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PANEL DYSKUSYJNY
goście:

prof. dr hab. Bogdan Dowlasz – kompozytor, akordeonista
dr Eduardo Frigatti – kompozytor, gitarzysta

dr Jadwiga Jasińska – moderator

Piątek, 21 maja 2021 r., godz. 19.00
Sala koncertowa Filharmonii Lubelskiej, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5

KONCERT SYMFONICZNY
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Chór Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej 
Urszula Bobryk – przygotowanie chóru

Małgorzata Grzegorzewicz-Rodek – sopran
Katarzyna Czerniawska – altówka

Szymon Krzemień – wiolonczela
Jaremi Zienkowski – klarnet

Elwira Śliwkiewicz-Cisak – akordeon
Igor Bojczuk – asystent dyrygenta

Zofia Bernatowicz – dyrygent
Anna Kabulska – prowadzenie koncertu

Program:
eduardo Frigatti – IN MEMORIAM na orkiestrę smyczkową

prawykonanie światowe
Józef koffler – MIŁOŚĆ kantata na głos, klarnet, altówkę i wiolonczelę, op. 14

do tekstu Hymnu o miłości z I Listu św. Pawła do Koryntian
bogdan Dowlasz – TEMPORATORIUM na chór mieszany, akordeon 

i orkiestrę smyczkową
do tekstów Waldemara Wolańskiego i bogdana Dowlasza

prawykonanie światowe



Niedziela, 23 maja 2021 r., godz. 11.00 
Sala koncertowa Filharmonii Lubelskiej, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5

KONCERT KAMERALNY
MŁODZI WYKONAWCY MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ UCZNIOWIE 

I NAUCZYCIELE LUBELSKICH SZKÓŁ MUZYCZNYCH

Chóry Projektu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska  
regionu lubelskiego

marek raczyński
Aniele Boży

Łukasz Farcinkiewicz
Alleluja

Zuzanna Falkowska
Muzyka

sebastian szymański (muzyka), adam mickiewicz (słowa)
Dziwna muzyka wieczoru

edward Pałłasz (muzyka), Jadwiga mackiewicz (słowa)
Śpiewaj, gdy las się zieleni

Wykonawcy: chór lorien, i lo im. s. staszica w lublinie  
kierownictwo: Joanna Głogowska-szychta i Paulina Jurczyszyn

chór ergo cantemus!, ii lo im. J. hetmana Zamoyskiego w lublinie  
kierownictwo: Gabriela czyż

chór kantylena, iii lo im. unii lubelskiej w lublinie  
kierownictwo: małgorzata nowak

chór copernicus, iX lo im. mikołaja kopernika w lublinie  
kierownictwo: milena Wnuk

Anna Kabulska – fortepian

Małgorzata Nowak – dyrygent



Szkoła Muzyczna I i II st. im. W. Lutosławskiego w Lublinie

miłosz bachonko
Toccata nr 2, a-moll

wykonawca: miłosz bachonko – akordeon
nauczyciel: elwira Śliwkiewicz-cisak

Szkoła Muzyczna I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie

romuald Twardowski
Burleska

wykonawca: aleksandra bielecka – skrzypce  
nauczyciel: iwona siedlaczek akompaniator: Grzegorz siedlaczek

bogusław schaeffer
Sonatino per due violini

bronisław kazimierz Przybylski
Chromatica na dwoje skrzypiec

wykonawcy: duet skrzypcowy: aleksandra bielecka  
i stanisław kawalec

nauczyciel: iwona siedlaczek

czesław Grudziński
II Sonata na fagot i fortepian
Allegro agitato, Adagio, Vivo

wykonawca: marta bojaczuk – fagot  
nauczyciel: Grzegorz barański akompaniator: maciej kamiński

Pedro iturralde
Suita grecka

Kalamatianos, Funky, Valse, Kritis

wykonawcy: Patryk sudewicz – saksofon sopranowy
ryszard Pytka – saksofon altowy 

Grzegorz Przybysz – saksofon tenorowy
magdalen Pyda – saksofon barytonowy 

nauczyciel: andrzej Waszczuk



carlo Domeniconi
Koyunbaba, op.19

wykonawca: Daria Voytsel – gitara, nauczyciel: Paweł Gorzel

Witold lutosławski
Subito

wykonawca: Julia kuzyk – skrzypce 
nauczyciel: iwona siedlaczek  

akompaniator: Grzegorz siedlaczek

roland Dyens
Songe Capricorne

wykonawca: antoni Dziuba – gitara 
nauczyciel: Jakub niedoborek

leon camp
African Ambassadors

wykonawcy: trio perkusyjne: mateusz bielecki 
Filip Gomela, antoni Joński 

nauczyciel: stanisław siedlaczek

William J. schinstine
Three’s a Crowd

wykonawcy: trio perkusyjne: Jan Dudzikowski 
Jakub kawalerski, Jakub kucybała 

nauczyciel: marek Fedor

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.  
im. K. Lipińskiego w Lublinie

Janina Garścia
Pokemon

wykonawca: liliana raczek – harfa 
nauczyciel: agnieszka miedzwiecka



Zuzanna niedzielak
Pies Pypeć

wykonawca: oliwia Wójtowicz – harfa 
nauczyciel: agnieszka miedzwiecka

Witold lutosławski
Magia, Odys na Itace, Presto

trzy fragmenty na flet i harfę (lub fortepian)

wykonawca: klara roś – flet, nauczyciel: Joanna krzemińska  
akompaniator: kamil Turczyn

Zenon kowalowski
Witaj Reksio!

(aranżacja muzyki z bajki o tym samym tytule)

Zenon kowalowski
Kołysanka

wykonawcy: duet fortepianowy: małgorzata bieżanek 
Przemysław kordecki, nauczyciel: Tomasz Jeleniewski

Witold lutosławski
Zasłyszana melodyjka

wykonawcy: duet fortepianowy: aleksandra lipa, karolina Deryło
nauczyciel: aleksandra mikołajczyk

William h. squire
Tarantella

wykonawca: Weronika kamińska – wiolonczela
nauczyciel: Dorota karska 

akompaniator: izabela Połetek-celińska

Witold lutosławski
Melodie ludowe cz. Xii Rektor

wykonawca: anna Zavina – fortepian 
nauczyciel: błażej lipiński



antoni cofalik
Krakowiak

Wykonawca: estera Ziemba – skrzypce 
nauczyciel: lech Gąsior

akompaniator: izabela Połetek-celińska

Grażyna bacewicz
Kaprys polski

wykonawca: Faustyna Wilczek – skrzypce 
nauczyciel: natalia kozub

matthew orlovich
Crazy Logic

wykonawca: kacper kardas – saksofon  
nauczyciel: andrzej kapłon  

akompaniator: błażej lipiński

Grażyna bacewicz
Humoreska

wykonawca: małgorzata bardak – skrzypce 
nauczyciel: anna Popławska-Pojenta 

akompaniator: agnieszka schulz-brzyska

José luis merlin
Suite del Recuerdo

wykonawca: Jakub kaczor – gitara 
nauczyciel: Jakub niedoborek



Piątek, 21 maja 2021 r., godz. 19.00 
sala koncertowa Fl, ul. m. curie-skłodowskiej 5

KONCERT SYMFONICZNY
Eduardo Frigatti – IN MEMORIAM na orkiestrę smyczkową

prawykonanie światowe

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Igor Bojczuk – asystent dyrygenta

