 
 
 
 

HARFA – PRZESŁUCHANIE 
muzyk solista – ½ etatu 
PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁU-
CHAŃ 12 CZERWCA 2017 
 
G.F. Haendel Koncert B-dur 
/dopuszczalne wszystkie wersje poza opraco-
waniem Marcela Grandjany’ego/ 
oraz 
L. Spohr  Fantazja c-moll op. 35 
 
oraz partie orkiestrowe 
G. Verdi  Uwertura „Moc przeznaczenia” 
M. Ravel Koncert fortepianowy G-dur  cz. I 
C. Franck Symfonia d-moll cz. II  
B. Smetana Wyszehrad, kadencja 
P. Czajkowski Dziadek do orzechów, kadencja 
B. Britten  Wariacje i fuga na temat Purcella, 
wariacja I i temat fugi 
B. Bartók Koncert na orkiestrę, cz. IV 
H. Berlioz Symfonia fantastyczna, cz. II 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIOLONCZELA – PRZESŁUCHANIE 
muzyk tutti – pełen etat 
PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁU-
CHAŃ 12 CZERWCA 2017 
 
J. Haydn Koncert wiolonczelowy D-dur 
Hob.VIIb/2, cz. I z kadencją 
oraz 
A. Dvořák Koncert wiolonczelowy h-moll  
op. 104 cz. I lub 
R. Schumann Koncert wiolonczelowy a-moll 
op. 129 cz. I i II lub 
E. Elgar Koncert wiolonczelowy e-moll op. 85 
cz. I i II 
 
oraz partie orkiestrowe 
R. Strauss Dyl Sowizdrzał 
D. Szostakowicz  I Symfonia f-moll cz. I 
P. Czajkowski VI Symfonia h-moll cz. II 
L. v. Beethoven V Symfonia c-moll cz. II 
L. v. Beethoven VIII Symfonia F-dur cz. III 
P. Czajkowski IV Symfonia f-moll cz. II 
W.A. Mozart Uwertura „Wesele Figara” 
G. Verdi Messa da Requiem cz. III 
G. Mahler IV Symfonia G-dur cz. I 
J. Brahms  II Symfonia D-dur cz. II 

SPRAWDŹ SIĘ 

1. Średniowieczni wędrowni muzykanci i śpiewacy. 

2. Najmniejsza odmiana instrumentu budowanego w różnych wielkościach. 

3. Styl twórczy reprezentowany przez C. Debussy'ego i jego naśladowców na przełomie XIX i XX w. 

4. Dziko, porywczo, wściekle; określenie wykonawcze. 

5. Znak graficzny określający wysokość i wartość rytmiczną dźwięku. 

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

musiQs 

mailto:sekretariat@filharmonia.pl