Zofia Bernatowicz – dyrygent
Józef Koffler – MIŁOŚĆ 

Kantata na głos, klarnet, altówkę i wiolonczelę, op. 14

do tekstu Hymnu o miłości z I Listu św. Pawła do Koryntian

I Adagio Vivace Tempo I

II Andante tranquillo

III Allegro moderato

IV Tempo I

Małgorzata Grzegorzewicz-Rodek – sopran

Katarzyna Czerniawska – altówka

Szymon Krzemień – wiolonczela

Jaremi Zienkowski – klarnet

Koncert współorganizowany 
i współfinansowany 
w ramach programu 
Instytutu Muzyki i Tańca 
„Dyrygent – rezydent”



Bogdan Dowlasz – TEMPORATORIUM 

na chór mieszany, akordeon i orkiestrę smyczkową

do tekstów Waldemara Wolańskiego i Bogdana Dowlasza

prawykonanie światowe

1. Intrada

2. Prolog

3. Oblicza czasu

4. Zegar słoneczny

5. Bezmiar czasu

6. Zegar piaskowy

7. Nieuchronność

8. Smartwatches

9. Przesłanie

10. Kapsuła czasu

11. O tempora! O mores!

12. Epilog

13. Coda
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Chór Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej 
Urszula Bobryk – przygotowanie chóru

Elwira Śliwkiewicz-Cisak – akordeon

Igor Bojczuk – asystent dyrygenta

Zofia Bernatowicz – dyrygent

Anna Kabulska – prowadzenie koncertu



eDUARDO FRIGATTI studiował kompozycję u krzysztofa Pende-
reckiego, rodrigo lima i maurício Dottori, obecnie na studiach 

doktoranckich w usP, pod kierunkiem dra silvio Ferraz. ukoń-
czył studia muzyczne w embaP/unespar oraz studia w zakresie 
muzykoterapii w FaP/unespar. Tytuł magistra w uFPr obronił 
pod kierunkiem kompozytora dra maurício Dottori. Doskonalił 
swoje umiejętności w escola de música do estado de são Paulo 
(emesp) oraz w akademii muzycznej w krakowie jako stypendy-
sta mozarteum brasileiro. Jego utwory są wykonywane w ramach 
wielu koncertów i festiwali brazylijskich (m.in. koncert stypen-
dystów mozarteum brasileiro w sala são Paulo, são Paulo con-
temporary composers Festival, bienal música hoje, Festival de 
música Paranaense, Festival internacional de londrina, simpósio 
acadêmico de Violão da embaP, oficina de música de curitiba, 
club Transatlantico, usP), jak też poza granicami kraju (interna-
tional krakow composer Festival, muslab Festival, akademia 
muzyczna w krakowie). otrzymał liczne nagrody w konkursach, 
m.in. pierwszą nagrodę za utwór Campina de Vidro na orkiestrę 
smyczkową i fortepian w iii concurso de composição da bienal 
de música hoje (2015); nagrodę za kwartet smyczkowy Morriña 
w i concurso de composição do Festival de música contemporâ-
nea edino krieger (2017). Jego kompozycja Prelúdio III została wy-
brana do nagrania pierwszego albumu projektu Novas promują-
cego nową brazylijską muzykę gitarową, a utwór Iguaçu znalazł 
się wśród kompozycji nagranych w albumie świetnego klarneci-
sty Jairo Wilkensa, clarinete solo brasileiro. mozarteum brasileiro 
zamówiło utwór na orkiestrę symfoniczną, który został wykonany 
pod batutą maestro carlosa moreno w najważniejszej sali koncer-
towej ameryki Łacińskiej – sala são Paulo.
Źródło: https://psm.swidnik.pl/wp-content/uploads/2019/01/info-koncert.pdf

IN MEMORIAM eduardo Frigatti
„Nieszczęściu kwoli a swojej żałości, która mię prawie przejmu-

je do kości, lutnią i wdzięczny rym porzucić muszę, ledwe nie duszę.” 
Rano kontempluję pusty dom. „Coś się tu nie zaczyna w swojej zwykłej 



porze. Coś się tu nie odbywa jak powinno. Ktoś tutaj był i był a potem 
nagle zniknął i uporczywie go nie ma.” Patrzę na niezmienione meble. 
Pośród bólu cisza. „Spokojny jest poranek bez dźwięku; spokojny, aby 
dopasować się do spokojniejszego bólu. Słyszę dźwięk kasztana spa-
dającego na ziemię, na wyblakły liść”. Zima jeszcze się nie zaczęła, ale 
kolęda kołysze moje puste serce: „Śpij, moja droga, śpij, chodź, czas 
spać. Zabiorę cię i będę cię kołysać, śpiewać piosenki, które pomogą 
ci zasnąć. Śpij, moja droga, śpij”. Spogląda na mnie kot. Jego miaucze-
nie miesza się z moimi myślami. Zwierzę podchodzi i szepcze: „Umrzeć 
— tego się nie robi.”
Zapożyczam słowa poetów, aby zilustrować moją muzykę. „In me-
moriam” powstawało w latach 2018 i 2019. Podobnie jak inne 
utwory o charakterze duchowym, które skomponowałem jako mo-
tyw muzyczny tego utworu wykorzystuję utwór chrześcijański. Moja 
kompozycja jest też inspirowana „Muzyką żałobną” Witolda Luto-
sławskiego. „In memoriam” to refleksja nad żałobą. Archeologiczne 
zapiski sugerują, że rytuały pogrzebowe odbywały się od czasów 
prehistorycznych i że pojawienie się tych rytuałów zbiega się z po-
jawieniem się postrzegania naszej skończoności. Wszystkie narody 
rytualizują swoich zmarłych i reagują w podobny sposób na śmierć 
ukochanej osoby. Dedykuję ten utwór żałobnym sercom.

JÓZEF KOFFLER, kompozytor, muzykolog, pedagog i publicy-
sta; ur. 28 listopada 1896, stryj (ukraina); zm. prawdopodobnie 

w  1944 koło krosna. W latach 1910–14 uczył się w Gimnazjum 
w stryju. Pobierał również prywatne lekcje harmonii, kontrapunk-
tu i gry na fortepianie. od 1914 do 1923 – z czteroletnią przerwą 
na służbę wojskową w latach 1916–20 – studiował na uniwersyte-
cie w Wiedniu. Początkowo uczęszczał na Wydział Prawa (1914–16), 
a w ramach zajęć uczelnianych także na ćwiczenia z harmonii 
i kompozycji do hermanna Grädenera. Po zimowym semestrze ii 
roku studiów przeniósł się na Wydział Filozoficzny, aby studiować 
muzykologię (1916, 1920–23). Jego wykładowcami byli m.in. Guido 
adler, robert lach, Wilhelm Fischer i egon Wellesz. równocześnie 
studiował dyrygenturę u Felixa Weingartnera i  Josepha kaisera. 



W 1923 uzyskał tytuł doktora z zakresu muzykologii, przedsta-
wiając pracę doktorską Über orchestrale Koloristik in den sympho-
nischen Werken von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Po ukończeniu 
studiów przebywał jeszcze w Wiedniu do lata 1924. W okresie tym 
pracował jako korepetytor śpiewu i dyrygent chóralny w burgthe-
ater. Wówczas poznał albana berga.
Po powrocie do Polski Józef koffler zamieszkał na stałe we lwowie. 
W latach 1924–41 nauczał harmonii, form muzycznych, instrumen-
tacji i kompozycji (od 1928 jako profesor harmonii i kompozycji 
atonalnej) w konserwatorium Polskiego Towarzystwa muzycznego. 
Jego uczniami byli m.in. roman haubenstock-ramati, czesław hal-
ski i Jakub mund. od 1929 datuje się jego korespondencja z arnol-
dem schönbergiem. Dwa lata później – w 1931 – został członkiem 
Zarządu stowarzyszenia kompozytorów Polskich w Warszawie, 
a także działał w Zarządzie Związku Polskich muzyków Pedagogów. 
W latach trzydziestych jego utwory zostały docenione na forum 
międzynarodowym i uznane przez międzynarodowe Towarzystwo 
muzyki Współczesnej za reprezentatywne dla nowej muzyki; w 1931 
Trio smyczkowe op. 10 (1928) otrzymało wyróżnienie i było wyko-
nane w ramach iX Festiwalu międzynarodowego Towarzystwa mu-
zyki Współczesnej w oksfordzie, w 1933 wyróżniono i przeznaczono 
do wykonania na Xi Festiwalu w amsterdamie 15 Variations d’après 
une suite de 12 tons op. 9 na orkiestrę smyczkową (1931), a w 1938 
zaprezentowano w londynie podczas XVi Festiwalu symfonię nr 3 
op. 21 na instrumenty dęte i perkusję (ok. 1935).
W latach dwudziestych i trzydziestych obok kompozycji i peda-
gogiki Józef koffler zajmował się także krytyką i publicystyką mu-
zyczną. od 1926 do 1939 był redaktorem naczelnym „orkiestry”, 
a w latach 1936–37 także „echa”. Jego artykuły o muzyce współ-
czesnej ukazywały się również w takich pismach i gazetach, jak 
„muzyk Wojskowy”, „kwartalnik muzyczny”, „muzyka Współczesna” 
czy „express Wieczorny”.
Po wybuchu ii wojny światowej w 1939 Józef koffler objął katedrę 
kompozycji i został prorektorem nowoutworzonego we  lwowie 



– po zajęciu miasta przez armię czerwoną – Państwowego kon-
serwatorium im. mykoły Łysenki. otrzymał również tytuł naukowy 
profesora, przyznany mu przez wyższą komisję atestacyjną w mo-
skwie i zaczął udzielać się czynnie w życiu muzycznym sowiec-
kiego lwowa. W 1939 wstąpił do Związku kompozytorów ukra-
iny radzieckiej, gdzie pełnił funkcję sekretarza. W latach 1939–41 
współorganizował wiele wydarzeń kulturalnych, m.in. w 1940 brał 
udział w organizacji koncertów w kijowie w ramach wyjazdowej 
sesji komitetu organizacyjnego Związku kompozytorów radziec-
kich, zorganizował tam także „Dekadę muzyki i estrady radzieckiej”.
W 1941 był współorganizatorem koncertu radiokomitetu ukraiń-
skiego i koncertów z okazji ii Zjazdu kompozytorów ukrainy so-
wieckiej.
W 1941 roku, kiedy niemieckie wojsko wkroczyło do lwowa, Józef 
koffler wraz z żoną i synem został wywieziony do getta w Wielicz-
ce. Dalsze jego losy i okoliczności śmierci nie są znane. Prawdo-
podobnie zmarł na początku roku 1944 w okolicach krosna, gdzie 
ukrywał się po likwidacji wielickiego getta, rozstrzelany razem 
z rodziną przez hitlerowców.
Źródło: https://polmic.pl/index.php?option=com_mwosoby&id=76&litera=12&view= 
czlowiek&itemid=5&lang=pl

KANTATA MIŁOŚĆ J[ózefa]. kofflera (1896 1943/44?), polskiego 
kompozytora, muzykologa, publicysty i pedagoga, powstała 

w 1931 r. we lwowie, do niemieckiego tekstu Hymnu o miłości 
z I Listu św. Pawła do Koryntian. Także od kompozytora pochodzi 
równorzędna partia z tekstem w języku polskim. kompozycja 
składa się z 4 części: i Adagio Vivace Tempo i; ii Andante  tranquillo; 
iii Allegro moderato; iV Tempo i. Trzon stanowi partia wokalna. 
oszczędność środków wynikająca z kameralnej obsady, zasto-
sowania ścisłych technik kompozytorskich (dodekafonia w po-
łączeniu z formą passacaglii i fughetty) oraz charakterystycznej 
lapidarności jakby w poczuciu ,,nadodpowiedzialności za każdy 
dźwięk wzmacnia siłę wyrazu i sprawia, że dzieło to tym dobitniej 
przemawia do słuchacza. Pisząc kantatę kompozytor był u szczytu 



swych możliwości twórczych. utwór był wykonywany w oksfor-
dzie i londynie, transmitowany przez radiofonie kilku krajów oraz 
wydany w universalu.
Żródło: https://pwm.com.pl/pl/sklep/publikacja/milosc,jozef-koffler,11780,ksiegarnia.htm

bOGDAN DOWLASZ, akordeonista, kompozytor i pedagog; ur. 
8 stycznia 1949, w Łodzi. W roku 1974 ukończył hochschule für 

musik Franz liszt Weimar (niemcy), gdzie studiował grę na akor-
deonie (w klasie irmgard sloty-krieg) oraz teorię muzyki i kom-
pozycję (u heinricha beckera i herberta kirmßego. W roku 1996 
uzyskał tytuł profesora, a w 1999 został mianowany profesorem 
zwyczajnym.
Związany z akademią muzyczną w Łodzi (w latach 1993–1999 spra-
wował funkcję rektora, w latach 2007–2014 był kierownikiem kate-
dry akordeonistyki i interpretacji muzyki Współczesnej, a od 2008 
do 2013 kierownikiem studiów Doktoranckich) oraz uniwersyte-
tem Łódzkim (od 1999 do 2003 jako kierownik katedry edukacji ar-
tystycznej na Wydziale nauk o Wychowaniu). Prowadził zajęcia oraz 
wykłady na mistrzowskich kursach interpretacji zarówno w Polsce, 
jak i za granicą (austria, holandia, litwa, luksemburg, niemcy, sło-
wacja, czechy). uczestniczył w licznych sesjach naukowych i sym-
pozjach, wygłaszając referaty z zakresu problematyki gry na akor-
deonie, muzyki akordeonowej oraz historii akordeonistyki.
Wielu studentów jego klasy to laureaci konkursów krajowych 
i międzynarodowych. on sam często był jurorem konkursów 
w Polsce, austrii, holandii, niemczech, chorwacji, na Węgrzech, 
we Włoszech oraz na litwie i słowacji. był promotorem lub re-
cenzentem w przewodach kwalifikacyjnych i i ii stopnia, doktor-
skich, habilitacyjnych, a także w postępowaniach o nadanie tytułu 
naukowego profesora sztuk muzycznych w Polsce i austrii. Jest 
autorem recenzji i ekspertyzy z zakresu dydaktyki, wykonawstwa 
i twórczości kompozytorskiej, a także programów nauczania dla 
szkół muzycznych wszystkich stopni.
brał udział w licznych festiwalach, dokonując prawykonań utwo-
rów współczesnych kompozytorów polskich i zagranicznych. był 



organizatorem i kierownikiem licznych zespołów: Łódzkiego kwin-
tetu akordeonowego (działającego w latach 1974–1983), Łódz-
kiej orkiestry akordeonowej (1984–1986) oraz Tria Łódzkiego 
(1987 –2002) w składzie: antoni Wierzbiński – flet, Jerzy nalepka – 
gitara, bogdan Dowlasz – akordeon. Jako solista i kameralista wy-
stępował w kraju i za granicą – ogółem na około 1000 koncertach.
W jego dorobku kompozytorskim znajdują się utwory solowe 
i kameralne oraz muzyka teatralna. Jest laureatem nagród w kon-
kursach kompozytorskich w Polsce (czechowice-Dziedzice, Łódź, 
Toruń), oraz w austrii i we Włoszech. Jego utwory opublikowały 
wydawnictwa polskie i zagraniczne, w tym włoskie (Ricordi), nie-
mieckie (Matthias Hohner, Karthause-Schmülling, Schott) oraz au-
striackie (ABC Edition). Znaczącą pozycję zajmuje literatura na akor-
deon, w tym pedagogiczna. Wiele spośród jego kompozycji weszło 
do obowiązkowego repertuaru krajowych i międzynarodowych 
konkursów akordeonowych.
Pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego stowarzyszenia 
akordeonistów Polskich (do stycznia 2018), był członkiem zarządu 
Förderverein für internationale akkordeonwettbewerbe klingen-
thal (niemcy), członkiem rady oddziału Łódzkiego Pan, eksper-
tem men.
Za swą działalność został odznaczony medalem Złotym za Dłu-
goletnią służbę, krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia Polski, 
srebrnym medalem „Zasłużony kulturze Gloria artis”, medalem 
komisji edukacji narodowej oraz Złotą honorową odznaką sto-
warzyszenia Polskich artystów muzyków.
Źródło: https://www.polmic.pl/index.php?option=com_mwosoby&id=1868&litera=5& 
view=czlowiek&itemid=5&lang=pl

TEMPORATORIUM Bogdan Dowlasz
TEMPORATORIUM przeznaczone na chór mieszany, akorde-

on i orkiestrę smyczkową do tekstów Waldemara Wolańskiego 
i bogdana Dowlasza to wieloczęściowe oratorium wokalno-instru-
mentalne składające się z 13 części (1. Intrada, 2. Prolog, 3. Obli-
cza czasu, 4. Zegar słoneczny, 5. Bezmiar czasu, 6. Zegar piaskowy, 



7.   Nieuchronność 8. Smartwatches, 9. Przesłanie, 10. Kapsuła czasu, 
11.  o tempora! O mores! 12. Epilog, 13. Coda) i trwające ok. 30 mi-
nut. TEMPORATORIUM powstało w 2020 roku na zamówienie lu-
belskiej akordeonistki prof. dr hab. elwiry Śliwkiewicz-cisak, której 
kompozycja jest dedykowana.
autor wykorzystuje współczesne techniki kompozytorskie 
z elementami aleatoryzmu. Poszczególne części posiadają zarów-
no fragmenty ściśle wskazujące organizację dźwięków, określoną 
przez kompozytora, jak i fragmenty swobodne, których ostateczny 
kształt brzmieniowy zależy, ale tylko w pewnym stopniu, od woli 
wykonawcy. utwór jest bardzo kontrastowy poprzez zastosowanie 
zmiennego metrum, dynamiki czy środków wykonawczych. autor 
w sposób wyjątkowo malowniczy za pomocą muzyki podkreśla 
znaczenie słów. na uwagę zasługuje wyróżniająca się rola akorde-
onu – nieustannie przywołująca czas rzeczywisty.
Tytuł utwory TEMPORATORIUM wynika z „zazębiającego” się połą-
czenia dwóch słów: TemPora i oraTorium zaś tytuły poszcze-
gólnych części przywołują: nazwy czasomierzy z różnych epok 
(Zegar słoneczny, Zegar piaskowy, Smartwatches); odnoszą się 
do określeń przemijania (Oblicza czasu, Bezmiar czasu, Nieuchron-
ność, Przesłanie); czy wskazują potrzebę gromadzenia informacji 
przeznaczonych dla przyszłych pokoleń (Kapsuła czasu). Dzieło 
stanowi wielowątkową refleksję Twórcy nad upływającym czasem. 
motyw przemijania stale nam towarzyszy i odnosi się do różnych 
aspektów życia. Przesłanie utworu nabiera szczególnego znacze-
nia w obecnym czasie, czasie pandemii covid19, kiedy borykamy 
się na co dzień z problemami natury egzystencjalnej i niejako lę-
kiem przed nieznanym.
Światowe prawykonanie TEMPORATORIUM bogdana Dowlasza zo-
stało zaplanowane w Filharmonii lubelskiej podczas koncertu inau-
gurującego XXiV Forum sztuki Współczesnej im. Witolda lutosław-
skiego.

esc



ZOFIA BERNATOWICZ, profesor doktor habilitowany od 1985 
roku jest pracownikiem naukowo dydaktycznym uniwersytetu 

marii curie-skłodowskiej w lublinie. W latach 2005–2019 pełniła 
funkcję kierownika Zakładu muzyki rozrywkowej instytutu muzy-
ki Wydziału artystycznego umcs w lublinie, w latach 2014–2019 
była dyrektorem instytutu muzyki Wydziału artystycznego umcs. 
była również członkiem senatu oraz komisji senackich umcs 
i wielu innych gremiów działających w strukturach uczelni.
Profesor Zofia bernatowicz prowadzi szeroką działalność arty-
styczną i popularyzatorską. Wieloletnia współpraca z kilkoma lu-
belskimi chórami zaowocowała setką koncertów w kraju i poza 
jego granicami, udziałami w konkursach, festiwalach i mityngach 
chóralnych oraz wykonaniem wielu dzieł oratoryjno-kantatowych, 
także pod jej dyrekcją. W latach 2003–2009 związana z Teatrem 
muzycznym w lublinie. Pod jej opieką artystyczną chór Teatru 
przygotowywał 20 premier oper, operetek, musicali i koncertów. 
Pełniła funkcję kierownika muzycznego i dyrygenta bajki muzycz-
nej Calineczka z muzyką Janusza bacy.
W jej pracy pedagogicznej oprócz prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych: dyrygowania, emisji głosu, zespołów wokalnych i wokalno
-instrumentalnych, istotną rolę odgrywa promowanie inicjatyw 
studenckich. była współzałożycielką zespołu „Presto” wykonują-
cego muzykę filmową rafała rozmusa, m.in. na festiwalach fil-
mowych, na scenach lubelskich teatrów i filharmonii. Pod jej dy-
rekcją instytutowy Zespół wokalno-instrumentalny uczestniczył 
w różnorodnych wydarzeniach artystycznych. organizuje również 
klubowe koncerty, w których swój talent i umiejętności prezento-
wali studenci kierunku „Jazz i muzyka estradowa”. Jest zapraszana 
do prac jury różnorodnych festiwali i konkursów. Prowadzi szkole-
nia z zakresu emisji głosu, interpretacji i metodyki pracy z woka-
listami.
istotną rolę odgrywa również działalność Zofii bernatowicz 
jako pedagoga. Jest współautorem projektu Standardy kształ-
cenia nauczycieli w zakresie emisji głosu oraz autorem programu 



 Podyplomowych studiów emisji Głosu dla nauczycieli akademic-
kich i nauczycieli kolegiów nauczycielskich na umcs.
Przedmiotem jej zainteresowań jest sztuka muzyczna w kontek-
ście związków z innymi dziedzinami artystycznymi i filozofią. Dzia-
łalność artystyczna, naukowa oraz dydaktyczna prof. bernatowicz 
stała się inspiracją do refleksji, których wynikiem są wystąpienia 
na 13 konferencjach, rozdziały w dziewięciu wieloautorskich pu-
blikacjach pokonferencyjnych, artykuły popularnonaukowe, do-
niesienia oraz wydanie monografii autorskiej zatytułowanej…
scripta manent. Pozamuzyczne inspirację w budowaniu świata 
dźwięków.
autorka scenariuszy, tekstów do piosenek, reżyser i choreograf 
spektakli na potrzebę lubelskiej akcji charytatywnej Znani a nie-
znani. Jej społeczna i charytatywna aktywność została wyróżniona 
nominacją do tytułu „człowieka roku 2018” nadawanego przez „Ku-
rier Lubelski”.
Za działalność artystyczną, naukową, dydaktyczną i organizacyj-
ną została uhonorowana m.in. Złotym krzyżem Zasługi, medalem 
komisji edukacji narodowej, medalem Zasłużony kulturze „Gloria 
artis” oraz, wielokrotnie, nagrodami rektora umcs, ministra kultu-
ry i Dziedzictwa narodowego rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta 
miasta lublin, Wojewody lubelskiego, marszałka Województwa lu-
belskiego.
Źródło: https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,203,pl.html

MAŁGORZATA GRZEGORZEWICZ-RODEK, naukę gry na for-
tepianie rozpoczęła w wieku 9 lat w Psm i st. w Dzierżo-

niowie pod kierunkiem anny Piotrowskiej. W latach 1992–1998 
była uczennicą Psm ii st. im ryszarda bukowskiego we Wrocławiu 
w klasie rytmiki, a od 1994 r. także w klasie śpiewu solowego Da-
riusza Paradowskiego. W 2002 roku ukończyła z wyróżnieniem 
akademię muzyczną im. karola lipińskiego we Wrocławiu w klasie 
śpiewu solowego prof. Dariusza Paradowskiego. W latach 2002 – 
2003 studiowała we Flanders operastudio w Gandawie. Dwukrot-
na stypendystka ministerstwa kultury i Dziedzictwa narodowego. 



W 2012 roku obroniła pracę doktorską w akademii muzycznej im. 
stanisława moniuszki w Gdańsku, a w 2020 otrzymała stopień 
doktora habilitowanego sztuki w akademii muzycznej im. karola 
lipińskiego we Wrocławiu. Pracuje jako adiunkt umcs w lublinie. 
solistka Warszawskiej opery kameralnej i Polskiej opery królew-
skiej.
Jest laureatką wielu konkursów muzycznych m.in. i nagro-
dy na V  ogólnopolskim konkursie Wokalnym im. F. Platówny 
we Wrocławiu, konkursie muzyki kameralnej im. k. bacewicza 
w Łodzi. brała udział w kursach mistrzowskich prowadzonych 
przez anthony rolf-Johnsona, roberta aldersona, stephanie 
Friede, mary brennan, krystynę szostek-radkową, Gerharda kah-
ry, rusko ruskova, monikę lenz, Zdzisławę Donat, christiane 
hampe, christiana elsnera. Występowała wielokrotnie na presti-
żowych festiwalach m.in. na międzynarodowym Festiwalu „Wra-
tislawia cantans”, baroque Festival of ambronay. odbyła tournee 
po wielu krajach europy /niemcy, holandia, Finlandia, Francja, 
norwegia, szwajcaria, belgia, Włochy, czechy, Węgry/ i azji /chi-
ny/. nagrywała dla radia i Telewizji Francuskiej oraz dla kanału 
telewizyjnego arTe. Śpiewała pod dyrekcją wybitnych dyrygen-
tów: rinaldo alessandriniego, christopha rousseta, Pietro rizzo, 
koena kesselsa, Floriana heyericka, agnieszki Duczmal, Jana 
Tomasza adamusa, Wojciecha rodka, marka Pijarowskiego, ro-
berta satanowskiego i in. Występowała na scenach operowych 
antwerpii, Gandawy, brugge, Turnhout, Dijon, avignonu, Toulo-
use, reims, besancon, Wersalu, rennes, brukseli, amsterdamu, 
bielefeld, saarbrücken. brała udział w premierach przygotowa-
nych dla Vlaamse opera w antwerpii i Gandawie /r. keiser: Dia-
na de wraak van Cupido – cupido/, Theatre montansier w Wer-
salu /W.a. mozart: Apollo i Hiacynt – melia/, międzynarodowego 
Festiwalu „Wratislavia cantans” /b. britten: The Little Sweep – ro-
wan/, „opery Polskiej” /W.a. mozart Die Zauberflöte – Pamina/, 
academy of baroque music ambronay /J.b. lully Cadmus et Her-
mione –  Venus/. Współpracowała z wieloma orkiestrami: sinfo-



nia  Varsovia, orkiestrą symfoniczną Filharmonii narodowej, Fil-
harmonii Pomorskiej w bydgoszczy, Filharmonii Wrocławskiej, 
Filharmonii lubelskiej, Filharmonii Zabrzańskiej, Filharmonii 
w Łomży, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Filharmonii 
lwowskiej, european Johann strauss orchestra, capella bydgo-
stiensis, capella cracoviensis, orkiestrą kameralną Polskiego ra-
dia „amadeus”.
od 2004, jako solistka Warszawskiej opery kameralnej, kreowała 
główne role w operach W.a. mozarta: La clemenza di Tito /Vittelia/, 
Cosi fan tutte /Fiordiligi/, Don Giovanni /Donna anna/, Lucio Silla 
/Giunia/, Mitridate, re di Ponto /sifare/, Die Zauberflöte /1 Dama/, 
Thamos. Wraz z zespołem Warszawskiej opery kameralnej wystę-
powała we Francji /2005 – Cosi fan tutte/, szwajcarii /2006 – Cosi 
fan tutte/, Japonii /2007 – Die Zauberflöte, La clemenza di Tito, Cosi 
fan tutte, Don Giovanni/ W 2008 roku śpiewała rolę lizetty w pre-
mierze Warszawskiej opery kameralnej Don Juan, czyli ukarany li-
bertyn albertiniego. W 2009 roku wystąpiła na festiwalu „Wirtuozi” 
we lwowie oraz nagrała płytę poświęconą muzyce Witolda Frie-
mana z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii naro-
dowej w Warszawie. W 2013 roku małgorzata rodek wzięła udział 
w głośnej inscenizacji opery Amadigi G.F. haendla przygotowanej 
przez capellę cracoviensis, a także zarejestrowała dla Polskiego 
radia premierę utworu mikołaja Góreckiego Jasności promieniste 
z orkiestrą „amadeus” pod dyrekcją agnieszki Duczmal. W 2014, 
2015 i 2016 roku wraz z european Johann strauss orchestra wy-
stępowała w chinach podczas tournée zespołu. W 2016 roku do-
konała prawykonania wszystkich cykli pieśni Józefa Wieniawskie-
go. W tym samym roku brała udział we wznowieniu spektaklu Il 
Turco in Italia” G. rossiniego w Warszawskiej operze kameralnej, 
wykonując partię Fiorilli, a w styczniu 2017 roku wystąpiła jako 
Zosia w premierze wileńskiej wersji Halki s. moniuszki z orkie-
strą capella cracoviensis. W 2018 roku brała udział w produkcji 
Halki s. moniuszki – wersja wileńska (Zofia) w koomisen opera 
w helsinkach. W tym samym roku wraz z capellą cracoviensis 



 inaugurowała rok stanisława moniuszki w Wilnie, w Pałacu Wiel-
kich książąt litewskich, wykonując również Halkę s. moniuszki 
(Zofia). W Polskiej operze królewskiej występuje jako anna w Nę-
dzy uszczęśliwionej m. kamieńskiego, Donna anna w Don Giovan-
nim W.a. mozarta, Hebdomasie s. klonowica.
Posiada w swym repertuarze pieśni oraz większość partii oratoryj-
no-kantatowych J.s. bacha, G.F. haendla, G.b. Pergolesiego, a. Vi-
valdiego, J. haydna, W.a. mozarta, l. van beethovena, F. schuber-
ta, G. mahlera, k. szymanowskiego, W. lutosławskiego.
Źródło: https://filharmonialubelska.pl/malgorzata-grzegorzewicz-rodek/

KATARZYNA CZERNIAWSKA – urodziła się w lublinie. W 2005 
roku ukończyła akademię muzyczną im. stanisława moniusz-

ki w Gdańsku w klasie altówki prof. ireny albrecht. W latach 
2004  –2005 pracowała w Państwowej operze bałtyckiej, a w la-
tach 2003–2009 była członkiem orkiestry kameralnej hanseatica 
oraz Polskiej orkiestry sinfonia iuventus. od 2006 roku związana 
jest głównie z instytucjami kulturalnymi lublina, m.in. z Filhar-
monią im. henryka Wieniawskiego w lublinie, ogólnokształcą-
cą szkołą muzyczną i i ii st. im. karola lipińskiego, Teatrem mu-
zycznym w lublinie (2006 r.). Poza grą w orkiestrze symfonicznej 
bardzo ceni sobie kameralistykę, którą zainteresowała się bliżej 
na studiach. swoje pasje do muzyki kameralnej rozwija grając 
w kwartecie smyczkowym i orkiestrze kameralnej (m.in. orkie-
strze Trybunału koronnego). Jako kameralistka i solistka bierze 
udział w rozmaitych festiwalach i koncertach (m.in. „Gdańska 
Wiosna muzyczna”, „Festiwal radia Francuskiego” w montpellier, 
„rottweiler sommersprossen”, Festiwal Filmu i sztuki „Dwa brzegi” 
w kazimierzu Dolnym). Jest gotowa na wszelkie wyzwania mu-
zyczne, które stawia sobie współpracując z różnymi formacjami 
muzycznymi, nie tylko związanymi z muzyką klasyczną. W swoim 
dorobku artystycznym posiada nagrania koncertów dla telewi-
zji, nagrania studyjne do filmów i seriali, muzykę graną na żywo 
do spektakli teatralnych. bierze udział w nagraniach artystów 
i grup muzycznych polskiej sceny muzycznej. od 2009 roku uczy 



w klasie altówki w ogólnokształcącej szkole muzycznej i i ii st. 
im.  karola lipińskiego w lublinie. W 2019 roku odznaczona me-
dalem honorowym Zasłużony dla Województwa lubelskiego. 
obecnie jest prowadzącą grupę altówek w Filharmonii im. henry-
ka Wieniawskiego w lublinie. Gra na mistrzowskiej altówce Jana 
bobaka z 2012 roku.
Źródło: https://filharmonialubelska.pl/katarzyna-czerniawska/

SZYMON KRZEMIEŃ – studiował na akademii muzycznej 
w krakowie w klasie prof. Z. Łapińskiego. Jest absolwentem 

akademii muzycznej w Łodzi w klasie prof. a. orkisza. W latach 
2004–2006 był koncertmistrzem Teatru muzycznego w lublinie. 
Jest nauczycielem wiolonczeli w szkole muzycznej w lublinie. od 
2008 roku pracuje w radomskiej orkiestrze kameralnej, a od 2011 
w Filharmonii lubelskiej. Współpracuje z orkiestrą Trybunału ko-
ronnego w lublinie oraz orkiestrą akademii beethovenowskiej. 
Założyciel agencji koncertów nietypowych akne. 23 października 
2009 roku w schronisku górskim „murowaniec“ zorganizował kon-
cert Karłowicz in Memoriam upamiętniający setną rocznicę śmierci 
kompozytora. W programie koncertu wykonanego przez orkiestrę 
kameralną aukso znalazły się: Serenada na smyczki m. karłowicza, 
Orawa W. kilara, Kresy m. hertela oraz utwór napisany specjalnie 
na tę okazję Hommage a Karłowicz s. bromboszcza. W 2001 roku 
zdobył ii nagrodę w kategorii trio na międzynarodowym konkur-
sie Współczesnej muzyki kameralnej im. k. Pendereckiego w kra-
kowie. W 1997 roku zdobył i miejsce na ogólnopolskim konkursie 
Wiolonczelowym im. k. Wiłkomirskiego w Poznaniu. był stypen-
dystą ministra kultury i sztuki oraz krajowego Funduszu na rzecz 
Dzieci. uczestniczył w wielu kursach muzycznych w kraju i zagra-
nicą u takich pedagogów jak: m. Flaksman, V. Yagling, e. Prochac, 
T. strahl, r. aldulescu, m. moś.
Źródło: https://filharmonialubelska.pl/szymon-krzemien/

JAREMI ZIENKOWSKI – mieszka i pracuje w lublinie. kontynu-
uje rodzinne tradycje muzyczne. uczeń lubelskich szkół muzycz-

nych i absolwent akademii muzycznej im. F. chopina w Warszawie 



w klasie klarnetu prof. m. Pokrzywińskiego. laureat ogólnopol-
skich konkursów klarnetowych: Włoszakowice – wyróżnienie (1995) 
i Piotrków Trybunalski – ii miejsce (1997). Współpracuje z różnymi 
zespołami orkiestrowymi w Polsce. Występuje jako kameralista i so-
lista. Pracuje w Filharmonii im. henryka Wieniawskiego w lublinie 
na stanowisku i klarnecisty. Działalność kameralisty skupił na pra-
cy w lubelskich zespołach kameralnych. Grał w kwartecie klarneto-
wym „claribel”, z którym nagrał szereg audycji muzycznych w radio 
i telewizji, a także wykonał wiele koncertów w Polsce i za granicą 
(rosja, szwecja, Francja, belgia, Włochy, niemcy, australia). obec-
nie występuje w kwintecie dętym drewnianym „akord 5”, lubel-
skiej orkiestrze klarnetowej, Trio Fortepianowym (cl, cello, piano). 
Jako solista, kameralista i pedagog, występował i prowadził lekcje 
mistrzowskie na międzynarodowym Festiwalu klarnetowym „clari-
mania” we Wrocławiu (2018/2019/2020). Prowadzi działalność pe-
dagogiczną w Państwowej szkole muzycznej i stopnia im. rodziny 
Wiłkomirskich w Świdniku.
Źródło: https://filharmonialubelska.pl/jaremi-zienkowski/

ELWIRA ŚLIWKIEWICZ-CISAK – absolwentka akademii mu-
zycznej im. Fryderyka chopina w Warszawie (obecnie uniwer-

sytet muzyczny Fryderyka chopina) w klasie akordeonu prof. W.l. 
Puchnowskiego. laureatka iV nagrody ogólnopolskiego konkursu 
akordeonowego w białymstoku (1985). W roku 2010 rada Wydzia-
łu instrumentalnego akademii muzycznej im. ignacego Jana Pade-
rewskiego w Poznaniu nadała Jej stopień doktora habilitowanego 
zaś w roku 2013 postanowieniem Prezydenta rP uzyskała tytuł pro-
fesora sztuk muzycznych.
Prof. dr hab. elwira Śliwkiewicz-cisak prowadzi bardzo ożywioną 
działalność koncertową jako solistka i kameralistka, występuje 
również z towarzyszeniem orkiestr (w Polsce, na litwie, w Wielkiej 
brytanii, niemczech, Francji, ukrainie, Włoszech, australii i stanach 
Zjednoczonych ameryki). Współtworzy zespoły: „el Duende” (mu-
zyka współczesna), kwintet „Tanguillo” (tango argentyńskie), Świę-
tokrzyski Duet akordeonowy (muzyka współczesna,  musette). 



Dokonała 27 prawykonań utworów muzyki współczesnej. Jako 
wykonawczyni brała udział w festiwalach m.in: accordion Festival 
PalanGa – lithuania, Festiwal Filmu Polskiego w ameryce – chi-
cago/ (usa), australian international aaTa music championships 
and Festival w sydney (australia), międzynarodowy Festiwal „an-
drzej nikodemowicz – czas i Dźwięk” w lublinie, Festiwalu „Wiel-
kopostne śpiewanie” w lublinie, międzynarodowy Festiwal akor-
deonowy w lublinie, Projekt „noc kultury” w lublinie, Festiwal 
hudebni soucasnost w ostrawie (czechy), międzynarodowy Festi-
wal muzyki organowej i kameralnej w ostrowcu Świętokrzyskim, 
międzynarodowe Forum sztuki Współczesnej im. W. lutosławskie-
go w lublinie, muzyczny Festiwal „strawiński i ukraina” w Łucku 
i uściługu (ukraina), Zielonogórskie spotkania muzyczne i innych. 
koncertowała z orkiestrą symfoniczną Filharmonii im. henryka 
Wieniawskiego w lublinie, lubelską orkiestrą kameralną Jubila-
eum, orkiestrą Trybunału koronnego w lublinie, cameratą lubel-
ską, orkiestrą symfoniczną Filharmonii białostockiej, orkiestrą ka-
meralną cantus – Wilno (litwa), akademicką orkiestrą kameralną 
„cantabile” w Łucku (ukraina). Dokonuje nagrań dla Polskiego ra-
dia i Telewizji. Jej dorobek artystyczny został zarejestrowany na 10 
nośnikach elektronicznych cD, m.in: ISKRY, meGaVoX 040, lublin 
2008; Chopin, Brahms, Niziurski, DuX 0749 2010; Piazzolla Szmerek, 
DuX 2015. Jest autorką publikacji Sztuka transkrybowania na akor-
deon koncertowy na podstawie wybranych kompozycji Domenico 
Scarlattiego, Izaaka Albeniza, Astora Piazzolli, Henryka Wieniaw-
skiego, Jana Sebastiana Bacha, Maurycego Moszkowskiego, isbn 
978.837.2707796, Polihymnia, lublin 2010 (w języku polskim) 
i 2015 (w języku angielskim w tłumaczeniu agnieszki matysiak).
elwira Śliwkiewicz-cisak pełniła następujące funkcje: konsultanta 
akordeonu szkolnictwa artystycznego i doradcy metodycznego 
przy ministerstwie kultury i Dziedzictwa narodowego, eksperta 
komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli szkół 
artystycznych ministerstwa edukacji narodowej, członka między-
uczelnianej katedry akordeonistyki uniwersytetu muzycznego 



Fryderyka chopina w Warszawie, Dyrektora ogólnokształcącej 
szkoły muzycznej i i ii st. im. karola lipińskiego w lublinie. Wie-
lokrotnie uczestniczyła w pracach jury międzynarodowych (Wło-
chy, litwa), ogólnopolskich i regionalnych konkursów i festiwali 
akordeonowych; jest wykładowcą na międzynarodowych i ogól-
nopolskich mistrzowskich kursach, warsztatach i seminariach dla 
akordeonistów (Polska, litwa). Jej uczniowie ponad 130-krotnie 
zdobywali laury na międzynarodowych i ogólnopolskich konkur-
sach instrumentalnych. Została odznaczona Złotym i srebrnym 
krzyżem Zasługi (2009, 2004), medalem komisji edukacji narodo-
wej (2004), brązowym medalem „Zasłużony kulturze Gloria artis” 
(2013). Jest zatrudniona w uniwersytecie marii curie-skłodowskiej 
w lublinie na stanowisku profesora zwyczajnego. obecnie jest 
Zastępcą Dyrektora instytutu muzyki umcs i kierownikiem kate-
dry Pedagogiki instrumentalnej i Teorii muzyki.

CHÓR AKADEMICKI UMCS IM. JADWIGI CZERWIŃSKIEJ jest 
reprezentacyjnym zespołem uniwersytetu marii curie-skło-

dowskiej, którego początki działalności sięgają 1949 roku, kiedy 
zespół został oficjalnie powołany z inicjatywy grupy studentów 
kierowanych przez prof. adama Wyleżyńskiego, byłego rektora 
konserwatorium Wileńskiego. od samego początku swojego ist-
nienia chór akademicki umcs propaguje polską muzykę chóral-
ną – od średniowiecza po współczesność.
Po niemalże siedemdziesięciu latach od swego powstania chór 
akademicki umcs im. J. czerwińskiej znajduje się w czołówce 
polskich chórów uniwersyteckich nieustannie potwierdzając swój 
wysoki poziom. Zespół wyróżnia się dbałością o wysoki poziom 
wykonawczy, udziałem w wielu międzynarodowych projektach 
muzycznych, a nade wszystko promowaniem współczesnej pol-
skiej muzyki chóralnej za granicą. liczne koncerty, które na celu 
miały propagowanie bogatej tradycji polskiej muzyki chóralnej 
odbyły się m.in. na Węgrzech, w nrD, w Wielkiej brytanii, bel-
gii i we Włoszech, usa, austrii czy na ukrainie. najbardziej mie-
rzalnymi efektami działalność chóru są nagrody i wyróżnienia 



w  konkursach i festiwalach w tym m. in. i nagroda na festiwalu 
w neerpelt (belgia, 1974), wyróżnienie na festiwalu w llangolen 
(Walia, 1974) ii i iV miejsce na festiwalu w Gorizia (Włochy, 1978), 
moers-repelen (niemcy 1992), Vaasie (Finlandia 1998), Fort lau-
derdale (Floryda, usa 1999), Prevezie (Grecja 2000), bruk (austria 
2001) linz (austria 2003) czy wyróżnienia na festiwalu „legnica 
cantat”. W roku 1986 chór miał także możliwość wystąpienia pod-
czas audiencji u ojca Świętego Jana Pawła ii.
Pod kierownictwem obecnego dyrygenta – prof. urszuli bobryk– 
chór akademicki rozpoczął aktywną współpracę z Filharmonią lu-
belską, wykonując dzieła oratoryjne k. szymanowskiego, W. kilara 
czy h.m. Góreckiego. W ramach tej współpracy uczestniczy także 
w lubelskim Forum sztuki Współczesnej im. Witolda lutosław-
skiego.
Źródło: https://www.umcs.pl/pl/chor.htm

URSZULA BOBRYK – ukończyła z wyróżnieniem akademię 
muzyczną im. F. chopina w Warszawie. od 1983 roku pracu-

je w instytucie muzyki na Wydziale artystycznym uniwersytetu 
marii curie-skłodowskiej w lublinie. W roku 1990 uzyskała sto-
pień doktora sztuk muzycznych oraz stopień doktora habilitowa-
nego w 1994 roku w akademii muzycznej w Warszawie. W 1999 
roku została powołana na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
umcs. Tytuł naukowy profesora otrzymała w 2002 roku. badania 
naukowo-artystyczne prof. urszuli bobryk koncentrują się wokół 
wykonawstwa polskiej muzyki współczesnej. W swej działalności 
dyrygenckiej preferuje prawykonania dzieł wokalno-instrumental-
nych polskich kompozytorów. W 1985 roku objęła kierownictwo 
artystyczne chóru akademickiego umcs, który prowadzi do chwi-
li obecnej. brała udział w festiwalach i konkursach na całym świe-
cie, reprezentując na nich uniwersyteckie środowisko kulturalne. 
Prowadziła wykłady z dyrygentury chóralnej na międzynarodo-
wych Warsztatach chóralnych w madrycie, w linz, brała udział 
w Światowym sympozjum muzyki chóralnej Fort lauderdale 
(usa). koncertowała w wielu krajach europy (niemcy,  austria, 



Włochy, Francja, hiszpania, Finlandia, anglia, Węgry, czechy), Tur-
cja oraz w stany Zjednoczone ameryki Północnej. była dwukrot-
nie wyróżniona jako osobowość artystyczna i najlepszy dyrygent 
na międzynarodowych konkursach w repelen (niemcy 1992) oraz 
w Fort lauderdale (Floryda, usa 1999). od 2013 roku jest organi-
zatorem międzynarodowego Festiwalu chórów miast Partnerskich 
lublina pod patronatem Prezydenta miasta lublin dra krzysztofa 
Żuka.
Źródło: https://filharmonialubelska.pl

IGOR BOJCZUK – absolwent Państwowej szkoły muzycznej i i ii 
stopnia im. l. różyckiego w Gliwicach w klasie fletu P. muszkiety 

oraz studiów licencjackich na kierunku dyrygentura symfoniczno
-operowa w akademii muzycznej im. k. lipińskiego we Wrocławiu. 
brał udział w kursach dyrygenckich z kerrym strattonem (orkie-
stra kameralna akademii muzycznej we Wrocławiu), z którym pra-
cował nad Suitą z czasów Holberga edvarda Griega oraz Serenadą 
G-dur mieczysława karłowicza; z markiem Pijarowskim (orkiestra 
symfoniczna akademii muzycznej we Wrocławiu), przygotowanie 
symfonii nr 104 Józefa haydna; z Jos van immerseelem (orkiestra 
symfoniczna narodowego Forum muzyki) – wybrane symfonie be-
ethovena. Jako jedyny Polak zakwalifikował się do międzynarodo-
wego konkursu dyrygenckiego im. Feirt’a Tüzün’a w Turcji (z powo-
du epidemii koronawirusa został przeniesiony na październik 2021 
roku). Współpracował z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Dolno-
śląskiej, orkiestrą symfoniczną Filharmonii Wrocławskiej nFm, or-
kiestrą kameralną akademii muzycznej we Wrocławiu, orkiestrą 
symfoniczną akademii muzycznej we Wrocławiu, dyrygując utwo-
rami między innymi: bacha, brahmsa, beethovena, mozarta, nielse-
na, rimskiego-korsakowa, schuberta i sibeliusa.
Moim celem zawodowym, a także życiowym jest opanowanie w peł-
ni języka dyrygenckiego gestu, osiągnięcie pełnej kontroli nad orkie-
strą poprzez swoją technikę oraz wysokich rezultatów artystycznych 
z każdym prowadzonym zespołem – igor bojczuk.



Skrzypce
irina stukaszina-Gąsior – koncertmistrz
Tomasz kusiak – prowadzący grupę ii skrzypiec
nurłan alimbajew
Wojciech brodowski
Grzegorz cholewiński
Dariusz Drzazga
alina Dunin-kozicka
agnieszka Garbacz
lech Gąsior
anna kaczmarek
natalia kozub
aleksandra mazurek
agata mrówczyńska
magdalena Piętka-chmielewska
anna Popławska-Pojenta
emilia siepkowska
maciej rysak
Justyna Zańko
izabela baca
Łukasz cholewiński
luiza Drzazga
ewa Dudek
barbara Filipiak-Łobodzińska
Dorota klej
Dominika kołszut
eliza koma
katarzyna kostrzewa
Paweł mazur
Jolanta nowosadzka
lidia Treszczotka

Altówki
katarzyna czerniawska – prowadząca grupę altówek
artur andrzejewski
Piotr Grzelak
Przemysław raczek
renaldo Wójtowicz
olga abramowicz
agata Gumiela
ewa kulczyńska
małgorzata krasowska

Wiolonczele
szymon krzemień – prowadzący grupę wiolonczel
konrad komusiński – prowadzący grupę wiolonczel
Yuliia bezushkevych
mariusz Gościło
mirosław kozub
maciej Łacny
magdalena mazur
marek smorawiński
małgorzata Wicka
izabela Zagórska
Weronika kociuba

Kontrabasy
Piotr Ścirka – prowadzący grupę kontrabasów
marcin bobak
urszula czerniak
aleksander resiak
Dariusz Waćkowski
robert brzozowski

Harfa
agnieszka miedzwiecka

Flety
maciej hankus – prowadzący grupę instrumentów 
dętych drewnianych
beata Dąbrowska
natalia hankus
lech szost

Oboje
maria banaszak
agnieszka banaszek
aleksandra kołodziejczyk-barańska
agnieszka misztal

Klarnety
andrzej mazur
andrzej schab
Jaremi Zienkowski
Dariusz Dąbrowski

Fagoty
Grzegorz barański
Wiesław kaproń
marek moczulski
Piotr Dąbrowski

Waltornie
Vasyl havryliv – prowadzący grupę waltorni
oleg bezushkevych – zastępca prowadzącego 
grupę waltorni
hipolit Dziaduszek
arkadiusz konowałek

Trąbki
Grzegorz hordyjewicz – prowadzący grupę trąbek
Paweł Drabarz
Dariusz lewandowski
Zygmunt skwierz

Puzony
Wojciech kopyciński – prowadzący grupę puzonów
eiko hasegawa-Popławska
bartłomiej Pietrzak
mariusz Pysz

Tuba
anton szaszkow

Perkusja
Dominik augustowski – prowadzący grupę perkusji
ilona Drozd
stanisław siedlaczek
andrzej Zawisza

Inspektor orkiestry
Piotr Ścirka

Biblioteka materiałów nutowych
mariusz Pysz

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE


