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Organizatorzy XXVIII Legnickiego Conversatorium Organowego 
pragną przekazać serdeczne podziękowania wszystkim Osobom i Instytucjom, 

dzięki którym ten festiwal mógł się odbyć.



Szanowni Państwo, 
Drodzy Melomani!

Doczekaliśmy pięknego Jubileuszu!
Pierwsza wzmianka o używaniu organów w Kościele Ma-

riackim pojawia się w 1414 roku, z roku zaś 1438 pochodzi 
informacja o zbudowaniu organów dzięki fundacji burmistrza 
Chojnowa. I oto my, po 600 latach, wciąż możemy cieszyć się 
brzmieniem instrumentu w tym unikatowym wnętrzu. Dzisiej-
sze organy są następcą instrumentu Michaela Rödera z 1735 
roku. Ich gruntownej przebudowy dokonała w 1914 roku fi rma 
K.G. Weigle ze Stuttgartu. To wtedy instrument otrzymał re-
prezentacyjną romantyczną dyspozycję, a wymiana traktury 
mechanicznej na pneumatyczną, spowodowała konieczność 
wymiany prawie wszystkich elementów techniczno-konstruk-
cyjnych. W efekcie końcowym powstał praktycznie nowy instrument osadzony w zabytkowej szafi e, 
którego brzmienie dziś podziwiamy. 

Organy te są niezwykłe, nieprzerwanie inspirujące, z każdym rokiem nabierają nowego blasku, 
a kolorytu ich brzmienia nie da się porównać z żadnym innym instrumentem. Potwierdza to każdy, 
komu przyjdzie na nich zagrać. Ze względu na 100-lecie instrumentu, tegoroczna edycja Legnickiego 
Conversatorium Organowego, w całości odbędzie się w Kościele Ewangelickim Marii Panny w Legnicy.  

Tegoroczne Conversatorium, chyba bardziej niż kiedykolwiek będzie wierne swoim założeniom, 
jakim są prawykonania polskiej muzyki współczesnej z udziałem młodych artystów, którzy nierzadko 
przy kontuarze organów mariackich rozpoczynali swoją karierę. To niezaprzeczalne atuty wyróżniające 
Conversatorium na tle innych festiwali muzyki współczesnej.

Wzorem lat ubiegłych, w panoramie Festiwalu pojawiają się nowe elementy. Jednym z nich jest 
kwietniowy koncert specjalny – z udziałem laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Improwizacji Organo-
wej dla Uczniów Szkół Średnich i Studentów studiów I stopnia, a zaraz obok – Ogólnopolski Konkurs 
Kompozytorski. 

To jednak nie koniec poszukiwania nowych koncepcji artystycznych. Po ubiegłorocznym sukcesie 
organów i tancerki, przyszedł czas na kompozycje stworzone do fi lmów animowanych pozyskanych 
dzięki współpracy z Legnicką Akademią Filmową. LAF Organ visions to prezentacja muzyki granej na 
żywo, połączona z jednoczesną projekcją fi lmów. Będzie to miejsce dla swoistej interakcji, gdyż prezen-
towane kompozycje po części będą improwizowane.

Nową propozycją będzie także trwający prawie 5 godzin Mariacki maraton organowy – koncert 
w wykonaniu trójki młodych artystów, podczas którego słuchacze będą mogli wejść na chór i z bliska 
obserwować ich pracę przy kontuarze Jubilata. 

Maraton poprzedzi Ogólnopolska Sesja Naukowa zatytułowana „100-lecie organów w Kościele 
Marii Panny w Legnicy. Problematyka konserwacji i rekonstrukcji organów”, podczas której prelegenci 
zaprezentują wybrane zagadnienia rekonstrukcji, a nawet creatio ex nihilo, które w kontekście szacow-
nego Jubilata mogą być inspiracją do przywrócenia Mu pełnego blasku. Po remoncie w latach 1999-
2000 zamilkł trzeci manuał. Ufamy, że nie na długo!

Wszystkim słuchaczom życzymy niezapomnianych wrażeń artystycznych, a Jubilatowi - Organom 
w Kościele Ewangelickim Marii Panny w Legnicy - plurimos annos! 
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Michał Sławecki

dyrektor artystyczny Legnickiego Conversatorium Organowego
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Organy Kościoła Marii Panny w Legnicy 

Pierwsza wzmianka o korzystaniu z organów w ewangelickim kościele Marii Panny w Legnicy  
pochodzi z roku 1414. Ćwierć wieku później - w 1438 roku - zbudowano nowy instrument, 
który ufundował dla legnickiej świątyni burmistrz pobliskiego miasta Chojnowa. 
Instrument służył do 1500 roku. Wtedy powstały nowe, prawdopodobnie większe organy, 
usytuowane w prezbiterium.  A 100 lat później - w zachodniej części nawy głównej - 
wzniesiony został chór muzyczny i to tam przeniesiono wyremontowane oraz nieco 
przebudowane organy z prezbiterium. Przebudowywane i ulepszane jeszcze trzykrotnie, 
przetrwały aż do roku 1735.

Wtedy właśnie parafi a powierzyła budowę nowego, reprezentacyjnego instrumentu 
Michaelowi Röderowi. Śląsk był w owym czasie potęgą w budowie organów, działali tu 
znakomici fachowcy tej dziedziny, a niemiecki budowniczy tych instrumentów Michael Röder 
należał do najlepszych z najlepszych! 
Wykonane przez niego dla legnickiej świątyni organy liczyły 35 głosów, rozdzielonych 
między 2 manuały i klawiaturę pedałową. Były także zaopatrzone w - typowe dla baroku - 
mechaniczne urządzenia grające: wirującą gwiazdę, dzwonki i kotły, na których grały putta 
umieszczone w prospekcie. Organy miały w każdej sekcji zróżnicowany zestaw głosów, 
a ich dobór pozwalał realizować wielogłosową fakturę ówczesnej muzyki.

Na uwagę zasługuje wspaniały prospekt organów, rozbudowany na całą szerokość 
i wysokość nawy, bogato zdobiony dekoracją snycerską oraz rzeźbą fi guralną. Co ciekawe 
- jest to jeden z nielicznych elementów instrumentu, który zachował się do dziś w pierwotnej 
postaci!

Pierwsza większa przebudowa organów miała miejsce w 1848 roku. Jej celem była zmiana 
charakteru brzmienia na homofoniczne. Natomiast gruntownej przebudowy instrumentu 
dokonała w 1914 roku fi rma organmistrzowska K.G. Weiglego ze Stuttgartu. Rozbudowana 
została wówczas dyspozycja, w pełni odpowiadająca romantycznej estetyce brzmienia, zaś 
zmiana traktury z mechanicznej na pneumatyczną spowodowała konieczność wymiany 
większości elementów technicznych instrumentu. Praktycznie więc - równo 100 lat temu - 
powstał nowy instrument, w zabytkowej obudowie. W 1928 roku, podczas remontu organów, 
fi rma Weiglego przywróciła w III manuale barokowy zestaw głosów.Ostatni, gruntowny 
remont instrumentu, miał miejsce w latach 1999 – 2000 i został przeprowadzony przez fi rmę 
EMIL HAMMER Orgelbau z Arnum koło Hanoweru. 

Obecnie i walory brzmieniowe, i stan techniczny, pozwalają zaliczyć organy w kościele 
ewangelickim Marii Panny w Legnicy do grupy bardzo cennych instrumentów koncertowych 
- i to nie tylko w skali Dolnego Śląska. Wielu znawców traktuje go jako instrument klasy 
europejskiej. A rosnąca liczba utworów, skomponowanych na te organy, tylko potwierdza ich 
wyjątkową wartość.
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Dyspozycja: 64 głosy

I man.: Principal 16’, Bourdon 16’, Principal 8’, Gambe 8’, Gedackt 8’, Flute 
octaviante 8’, Dulciana 8’, Oktave 4’, Fugara 4’, Rohrfl öte 4’, Quinte 2 2/3’, 
Oktave 2’, Cornetino 3 fach, Mixtur 5 fach, Trompete 8’, Clairon 4’; 

II man.: Quintaton 16’, Geigen Principal 8’, Konzertfl öte 8’, Viola 8’, Nachthorn 8’, 
Salicional 8’, Lieblich Gedackt 8’, Aeoline 8’, Voix celesto 8’, Oktave 4’, 
Gemshorn 4’, Traversfl öte 4’, Terz 3 1/5’, Piccolo 2’, Mixtur 3-4 fach, Labial 
Oboe 8’, Celesta forte, Celesta piano; 

III man.: nieczynny 

Ped.: Principalbass 32’, Contrabass 16’, Violonbass 16’, Subbass 16’, Zartbass 
16’, Quintbass 16’, Oktavbass 8’, Cello 8’, Bassfl öte 8’, Choralbass 4’, 
Posaune 16’, Cello 8’ (Tr), Bassfl öte 8’ (Tr), Contrabass 16’ (Tr), Violonbass 
16’ (Tr), Subbass 16’ (Tr), Zartbass 16’ (Tr). 



 

KONCERT SPECJALNY

29.04.2014 r.   godz. 19.15 
Kościół Ewangelicki Marii Panny

program:
Marian Sawa (1937-2005) - Assentiment

Maciej Lamm (*1989) - Opracowanie chorałowe 
nt. „Wenn nur den lieben Gott”

 - Wariacje nt. „Christ ist auferstanden”
Marcel Dupré (1886-1971) - Preludium i fuga H-dur

Radosław Kuliberda (*1992) - Improwizacja na temat „Te Deum Laudamus”

wykonawcy:
Maciej Lamm - organy 

Radosław Kuliberda - organy 
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Maciej Szymon Lamm organista

Urodził się w Kędzierzynie-Koźlu w 1989 r. Mając 
6 lat rozpoczął naukę gry na fortepianie. W 2008 r. 
ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Mu-
zyczną II st. im. F. Chopina w Opolu, w klasie for-
tepianu prof. Celiny Hellerowej. W 2013 r. ukończył 
studia I st. na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Ali-
cji Palety-Bugaj. W 2011 r. rozpoczął studia z muzyki 

kościelnej, a w 2013 r. studia magisterskie w specjalności gry na organach, w klasie prof. 
UMFC Jerzego Dziubińskiego, tytularnego organisty ewangelicko - augsburskiego kościoła 
św. Trójcy w Warszawie. 
Jest laureatem nagród i wyróżnień: zdobył I miejsce i złoty medal w Międzynarodowym 
Konkursie Dla Młodych Skrzypków w Oranienburgu w Niemczech (2005), wyróżnienie w III 
Ogólnopolskim Konkursie Chopinowskim im. Władysława Kędry w Łodzi (2006), II nagrodę 
ex aequo (I nie przyznano) w Ogólnopolskim Konkursie Improwizacji Organowej w Legni-
cy (2013), wyróżnienie w Konkursie Muzyki Organowej w ramach XXV Międzynarodowe-
go Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi (2013). Brał udział także w mistrzowskich kursach 
organowych, prowadzonych m.in. przez prof. Grubicha i prof. Schmedinga. Koncertował 
z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Opolskiej i z Młodzieżową Orkiestrą Symfoniczną Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Opolu oraz Nysie. Koncertuje w kraju i za granicą. Od 2011r. 
jest dyrektorem organizacyjnym Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Opolu (dawniej 
w Głuchołazach), które w bieżącym roku odbędą się już po raz dwudziesty piąty.

Radosław Kuliberda organista

Urodził się w 1992 r. w Łodzi. Naukę gry na organach 
rozpoczął w 2005 r., w Państwowej Szkole Muzycz-
nej w Pabianicach, w klasie mgr Beaty Kępińskiej. 
W latach 2008-2012 kształcił się w klasie organów 
mgr Agnieszki Wrocławskiej-Wieczorek w Salezjań-
skiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia 
im. Ks. Antoniego Chlondowskiego w Lutomiersku, 
którą ukończył z wyróżnieniem. Obecnie jest studen-

tem II roku Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, w klasie or-
ganów prof. Ireny Wisełki-Cieślar, oraz dr Krzysztofa Urbaniaka. Uczestniczył w kursach 
i seminariach organowych prowadzonych m.in. przez Wolfganga Zerera, François Espinas-
se, Martina Rosta. Jest laureatem licznych konkursów organowych. Zdobył: wyróżnienie 
w V Międzyszkolnym Konkursie Organowym w Olsztynie (2011), I miejsce w IV Regional-
nych Spotkaniach Organowych w Łodzi (2011), I miejsce w VIII Białostockim Festiwalu Mło-
dych Organistów (2011), II miejsce ex  aequo (pierwszego nie przyznano) w Ogólnopolskim 
Konkursie Improwizacji Organowej w ramach XXVII Legnickiego Conversatorium Organo-
wego (2013). Jest także fi nalistą III Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Jana 
Kucharskiego w Łodzi (2014 r.).
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Marian Sawa (1937-2005) - wybitny kompozytor, 
organista, improwizator i pedagog 

Pierwszych lekcji z gry na skrzypcach, fortepianie 
i organach udzielał mu ojciec. Później kształcił się 
w Salezjańskiej Szkole Organistowskiej w Przemyślu, 
a następnie w Państwowej Szkole Muzycznej im. Jó-
zefa Elsnera w Warszawie, w klasie organów Feliksa 
Rączkowskiego. Studia odbył w Państwowej Wyższej 
Szkole Muzycznej w Warszawie: organy u Feliksa 

Rączkowskiego, kompozycja u Piotra Perkowskiego i Kazimierza Sikorskiego. 
Od 1966 r. prowadził działalność pedagogiczną w warszawskich szkołach i uczelniach mu-
zycznych. Związany był z Akademią Muzyczną im. Fryderyka Chopina i Uniwersytetem 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego niezwykle bogaty dorobek kompozytorski obejmuje 
ok. tysiąca utworów organowych, chóralnych, kameralnych, fortepianowych, orkiestrowych. 
Kompozycje organowe Sawy posiadają w repertuarze liczni polscy i zagraniczni organiści. 
Swoje utwory wielokrotnie wykonywał również sam kompozytor. Obecnie znajdują się one 
w programach nauczania klas organów w średnich i wyższych szkołach muzycznych. Twór-
czość Mariana Sawy była przedmiotem badań naukowych, których wyniki prezentowano 
podczas sympozjów i sesji naukowych. Została także utrwalona w licznych nagraniach, 
w tym na sześciu płytach autorskich.
Z Legnicą kompozytor związany był od początku lat 70. ub. wieku. Wiele utworów Mariana 
Sawy, napisanych specjalnie dla naszego miasta, miało tutaj prawykonania. Należą do nich 
m.in. Hymnus in honorem Santi Petri et Pauli, Koncert legnicki na organy i orkiestrę czy 
kantata „Tu es Petrus”, skomponowana z okazji wizyty w Legnicy Papieża Jana Pawła II.

Marcel Dupré (1886-1971) - wybitny francuski 
organista, kompozytor, improwizator

Urodził się w Rouen we Francji, w rodzinie mu-
zycznej. Jego ojciec, Albert Dupré, był organi-
stą w Rouen oraz przyjacielem organmistrza Ari-
stide Cavaillé-Colla, który wybudował organy 
w ich domu rodzinnym gdy Marcel miał 14 lat. Mar-
cel Dupré wstąpił do Konserwatorium Paryskiego 
w 1904 r. Uczyli go Louis Diémer i Lazare Lévy 
(fortepian), Alexandre Guilmant i Louis Vierne 
(organy) oraz Charles-Marie Widor (kompozycja). 
W 1914 r. zwyciężył w Grand Prix de Rome 

swoją kantatą Psyche. W 1926 r. powołano go na profesora organów i improwizacji w 
Konserwatorium Paryskim, gdzie uczył do 1954 r. W 1934 r. został organistą tytularnym 
w kościele św. Sulpicjusza w Paryżu. Pozostał na tym stanowisku do końca życia. Jego 
uczniami byli między innymi Jehan Alain, Marie-Claire Alain, Pierre Cochereau, Jeanne 
Demessieux, Rolande Falcinelli, Jean Guillou, Jean Langlais i Olivier Messiaen, a z Polaków 
- Jan Kucharski i Jan Janca.
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KONCERT 
INAUGURACYJNY 

„LAF Organ visions” 

08.09.2014 r.   godz. 19.15
Kościół Ewangelicki Marii Panny

program:
Andrzej Kopeć (*1980) - Vision (2014) na organy - prawykonanie 

Michał Sławecki (*1982) - Audio-vision (2014) 
na organy solo - prawykonanie 

Łukasz Mosur (*1988) - Organ-visions improvisation na organy solo

wykonawcy:
Łukasz Mosur - organy

Michał Sławecki - organy
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Andrzej Kopeć kompozytor i artysta multimedialny, łączący 
twórczość muzyczną i technologie komputerowe 

Urodził się 1980 r. w Białymstoku, tam też pobierał edukację mu-
zyczną. Ukończył Liceum Muzyczne, następnie - w 2004 r. - uzyskał 
dyplom z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej im. F. Chopina (fi -
lia w Białymstoku) w zakresie gry na klarnecie. Cztery lata później 
ukończył - również z wyróżnieniem - studia magisterskie w zakresie 
kompozycji w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Na-
stępnie kształcił się na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Mu-
zycznym Fryderyka Chopina oraz na Podyplomowych Studiach Mu-

zyki Filmowej, Komputerowej i Kompozycji Audiowizualnej w Akademii Muzycznej w Łodzi. 
Wiedzę zdobywał także w IRCAM w Paryżu - prestiżowym instytucie badań nad dźwiękiem.
Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Cho-
pina w Warszawie.Jest laureatem konkursu Śląskiej Trybuny Kompozytorów w Katowicach 
(dwukrotnie) i Konkursu Młodych Kompozytorów im. T. Bairda. W swoim dorobku kompozy-
torskim posiada dzieła na obsady solistyczne, kameralne, chóralne i orkiestrowe oraz sze-
reg projektów wykorzystujących środki elektroniczne. W bieżącym roku zrealizował warstwę 
interaktywnego dźwięku i światła w spektaklu tanecznym Action/CONTRaction/REaction, 
prezentowanym w ramach festiwalu Musica Electronica Nova we Wrocławiu, skompono-
wał i zrealizował Amorfi k na taśmę (zaprezentowana na koncercie towarzyszącym War-
szawskiej Jesieni), Extension na organy i komputer (premiera w ramach XXVII Legnickiego 
Conversatorium Organowego). Jest autorem cyklu utworów na instrumenty solowe lub 
zespoły kameralne, komputerowe przetwarzanie dźwięku i komputerowo generowaną no-
tację muzyczną (projekty te były prezentowane w ramach Koncertów Muzyki Elektronicz-
nej i Komputerowej UMFC w Warszawie). Skomponował i zrealizował utwory na pianistę 
i fortepian MIDI sterowany komputerem (m.in. RevolutIO, zaprezentowany podczas War-
szawskiej Jesieni 2010, wykonany przez prof. S. Esztenyi’ego). Wykonał komputerową re-
alizację muzyki orkiestry symfonicznej do baletu Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków 
B. Pawłowskiego dla Teatru Muzycznego w Lublinie oraz przygotował komputerowy system 
generowania i projekcji głosów instrumentalnych do projektu Irritum P. Zycha. 
Współpracuje z Teatrem Muzycznym w Lublinie (szereg aranżacji i wizualizacji do koncer-
tów) i Stowarzyszeniem „Varsoviae Regii Cantores” (wizualizacje).

Michał Sławecki organista, kompozytor, dyrygent, gregorianista

Urodził się w Puławach. Ukończył Salezjańskie Liceum Muzyczne 
w Lutomiersku. W latach 2001-2006 studiował muzykę kościelną 
w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a w la-
tach 2003 - 2008 kompozycję, uzyskując dyplomy z wyróżnieniem. 
W roku akademickim 2006-2007 studiował w Conservatorio di Musi-
ca A. Casella w L’Aquila we Włoszech. Odbył także staż w Pontifi cio 
Istituto di Musica Sacra w Rzymie (śpiew gregoriański - Alberto Tur-
co, Daniel Saulnier). Uczestniczył w licznych kursach śpiewu grego-
riańskiego, organizowanych w wielu krajach i prowadzonych przez 
mistrzów tego gatunku: Nino Albarosa (Cremona, Włochy), Johan-
nesa B. Göschla (Monachium, Niemcy), Keesa Pouderoijena (Wie-
deń, Austria), Franza Karla Praßla (Graz, Austria), Federico Bardaz-
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zi`ego (Florencja, Włochy), Giovanniego Conti (Lugano, Szwajcaria), Heinricha Rumphorsta 
(Berlin, Niemcy). Michał Sławecki jest członkiem włoskiej i polskiej sekcji Associazione Inter-
nazionale Studi di Canto Gregoriano oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. 
Prowadzi ożywioną działalność propagującą śpiew gregoriański, poprzez kursy, koncerty 
i uroczyste liturgie w kraju i za granicą. Koncertuje jako solista, kameralista i akompaniator. 
Bierze udział w prawykonaniach utworów współczesnych kompozytorów polskich, niektóre 
z nich zostały zarejestrowane na płytach CD. Jest laureatem nagród i wyróżnień w konkur-
sach kompozytorskich. W latach 2003 -2013 pełnił funkcję organisty i kantora w Kościele 
Akademickim św. Anny przy Trakcie Królewskim w Warszawie. Jest dyrygentem Chóru Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Także założycielem, dyrektorem 
artystycznym i dyrygentem zespołu Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, z któ-
rym w 2011 r. wygrał 59. Międzynarodowy Konkurs Polifonico „Guido d’Arezzo”.
Od roku 2013 dyryguje również założonym przez siebie zespołem Virum Schola Gregoriana 
Cardinalis Stephani Wyszyński. Pracuje jako adiunkt (na kierunku muzyka kościelna) na 
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2012 r. obronił pracę doktor-
ską zatytułowaną „Topos romano-frankoński. Aspekt wykonawczy na przykładzie wybranych 
utworów.” Obecnie jego badania naukowe koncentrują się wokół interpretacji zachodniej 
monodii liturgicznej, w oparciu o najstarsze dostępne źródła adiastematyczne w duchu Dom 
Eugène Carine’a (semiologia gregoriańska, semiomodalność, semioestetyka, Bewegung-
stendenz).

Łukasz Mosur organista

Pochodzi z Kalisza. Edukację muzyczną rozpoczął mając 
7 lat. Ukończył z wyróżnieniem kaliską Państwową Szkołę 
Muzyczną im. Henryka Melcera, w klasie organów prof. Ka-
zimierza Madziały. Studia licencjackie na Uniwersytecie Mu-
zycznym Fryderyka Chopina w Warszawie ukończył pod kie-
runkiem prof. Andrzeja Chorosińskiego. 

W 2013 r. ukończył z wyróżnieniem studia drugiego stopnia w Musikhochschule Lübeck 
(Niemcy), w klasie organów prof. Franza Danksagmüllera (dyplom Master of Music). Wcze-
śniej - w 2011 r. - studiował w tym ośrodku, w ramach studenckiego programu Erasmus.
Umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich prowadzonych przez: Gerharda Wein-
bergera, Haralda Vogla, Pietera van Dijka, Bernharda Gfrerera, Daniela Rotha, Johna Butta, 
Guy Boveta, Joachima Grubicha, Gerharda Gnanna, Jacquesa Oortmerssena, Michaela 
Radulescu, Christopha Bosserta, Zsigmonda Szathmáry.
Jako solista i kameralista, a także realizator basso continuo aktywnie koncertuje w kraju 
i za granicą. Jest laureatem licznych konkursów: I nagroda w konkursie organowym, w ra-
mach XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego 
w Rumi, IV nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Organowym „Mendelssohn-Eben” w Kra-
kowie, II nagroda w II Akademickim Konkursie Organowym „Romuald Sroczyński in Me-
moriam” w Poznaniu, II nagroda w Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Jana Ku-
charskiego w Łodzi, II nagroda oraz Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie kompozycji 
kompozytorów litewskich w Międzynarodowym Konkursie Organowym im. M. K. Ciurlionisa 
w Wilnie (Litwa), II nagroda specjalna w konkursie Possehl–Musikpreis w Lubece (Niemcy). 
Za swe osiągnięcia otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Najważniejsze to: nagroda Ministra 
Kultury RP, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium fundacji “Ad 
infi nitum”, stypendium organizacji DAAD Matching-Fund, stypendium Dr. Felix Hinrichsen-
-Stiftung, stypendium Rektora UMFC (dwukrotnie).
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KONCERT PRAWYKONAŃ 
LAUREATÓW 

KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO

09.09.2014 r.   godz.19.15
Kościół Ewangelicki Marii Panny

program:
Maria Pokrzywińska - Toccata capricciosa (1999) na organy solo 
Natalia Zanni-Lewandowska - Petite pièce sur le temps (2006) 

na organy solo - prawykonanie 
I. Chant

II. Interludium
III. Toccata

Jerzy Bauer - B A C H C A B (2000) na organy solo 
Krzysztof Urbaniak – Suita Mariacka (2014) na organy solo – improwizacja

 I. Principale
 II. Flöten

 III. Gamben
 IV. Rohrwerke

 V. Tutti
Dominik Kozłowski - Pieśń wieku (2014) na organy solo - prawykonanie 

Mateusz Peciak - Wariacje chorałowe na temat pieśni 
„Zachowaj nas przy słowie swym” (2014) na organy solo - prawykonanie

Wojciech Michno - Von Judas Ende (2014) na organy solo - prawykonanie
 

wykonawca:
                                     Krzysztof Urbaniak - organy  
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Krzysztof Urbaniak  organista, klawesynista

Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie, w klasie organów prof. Józefa Serafi na oraz w klasie 
klawesynu prof. Leszka Kędrackiego. Ukończył także Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie, w klasie prof. dr Ludgera 
Lohmanna oraz w klasie prof. Jörga Halubka (klawesyn).
Obecnie jest asystentem w Katedrze Organów, Klawesynu i Muzy-
ki Dawnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów 
w Łodzi. W latach 2007-2009 (jako tzw. tutor) prowadził zajęcia z kla-

wesynu oraz basso continuo w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie. 
Jako specjalista w zakresie wykonawstwa muzyki dawnej ma na swoim koncie nagrody 
w znaczących, międzynarodowych konkursach organowych. Otrzymał I nagrodę w I Między-
narodowym Konkursie Organowym im. Arpa Schnitgera (Cappel/Lüdingworth/Altenbruch/
Bremen 2010) i I nagrodę w I Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Willema Her-
mansa (Pistoia 2009). Sukcesy osiągał także jako interpretator romantycznej i współczesnej 
muzyki organowej. Jest laureatem II nagrody i Nagrody Specjalnej w I Międzynarodowym 
Konkursie Organowym im. Franza Schmidta (Kitzbühel 2006), II nagrody w XIV Między-
narodowym Konkursie Młodych Organistów im. Petra Ebena (Opava 2004) oraz I nagrody 
w V Konkursie Polskiej Muzyki Organowej XX w. (Legnica 2002). Jako kameralista zdobył 
I nagrodę (razem z Robertem Selingerem) w Międzynarodowym Konkursie Duetów Orga-
nowych im. Willema Hermansa (Pistoia 2009). Był uczestnikiem ponad 20 mistrzowskich 
kursów organowych i klawesynowych, prowadzonych przez pedagogów z całego świata. 
Z koncertami organowymi i klawesynowymi występował na kilku kontynentach.
Jako badacz organów na terenach Polski i dawnych Prus Wschodnich występuje w Pol-
sce i za granicą z referatami na temat budownictwa organowego baroku i renesansu. Jest 
także członkiem wielu komisji organowych, kierujących renowacjami zabytkowych organów 
w Polsce i za granicą. A także autorem licznych publikacji poświęconych budownictwu or-
ganowemu oraz aspektom wykonawczym muzyki organowej. Krzysztof Urbaniak prowadził 
organowe kursy mistrzowskie w Niemczech i w Japonii. Jest inicjatorem corocznego kur-
su organowego dla polskich studentów prowadzonego na historycznych organach w Stral-
sundzie i w Sagard, na niemieckiej wyspie Rugii. Jest członkiem zarządów Stowarzysze-
nia Na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla w Olkuszu oraz Baltisches Orgel 
Centrum e.V. w Stralsundzie. W 2012 r. uzyskał tytuł doktora sztuki w Akademii Muzycznej 
w Krakowie.

Maria Pokrzywińska  kompozytorka, teoretyk muzyki, pedagog

W latach 1975-84 studiowała w Akademii Muzycznej im. F. Chopina 
w Warszawie teorię muzyki oraz kompozycję w klasie Mariana Bor-
kowskiego. Obie specjalności ukończyła otrzymując dyplomy z wy-
różnieniem. Od 1987 r. prowadzi działalność pedagogiczną w ma-
cierzystej uczelni, gdzie związana jest z Wydziałem Kompozycji, Dy-
rygentury i Teorii Muzyki. Od 1992 r. redaguje zadania pisemne na 
egzaminy wstępne z harmonii, prowadzi również wykłady z harmonii 
na kursach przygotowawczych do UMFC. W latach 1995 - 1998 spra-
wowała funkcję konsultanta w Departamencie Szkolnictwa Artystycz-
nego Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
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W ramach działalności pedagogicznej współpracowała z Uniwersytetem Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, prowadząc wykłady i ćwiczenia z harmonii w specjalności muzykologia 
(2000-2002). Jej kompozycje wykonywane były w kraju, m.in. na takich festiwalach jak: 
Warszawska Jesień, Warszawskie Spotkania Muzyczne, Świętolipskie Wieczory Muzycz-
ne, Ogólnopolski Festiwal Klarnetowy w Piotrkowie Trybunalskim, Zamojskie Dni Muzyki, 
„Młoda Muzyka Polska” w Szczecinie, Międzynarodowe Forum Nowej Muzyki, Laboratorium 
Współczesnej Muzyki Kameralnej, Laboratorium Muzyki Współczesnej, II Forum Witolda 
Lutosławskiego, Międzynarodowy Festiwal Organowy w Koszalinie, Legnickie Conversato-
rium Organowe, Festiwal „Gaude Mater” w Częstochowie, Spotkania Chórów Warszawskich 
„Cantate Domino” w Warszawie, „Cecyliada” w Policach, a także za gra nicą, m.in.: w Wiel-
kiej Brytanii (Festiwal „Polish Realities” w Glasgow), we Włoszech (XXX Kongres „Pueri 
Cantores” w Rzymie), w Niemczech, na Węgrzech, w Finlandii, USA, Argentynie, Brazylii, 
Chile czy Urugwaju.

Natalia Zanni-Lewandowska 
organistka, klawesynistka, kompozytorka

Urodziła się w 1982 r. w Lublinie. Naukę muzyki rozpoczęła mając 
7 lat, w Państwowej Szkole Muzycznej im. K. Lipińskiego w Lubli-
nie, w klasie fortepianu prof. Anny Fornal. Od 1995 r. kontynuowała 
naukę w tejże szkole, w klasie organów prof. Roberta Brodackiego. 
Była wielokrotną stypendystką Prezydenta Miasta Lublina oraz 
Centrum Edukacji Artystycznej. Rozpoczęła również, jako stypen-
dystka stowarzyszenia „W stronę sztuki”, naukę kompozycji u prof. 
Mariusza Dubaja. W 2000 r. została laureatką Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów. W 2001 r. otrzymała dyplom z wyróżnieniem i roz-

poczęła studia w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, w klasie organów prof. 
Magdaleny Czajki. W 2006 r. ukończyła studia z wynikiem celującym. Studiowała również 
kompozycję w warszawskiej Akademii Muzycznej, w klasie prof. Stanisława Moryto oraz 
klawesyn w klasie prof. Leszka Kędrackiego i as. Aliny Ratkowskiej. W 1999 r. otrzymała 
wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Uczniowskiego Forum Muzycznego w Warszawie 
za utwór Partita na smyczki. Rok później - w drugiej edycji tego konkursu - została laureatką 
I nagrody za utwór Toccata breve. Swoje umiejętności wykonawcze doskonaliła podczas 
licznych kursów mistrzowskich wykonawstwa muzyki organowej, improwizacji organowej 
oraz interpretacji klawesynowej muzyki niemieckiej. Jej utwory były wykonywane w wielu 
miastach Polski. Jako organistka, improwizatorka i klawesynistka ma na swoim koncie wy-
stępy na znaczących koncertach i festiwalach. W kręgu jej zainteresowań leży także muzyka 
kameralna. Razem z Krzysztofem Urbaniakiem działa w duecie organowym „Progressio“, 
który zajmuje się wykonawstwem romantycznej muzyki organowej. Innym aspektem jej za-
interesowania organami romantycznymi jest twórcze wykorzystanie ich potencjału brzmie-
niowego, czego przejawem są dwa utwory: Introdukcja i passacaglia n.t. Vater unser im 
Himmelreich i Koncert na organy, napisane przez kompozytorkę specjalnie na organy fi rmy 
Schlag und Sohne w Katedrze Legnickiej, które miały swoje prawykonania podczas Legnic-
kiego Conversatorium Organowego (2002, 2003). 
Natalia Zanni - Lewandowska prowadzi także pracę naukową. Zaowocowała ona pierwszym 
w języku polskim opracowaniem, które kompleksowo ujęło zagadnienie historycznego wy-
konawstwa utworów organowych Maxa Regera. Zostało napisane na podstawie materiałów 
źródłowych i prac obcojęzycznych.
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Jerzy Bauer kompozytor i pedagog

Urodził się w 1936 r. w Łodzi. Studiował w Państwowej Wyższej 
Szkole Muzycznej w Łodzi: teorię muzyki (dyplom w 1959 r.), 
dyrygenturę (dyplom w 1961 r.) oraz kompozycję pod kierunkiem 
Tomasza Kiesewettera (dyplom w 1966 r.). 
W latach 1969-70 odbył studia uzupełniające u Nadii Boulan-
ger w Paryżu. W 1960 r. rozpoczął działalność pedagogiczną 
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi. W 1979 r. 
uzyskał tytuł docenta, w 1987 r. tytuł profesora nadzwyczajne-
go, zaś w 1992 r. tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1989-
91 sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Związku 
Kompozytorów Polskich.

Utwory Jerzego Bauera były wykonywane na wielu koncertach i festiwalach, m.in. podczas 
Warszawskiej Jesieni czy Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej „Musica Polonica Nova” 
we Wrocławiu. Jerzy Bauer jest laureatem Concours International de Guitare oraz wielu 
krajowych konkursów kompozytorskich. W twórczości kompozytora istotne jest rozwijanie 
zdobyczy twórców epok minionych. Jerzy Bauer wyrósł bowiem - jak sam przyznaje - „w za-
chwycie nad wielką muzyką europejską, nad tradycją”. I to właśnie ukształtowało jego este-
tyczną wrażliwość. Fascynacja muzyką - przede wszystkim Bartóka, Ravela i Strawińskiego 
- a także kontakt z wybitną osobowością Nadii Boulanger sprawiły, że bliższa stała mu się 
przejrzystość i kolorystyczne wyrafi nowanie kompozytorów francuskich, aniżeli twórczość 
przedstawicieli szkoły wiedeńskiej. 
Kwestionując nowatorstwo jako nadrzędną kategorię kompozycji muzycznej, Bauer odnaj-
duje jej sens w ciągłości, kontynuacji doświadczeń wybitnych kompozytorów epok minio-
nych. Nie traktuje jednak ich twórczości jako wzorców do naśladowania, lecz jak impulsy dla 
tworzenia nowych, bardzo osobistych wypowiedzi.
Jerzy Bauer w 1980 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
w 2005 r. Krzyżem Ofi cerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2006 r. Srebrnym Medalem 
„Zasłużony kulturze - Gloria Artis”.

Dominik Kozłowski  kompozytor

Urodził się w Owieśnie na Dolnym Śląsku. W III 
klasie szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Wojciecha 
Kilara w Dzierżoniowie, w klasie fortepianu Anny 
Tabisz. Obecnie jest uczniem V klasy Salezjańskiej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Ks. 
Antoniego Chlondowskiego w Lutomiersku. 
Mając zaledwie 11 lat ułożył dwój pierwszy utwór 

na fortepian, który zaprezentował na szkolnym koncercie. Później powstawały kolejne, ni-
gdzie nie zapisane. Zapisywać zaczął dopiero jako uczeń klasy organów szkoły salezjań-
skiej. Obecnie ma w swoim dorobku utwory na fortepian, orkiestrę, chór, a także organy. 
W 2013 r. zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Olsztynie ( w grupie 
młodszej). W tym samym roku wyg rał spotkania organowe, zorganizowane dla wojewódz-
twa łódzkiego.
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Mateusz Peciak  organista, kompozytor

Urodził się w Nowym Sączu. Naukę muzyki rozpoczął mając 
15 lat - w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie. 
Kontynuował ją w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej w Kra-
kowie, w klasie organów mgr. Zygmunta Kokoszki. W latach 
2005 - 2010 studiował muzykę kościelną w Międzyuczelnianym 
Instytucie Muzyki Kościelnej na Uniwersytecie Papieskim Jana 
Pawła II w Krakowie, którą ukończył z wyróżnieniem (organy - 
dr Krzysztof Pawlisz, harmonia - mgr Wanda Falk, kontrapunkt - 
dr hab. Wojciech Widłak). Swoje umiejętności doskonalił w Aka-
demii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 
studiując organy i improwizację pod kierunkiem prof. Juliana 
Gembalskiego. Brał udział w kursach interpretacji muzyki orga-

nowej prowadzonych m.in. przez D. Titteringtona i L. Ghielmi’ego. Koncertuje jako solista 
i improwizator. Uczestniczył m.in. w Festiwalu Muzyki Organowej we Władysławowie oraz 
w cyklu koncertów: Muzyczne Spotkania Na Wzgórzach Krzesławickich, Strumiańskie Kon-
certy Organowe, Koncerty Mogilskie. W 2011 r. zdobył II nagrodę w Ogólnopolskim Konkur-
sie Kompozytorskim w Zakresie Śpiewów Liturgicznych dla Dzieci i Młodzieży we Wrocła-
wiu, za utwór Chcę oddać Ci oraz wyróżnienie za chóralną kompozycję Józef Sprawiedliwy 
(do własnego tekstu) w IV Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Vox Basilicae Calis-
siensis” w Kaliszu. Od 2007 roku pracuje jako organista przy Klasztorze Braci Mniejszych 
Kapucynów w Krakowie.

Wojciech Michno kompozytor

Absolwent Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-
-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, w klasie skrzypiec mgr Iza-
beli Garyantesiewicz. 
Ukończył studia I stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach, z zakresu kompozycji w klasie prof. Euge-
niusza Knapika i z teorii muzyki. Działał aktywnie jako członek Senatu 
oraz Koła Naukowego Kompozytorów, Dyrygentów i Teoretyków Mu-
zyki tejże uczelni. Komponuje od 10 roku życia. Od 2006 r. uczęsz-
czał na fakultatywne zajęcia z zakresu technik kompozytorskich 
prowadzonych przez mgr Andrzeja Henryka Bączyka w ostrowskiej 

szkole muzycznej. Laureat prestiżowych konkursów kompozytorskich, takich jak: XXII Ogól-
nopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura w Sanoku (II nagroda w 2014 
roku za Tryptyk na głos żeński i fortepian), II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski „In 
modo di Lutosławski” (fi nalista w 2014 roku za Hommage Concerto na orkiestrę), The Fer-
nando Rielo International Prize of Musica Sacra w Madrycie (fi nalista w 2013 roku za Credo 
na chór mieszany i orkiestrę), II Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Pendereckie-
go w Sopocie (I nagroda za In memoriam na orkiestrę smyczkową), VI Międzynarodowe-
go Konkursu Kompozytorskiego w ramach Mikołowskich Dni Muzyki 2013 (wyróżnienie za 
O magnum mysterium na kontratenor i organy), I edycji Międzynarodowego Konkursu „Patri 
Patriae” w Katowicach (I nagroda w 2010 roku za Modlitwę o wysłuchanie na chór żeński 
i orkiestrę), IV edycji Konkursu Kompozytorskiego „Srebrna Szybka” (I nagroda w 2011 roku 
za Sonatę Bajkową na klarnet i fortepian) oraz Konkursu Kompozytorskiego „Moja (mi)nuta” 
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w Łodzi w 2010 r. (III miejsce za Kontrasty na skrzypce solo i wyróżnienie za Metamorfozy 
na kontrabas solo). Jego kompozycje prezentowane były na licznych festiwalach, oraz kon-
certach młodych kompozytorów w Polsce i za granicą. W dorobku kompozytora znajduje się 
obecnie ok. 30 utworów, obejmujących muzykę solową, fortepianową, kameralną, chóralną, 
orkiestrową i wokalno-instrumentalną. Jego utwory wykonywała m. in. Polska Filharmonia 
Kameralna Sopot, Camerata del Arte, Koiné Ensemble, Filharmonia Śląska, Orkiestra Mu-
zyki Nowej. Wojciech Michno został uhonorowany tytułem „Młodego Artysty Roku 2010” 
w Ostrowie Wielkopolskim. W 2013 r. otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Otrzymał również 
Stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach.
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SESJA NAUKOWA 
„100-LECIE ORGANÓW  WEIGLEGO W KOŚCIELE 

MARII PANNY W LEGNICY. 
PROBLEMATYKA KONSERWACJI 
I REKONSTRUKCJI ORGANÓW. ”

10.09.2014 r.   godz. 10.00 
Kościół Ewangelicki Marii Panny

prelegenci:
dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa 

Wokół restauracji i rekonstrukcji organów - unikatowy instrument 
Joachima Wagnera w Siedlcach (1744-45)

 - zbiór kryteriów decyzyjnych.

dr hab. Andrzej Szadejko 
Creatio ex nihilo. Organy we franciszkańskim kościele 

pw. św. Trójcy w Gdańsku. Proces tworzenia koncepcji odbudowy 
historycznego instrumentu. 

mgr Stanisław Pielczyk 
 Wybrane przykłady technologii i materiałów stosowanych 

w organach dawniej i dzisiaj.

ks. dr Piotr Dębski 
Problematyka prac rekonstrukcyjnych zabytkowych organów 

na przykładzie organów Michaela Englera 
w bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie 

i organów Franza Josepha Eberharda 
w bazylice pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie.

dr Krzysztof Urbaniak 
 100-lecie organów Weiglego w Kościele Marii Panny w Legnicy. 

Perspektywy i wyzwania konserwatorskie.
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MARIACKI MARATON ORGANOWY

10.09.2014 r.   godz. 19.15 - 24.00
Kościół Ewangelicki Marii Panny

wykonawcy:
Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa - organy

Stanisław Pielczyk - organy 
Andrzej Szadejko - organy

program:
Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa – organy

 Marian Sawa - Sonata (1985) na organy solo 
 I. Maestoso-Vivace-Maestoso-Tranquillo-Espressivo

 II.
 III. Lento-Con fuoco

 John Cage - Souvenir (1983) na organy solo
Michał Sławecki - La lune pour Magdaleine (2014) na organy solo - 

prawykonanie 
 

Stanisław Pielczyk - organy 
Mikołaj Majkusiak - Toccata (2001) na organy solo

Marian Sawa - Toccata Festiva (1994) na organy solo 
Marian Borkowski - Psalmus (1975) na organy solo 

Romuald Twardowski - Toccata i chorał (2002) na organy solo 
Stanisław Pielczyk - Improwizacja na organy solo  

Andrzej Szadejko - organy
Marian Sawa - Sonata II (1999) na organy solo

 I. Allegro
 II. Lento

 III. Allegro
Andrzej Szadejko - Preludium, fuga i postludium „romantyczne” 

e-moll (2002) 
na organy solo 

John Milford Rutter - Toccata in seven (1989) na organy solo
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Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa organistka, zabytkoznawca

Studiowała w klasie organów pod kierunkiem prof. Magdaleny 
Czajki i prof. Juliana Gembalskiego. W 2002 r. uzyskała 
dyplom z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej im. F. Chopina 
w Warszawie. Jest także konserwatorem-zabytkoznawcą, 
absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie 
M. Kopernika w Toruniu. Laureatka II miejsca w Ogólnopolskich 
Przesłuchaniach Uczniów Klas Organów we Wrocławiu (1996 r.) 
oraz II nagrody w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej 
w Rumii (1999 r.). Brała udział w wielu kursach i festiwalach muzyki 

organowej w Polsce i za granicą. Dwukrotnie była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, w dziedzinie ochrony dóbr kultury - zajmowała się ochroną i inwentaryzacją 
zabytkowych instrumentów. Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa pracuje w Diecezji Siedleckiej - 
w Diecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej, a także jako rzeczoznawca ds. instrumentów 
muzycznych. Jest adiunktem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. 
W ramach działalności w Stowarzyszeniu PRO MUSICA ORGANA organizuje koncerty 
i kursy muzyki organowej.

Andrzej Szadejko  organista

Urodził się w 1974 r. w Gdańsku. Studiował grę organową 
w gdańskiej Akademii Muzycznej, pod kierunkiem prof. Leona Batora. 
Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Warszawie, 
w klasie organów prof. Joachima Grubicha oraz Hochschule für 
Alte Musik Schola Cantorum Basiliensis (Szwajcaria), w klasie 
organów Jean-Claude Zehndera. W tejże uczelni ukończył także 
z wyróżnieniem naukę śpiewu w klasie Richarda Levitta oraz 
kurs kompozytorski u Rudolfa Lutza. W 2002 r. obronił przewód 
doktorski w Akademii Muzycznej w Łodzi, a w 2012 r. uzyskał tytuł 

naukowy doktora habilitowanego sztuk muzycznych w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Był 
stypendystą Prezydenta Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego, Fundacji 
Kultury, Miasta Bazylea, szwajcarskiej fundacji Doms-Stiftung czy Organ Summer Academy 
w Haarlem (Holandia). Uczestniczył aktywnie w ponad trzydziestu kursach mistrzowskich 
w Polsce, Niemczech, Holandii i Szwajcarii, prowadzonych przez wybitnych organistów 
europejskich. Jest fi nalistą i laureatem wielu konkursów organowych w Polsce i za granicą, 
regularnie koncertuje w całej Europie. Poza organową działalnością koncertową zajmuje 
się śpiewem w repertuarze kameralnym i oratoryjno-kantatowym, a także komponowaniem. 
Obecnie jest adiunktem w Katedrze Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie 
wykłada grę na organach i realizację basso continuo. Prowadził kursy interpretacji muzyki 
organowej w Polsce i Finlandii. Przewodniczy pracom nad odbudową historycznych organów 
Mertena Friese w kościele oo. Franciszkanów p.w św. Trójcy w Gdańsku. Współpracuje 
z Biblioteką Gdańską PAN w opracowaniu nagrań i druków muzykaliów gdańskich. Jest także 
założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu wokalno-instrumentalnego GOLDBERG 
BAROQUE ENSEMBLE, z którym nagrywa premierowe wykonania gdańskich kantat 
kompozytorów osiemnastowiecznych. W 2008 r. ukazał się jego dwupłytowy album solowy 
z premierowymi nagraniami utworów organowych dwóch uczniów J.S.Bacha, działających 
w Gdańsku i Rydze - Friedricha Mohrheima i Gottlieba Müthela. 
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Stanisław Pielczyk  organista, organmistrz 

Urodził się w 1982 r. w Raszczycach na Śląsku. Ukończył 
z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia 
w Raciborzu oraz Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia 
w Rybniku, w klasie organów Elżbiety Włosek - Żurawieckiej. 
W 2007 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie organów 
prof. Juliana Gembalskiego. Jest laureatem III miejsca 
w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Szkół Muzycznych 
II stopnia klasy organów w Częstochowie w roku 2000 i 2002.
Jest także laureatem Międzynarodowego Konkursu 
Organowego w Rumii, w ramach Festiwalu Muzyki Sakralnej 

im. Ks. Stanisława Ormińskiego. W 2000 r. został stypendystą Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. W 2006 r. w Opavie - w Międzynarodowym Konkursie Młodych 
Organistów - zdobył II nagrodę w kategorii interpretacji muzyki organowej oraz otrzymał 
wyróżnienie za najlepsze wykonanie współczesnego utworu czeskiego kompozytora. 
Natomiast w kategorii improwizacji organowej został laureatem pierwszej nagrody. 
Od ponad 20 lat jest organistą w swojej rodzinnej miejscowości. Zajmuje się też budowaniem 
instrumentów oraz problematyką organów historycznych. Jest pracownikiem Muzeum 
Organów Śląskich przy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, na 
stanowisku asystenta naukowego. Jest także pedagogiem Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia w Rybniku i Zabrzu, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu gry organowej, gry na 
fortepianie, akompaniamentu liturgicznego, zespołów kameralnych i improwizacji organowej. 
Podczas Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień 2011” dokonał polskiego 
prawykonania utworu na organy i taśmę Roderica de Mana Strange echoes for trunks and 
pipe. W listopadzie 2011 r. w Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu zdał z najwyższą oceną 
egzamin czeladniczy w zawodzie organmistrza. Od 2012 r. jest członkiem Archidiecezjalnej 
Komisji do spraw Muzyki Sakralnej w Katowicach.

Ks. Piotr Dębski  muzykolog, organolog

Urodził się w 1968 r. w Jeleniej Górze. W 1994 r. ukończył 
studia fi lozofi czno - teologiczne w Wyższym Seminarium 
Duchownym Diecezji Legnickiej i uzyskał tytuł magistra 
teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. 
W tym samym roku otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze 
Legnickiej z rąk J.E. ks. Bpa Tadeusza Rybaka. W 2000 
r. ukończył studia w Instytucie Muzykologii na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Zdał także egzamin licencjacki 
z zakresu muzykologii (licencjat naukowy). W 2001 r. 
ukończył podyplomowe studia teologiczne z zakresu liturgiki 
w Instytucie Pastoralnym KUL, uzyskując tytuł licencjata 
(licencjat naukowy). Rozpoczął studia doktoranckie 

w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od roku 2000 prowadzi 
zajęcia z Muzyki Kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej i jest 
asystentem przy Katedrze Liturgiki na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Jest 

- 21 -

XXVIII LEGNICKIE CONVERSATORIUM ORGANOWE



także dyrygentem Akademickiego Chóru Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. 
Od 2005 r. prowadzi zajęcia z muzyki kościelnej w Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
W 2006 r. ukończył podyplomowe studia chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy. W tejże uczelni ukończył w 2008 r. podyplomowe studia z emisji głosu. Jest 
nauczycielem w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Legnicy. Pełni funkcję referenta 
d.s. Muzyki Kościelnej w Legnickiej Kurii Biskupiej. Zajmuje się historią i konserwacją 
organów na terenie Diecezji Legnickiej. Opracowuje ekspertyzy konserwatorskie organów, 
prowadzi nadzór nad pracami remontowo - konserwatorskimi. Od 2009 r. pełni funkcję 
Dyrektora Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Legnicy. Jest członkiem zarządu 
Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

Krzysztof Urbaniak Biogram na str. 13

Marian Sawa Biogram na str. 8

John Cage 
(1912–1992) kompozytor, performer, pisarz, autor grafi k

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci współczesnej 
kultury. Amerykański artysta eksperymentalny: performer, 
kompozytor, pisarz, wykładowca, autor grafi k i akwarel, 
teoretyk społeczeństwa i muzyki, czołowa postać awangardy 
nie tylko muzycznej, ale także literackiej, baletowej i teatralnej. 
W swych ekstrawaganckich realizacjach poszedł dalej niż 
jakikolwiek inny kompozytor współczesny. Przykładami 
utworów, które zainicjowały dyskusję o granicach muzyki 
były Tacett 4’ 33” - 4 minuty i 33 sekundy ciszy, „granej” 
przez orkiestrę lub jakikolwiek instrument czy zespół, lub 
też Imaginary Landscape No. 4, w którym muzyką są dźwięki 
dobiegające z 12 radioodbiorników, obsługiwanych przez 24 
osoby regulujące długość fal oraz głośność. Wszystkie te 
dokonania nie były żartami, lecz miały - według kompozytora 
- istotne uzasadnienie fi lozofi czne i kulturowe. Od lat 

czterdziestych pozostawał pod wpływem fi lozofi i Wschodu - buddyzmu zen oraz księgi 
Yijing, która stała się dla niego uzasadnieniem słuszności wprowadzenia do kompozycji 
przypadku. Zrewolucjonizowało to muzykę w latach 50. i 60. John Cage od dzieciństwa uczył 
się gry na fortepianie Jego dalsza edukacja muzyczna obejmowała konserwatorium Pomona 
College oraz własne poszukiwania twórcze, które realizował w czasie licznych podróży. 
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Mikołaj Majkusiak 
kompozytor, instrumentalista, aranżer, producent

Urodził się w 1983 r., jest absolwentem kompozycji oraz akordeonu 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
Wielokrotny stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, w tym 
prestiżowego Stypendium „Młoda Polska”. Zwycięzca konkursów 
kompozytorskich - za utwory Paura (Warszawa 2001) 
i Toccata (Legnica 2001), a także laureat kilkunastu polskich 
i międzynarodowych konkursów akordeonowych, m.in. we 
Włoszech, Polsce i Niemczech. Koncertował bądź jego 
utwory wykonywano m.in. w Anglii, Austrii, Chorwacji, Francji, 
Hiszpanii, Holandii, Japonii, Kanadzie, na Litwie, w Niemczech, 
Norwegii, Rosji, Słowacji, Szwecji, na Ukrainie, we Włoszech, 

podczas festiwali: Warszawska Jesień, Laboratorium Muzyki Współczesnej, Festiwal 
Prawykonań, Warszawski Festiwal Gitarowy, a także w Operze Bałtyckiej. Koncertował 
także w fi lharmoniach: Narodowej, Częstochowskiej, Łódzkiej, Sudeckiej, Szczecińskiej, 
Warmińsko-Mazurskiej, Opolskiej, Bałtyckiej oraz w wielu prestiżowych miejscach, m.in. 
w Zamku Królewskim, Pałacu Staszica, Studiu S1 Polskiego Radia w Warszawie. W jego 
twórczości największe znaczenie mają kompozycje symfoniczne, które doczekały się licznych 
wykonań, m.in.: Concerto Classico na akordeon i orkiestrę symfoniczną (Radio Symphony 
Orchestra Vienna, Symphonic Orchestra of Croatian Radio and TV, Philharmonisches 
Orchester des Staatstheaters Cottbus, Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach, Saint 
Petersburg Polytechnical University, Filharmonia w Koszycach, Filharmonia Lwowska, 
Filharmonia Narodowa w Warszawie), Road to the Unknown na głos żeński, skrzypce, 
DJ-a i orkiestrę smyczkową (II Festiwal Prawykonań w Katowicach), Symfonia Żeglarzy 
na wielką orkiestrę symfoniczną oraz chór męski (Filharmonia Warmińsko-Mazurska), 
FisConcerto na duet akordeonowy i orkiestrę (Filharmonia Narodowa) czy Concerto in F na 
gitarę i orkiestrę smyczkową (Warszawski Festiwal Gitarowy).
Współpracuje z artystami z najrozmaitszych kręgów muzycznych. Jako instrumentalista 
współpracował m.in. z Urszulą Dudziak i Justyną Steczkowską. Komponuje muzykę do 
fi lmów. Dokonał kilkuset aranżacji orkiestrowych, które wykonywali m.in. dyrygent Nicolas 
Krauze i orkiestra Orchestre de Chambre Nouvelle Europe, Paris Symphonic Orchestra, 
Chilly Gonzales, Marek Moś i orkiestra AUKSO, Radio Symphony Orchestra Vienna czy 
London Symphony Orchestra. Od 2012 r., wraz z gitarzystą Andrzejem Heimowskim, 
współtworzy zespół Pulsaciones.

Marian Borkowski kompozytor, muzykolog i pianista

Urodził się w 1934 roku w Pabianicach. Studiował kompozycję 
oraz grę na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 
w Warszawie, dyplom uzyskując w 1965 r. Ukończył także studia 
muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1966-
1968 kontynuował studia w Paryżu: kompozycję u N. Boulanger 
i O. Messiaena (w konserwatorium), muzykologię u J. Chailleya 
i B.S. Brooka (na uniwersytecie), ponadto studiował fi lozofi ę 
na uniwersytecie i w Collège de France. W 1972 i 1974 roku 
uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Wakacyjnych Nowej 
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Muzyki w Darmstadcie, w 1973 i 1975 w kursach Accademia Musicale Chigiana w Sienie, 
gdzie pracował pod kierunkiem G. Ligetiego, I. Xenakisa, K. Stockhausena i F. Donatoniego. 
Od 1968 roku wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Uniwersytet 
Muzyczny Fryderyka Chopina) w Warszawie. Prowadził klasę kompozycji. W latach 1975-
1978 był prodziekanem, a od 1996 r. dziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury 
i Teorii Muzyki. W latach 1978-1981 oraz 1987-1990 był prorektorem tej uczelni. W 1989 r. 
uzyskał tytuł profesora. Marian Borkowski jest twórcą i dyrektorem artystycznym festiwalu 
Laboratorium Muzyki Współczesnej w Białymstoku oraz prezesem stowarzyszenia 
Laboratorium Muzyki Współczesnej. Wykłada gościnnie w konserwatoriach w Paryżu, 
Sienie, Seulu oraz na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jest laureatem 
wielu konkursów w kraju i za granicą. Trzykrotnie otrzymał m.in. nagrodę Ministra Kultury 
i Sztuki. W 2008 r. otrzymał Honorową Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich oraz 
Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Polskiej - Gloria Artis”. Rok później Nagrodę im. św. 
Brata Alberta, a w 2010 r. medal „Za zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina” oraz Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Romuald Twardowski kompozytor i pedagog

Urodził się w 1930 r. w Wilnie. W latach 1952-57 studiował 
fortepian i kompozycję w klasie Juliusa Juzeliunasa 
w Państwowym Konserwatorium Litewskiej SRR w Wilnie. 
Studia kompozytorskie kontynuował w Państwowej Wyższej 
Szkole Muzycznej w Warszawie, u Bolesława Woytowicza. 
W 1963 i 1966 studiował chorał gregoriański i polifonię 
średniowiecza pod kierunkiem Nadii Boulanger w Paryżu. 
Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Utwór Antifone per 
tre gruppi d’orchestra zdobył w 1961 r. I nagrodę w Konkursie 
Młodych Związku Kompozytorów Polskich, a dwa lata później 

zdobył II miejsce na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu. 
W 1966 r. za Sonetti di Petrarca per tenore solo e due cori a cappella otrzymał I nagrodę 
w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Pradze. Aż dwa razy zdobywał I nagrodę 
w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. księcia Rainiera w Monako: w 1965 r. 
za balet - pantomimę Posągi czarnoksiężnika i w 1973 r. za dramat muzyczny Lord Jim. 
W 1994 r. otrzymał nagrodę AGEC - Zachodnioeuropejskiej Federacji Towarzystw Chóralnych 
oraz doroczną nagrodę Związku Kompozytorów Polskich, a w 2006 r. otrzymał Nagrodę im. 
Ignacego Jana Paderewskiego w Baltimore.
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 KONCERT FINAŁOWY

11.09.2014 r.   godz. 19.15  
Kościół Ewangelicki Marii Panny

program:
Wojciech Kilar - Introitus (2010) na organy solo

Henryk Mikołaj Górecki - Kantata (1968) na organy solo, op. 26 
Dariusz Przybylski -  Improwizacja na temat „Ein feste Burg ist unser 

Gott” na organy solo
Katarzyna Danel - Psalm XCIX (2014) na chór mieszany i organy 

- prawykonanie
Stanisław Moryto - Litania (2008)  na chór mieszany i organy 

- prawykonanie
I. Kyrie eleison
II. Sancta Maria
III.Vas spirituale

IV. Regina angelorum
V. Agnus Dei

wykonawcy:
Dariusz Przybylski - organy

 Jolanta Szybalska-Matczak - dyrygent
Chór Kameralny  SENZA RIGORE  Akademii Muzycznej 

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
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Dariusz Przybylski   kompozytor, organista

Urodził się w 1984 r. Jest autorem oper, utworów 
symfonicznych, kameralnych oraz wokalnych. Kompozycję 
studiował u prof. Marcina Błażewicza, prof. Yorka Höllera 
i prof. Wolfganga Rihma, grę na organach u prof. Andrzeja 
Chorosińskiego i prof. Johannesa Gefferta. W 2010 r. uzyskał 
tytuł doktora sztuki muzycznej na Uniwersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina w Warszawie. Obecnie jest wykładowcą 
tej uczelni i prodziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury 
i Teorii Muzyki.

Gościnne wykłady prowadził w Rzymie, Stambule i Moskwie, a w roku akademickim 2010/11 
prowadził klasę kompozycji w Keimyung University w Daegu, w Korei Południowej. 
Stypendysta m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, niemieckiego programu 
DAAD, Fundacji Deutsche Bank (w programie Akademie Musiktheater heute), Internationale 
Ensemble Modern Akademie czy niemieckiej fundacji sztuki  Kunststiftung NRW. W latach 
2007-10 był objęty programem promocyjnym „Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi 
Chopinowi” Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Jest laureatem 
międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów kompozytorskich: Composers’ Forum 
w Mittersill 2009 (Austria), International Composers’ Academy Bad Ischl 2010 (Austria), 
Scratch Cantatas Festival in 2012 Niznhyi Novgorod (Rosja), 2012/13 Vocalensemble 
Phoenix16 (Berlin). Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, Polskiego Towarzystwa 
Muzyki Współczesnej oraz ZAiKS. Wydawcą utworów Dariusza Przybylskiego jest Verlag 
Neue Musik w Berlinie.

Jolanta Szybalska-Matczak dyrygentka

Ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz 
Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w Bydgoszczy. 
Od 1991 r. pracuje w macierzystej uczelni, gdzie kształci 
studentów w zakresie dyrygowania. Jest  także kierownikiem 
artystycznym Chóru „Feichtinum”  oraz Chóru Kameralnego 
„Senza Rigore”. Szeroko prowadzona działalność artystyczna, 
naukowa i dydaktyczna przyczyniła się do konsekwentnego 
przebiegu jej zawodowej kariery, począwszy od kwalifi kacji 

adiunkta I stopnia (1999 r.) przez uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie 
artystycznej: dyrygentura (2006 r.), aż po nadanie w kwietniu 2014 r. przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora sztuk muzycznych. W latach 2008-2012 pełniła 
funkcję prodziekana, a od września 2012 r. jest dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej, 
Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 
Współpracuje z ogólnopolskim programem rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 
i  ze Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie. Jest także wykładowcą w ramach 
Letniej Akademii w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Bierze także 
czynny udział w pracach jury ogólnopolskich konkursów i przeglądów chóralnych. Jest 
laureatką m.in. nagród rektorskich Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, srebrnej 
odznaki Zasłużony Dla Miasta Rybnika, odznaki honorowej Zasłużony Dla Kultury Polskiej 
oraz Brązowego Krzyża Zasługi. 
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Chór Kameralny 
SENZA RIGORE 
Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Powstał w październiku 2000 r.  
Tworzą go studenci i absolwenci 
macierzystej uczelni. Nazwę 
zespołu - Senza Rigore oznacza 
„swobodnie, bez ograniczeń” 
-  wymyślili sami chórzyści. Ma 
ona podkreślać dobrowolność 
przynależności do chóru i  fakt 
działania poza obowiązującą 

siatką godzin. Intensywna praca ludzi, których połączyła wspólna pasja, szybko zaowocowała 
debiutem chóru podczas XXVII Festiwalu Barbórkowego Chórów Akademickich we 
Wrocławiu - w grudniu 2000 r.  Od tamtego czasu Chór Kameralny SENZA RIGORE miał 
okazję reprezentować wrocławską Akademię Muzyczną na wielu prestiżowych koncertach 
i festiwalach. Występował m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej 
w Wołowie, „Wieczorach Tumskich” we Wrocławiu,  Festiwalu Muzyki Kameralnej „Ave Crux” 
w Czernicy Wrocławskiej, Międzynarodowym Turnieju Dyrygentury Chóralnej „W stronę 
polifonii” we Wrocławiu,  Festiwalu Transnaturale 2006 w Schloss Uhyst w Niemczech, XXI 
i XXIII Legnickim Conversatorium Organowym, Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym 
w Hradec Kralove, Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Mikulovie „Kampanila”, 
Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr w Riva del Garda.  
Zespół koncertował w Czechach, Niemczech, na Ukrainie i we Włoszech oraz                                                                                                                    
brał udział w konkursach chóralnych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Otrzymał 
m.in.: Grand Prix oraz wyróżnienie specjalne w Konkursie Interpretacji Chóralnej Pieśni  
Religijnej Lucjana Laprusa we Wrocławiu, I miejsce i nagrodę specjalną Dyrektora Oddziału 
TVP 3 w Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy, II miejsce w Ogólnopolskim 
Turnieju Chórów Legnica Cantat 34, Grand Prix na VI Łódzkim Festiwalu Chóralnym Cantio 
Lodziensis, I miejsce i nagrodę specjalną Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w II 
Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej  w Bydgoszczy, I miejsce i nagrodę specjalną 
kompozytora w VII Konkursie Pieśni Chóralnej Lucjana Laprusa, Grand Prix i wyróżnienie dla 
dyrygenta na XX Ogólnopolskim Festiwalu „Pieśni o Morzu” w Wejherowie, I miejsce  i  Złoty 
Medal w Międzynarodowym Konkursie „Musica Religiosa” w Ołomuńcu, Złoty Dyplom za 
najlepsze wykonanie utworu Feliksa Nowowiejskiego oraz nagrodę za najlepsze wykonanie 
utworu kompozytora polskiego na XI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. 
F. Nowowiejskiego w Barczewie, III miejsce na Wrocławskim Międzynarodowym Festiwalu 
Chóralnym „Vratislavia Sacra”. Założycielem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem 
zespołu jest Jolanta Szybalska-Matczak. 

- 27 -

XXVIII LEGNICKIE CONVERSATORIUM ORGANOWE



Wojciech Kilar 
(1932 - 2013) - wybitny kompozytor, pianista

Urodził się we Lwowie, zmarł w Katowicach. Studiował 
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach 
u Władysławy Markiewiczówny (fortepian), Artura Malaw-
skiego (teoria muzyki) i Bolesława Woytowicza (fortepian 
i kompozycja). Dyplom ukończenia studiów  z wyróżnieniem 
uzyskał w 1955 r. W tym samym roku otrzymał II nagrodę za 
„Małą uwerturę”  w Konkursie Utworów Symfonicznych na 
V Festiwalu Młodzieży w Warszawie. W latach 1959-1960, 
jako stypendysta rządu francuskiego, kształcił się pod kierun-
kiem Nadii Boulanger w Paryżu. Kilar zadebiutował w końcu lat 

50., podczas pierwszych edycji festiwalu Warszawska Jesień. Początkowo jego twórczość 
pozostawała pod wpływem polskiego i europejskiego neoklasycyzmu. Kompozytor sięgał do 
klasycznych form i gatunków, także do klasycznej melodyki, orkiestry i brzmienia. Czerpał 
z twórczości Béli Bartóka, Igora Strawinskiego, Dymitra Szostakowicza, Siergieja Proko-
fjewa. Od początku lat 60. współtworzył - wraz z Krzysztofem Pendereckim i Henrykiem 
Góreckim - nową polską szkołę awangardową oraz nowy kierunek we współczesnej muzyce 
zwany sonoryzmem. W sonoryzmie elementem wyróżnionym i formotwórczym było samo 
brzmienie, zazwyczaj wydobywane nietradycyjnymi sposobami z tradycyjnych instrumen-
tów, np. skrobanie i bębnienie po pudle wiolonczeli. W utworach sonorystycznych nie ma 
melodii, rytmu ani harmonii w tradycyjnym znaczeniu tych pojęć - rolę ich przejmują rozmaite 
rodzaje brzmień.
W połowie lat 70.  Kilar uprościł swój język muzyczny, zaczął coraz wyraźniej nawiązywać 
do tradycji. W jego muzyce pojawiły się inspiracje ludowe i religijne. Punktem zwrotnym był 
Krzesany (1974). Z okazji przypadającego Jubileuszu 100-lecia Filharmonii Warszawskiej, 
na zamówienie jej dyrektora Kazimierza Korda, Wojciech Kilar - znany ze swojej religijności 
- skomponował mszę w intencji pokoju na nowe tysiąclecie: „Missa pro pace” (A. D. 2000) 
na sopran, alt, tenor, bas, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną. Światowe prawykonanie 
miało miejsce 12 stycznia 2001 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Dzieło przyjęto 
z ogromnym entuzjazmem. Niekwestionowana jest pozycja Wojciecha Kilara  jako jednego 
z najwybitniejszych kompozytorów muzyki fi lmowej. Napisał muzykę do ponad 130 fi lmów. 
Przez wiele lat związany był z Jasną Górą, gdzie m.in. świętował swoje urodziny. Obchodzo-
no tam tzw. Dzień Kilara. Należał do konfraterni Zakonu Paulinów. 

Henryk Mikołaj Górecki 
(1933-2010) - wybitny kompozytor i pedagog

Urodził się w Czernicy (powiat rybnicki) zmarł w Katowicach.
Jego matka zmarła w dniu drugich urodzin syna. Jego ojciec, 
kolejarz,  ożenił się ponownie, jednak wraz z drugą żoną tłumili 
przez lata artystyczne zainteresowania Henryka. Zabraniali mu 
zbliżać się w domu do pianina, na którym za życia grywała jego 
matka. Na  trudne dzieciństwo wielkiego kompozytora złożyły się 
też miesiące pobytu w szpitalu z powodu problemów ze stawem 
biodrowym, potem II wojna światowa. Kształcenie muzyczne 
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Henryk Górecki rozpoczął więc mając 19 lat. W 1960 r. ukończył Państwową Wyższą 
Szkołę Muzyczną w Katowicach. Studiował tam kompozycję. Studia muzyczne kontynuował 
w Paryżu. W późniejszych latach  został profesorem i rektorem macierzystej uczelni 
w Katowicach. Najważniejszym i najbardziej znanym dziełem Góreckiego jest III Symfonia 
zwana też Symfonią pieśni żałosnych, wykonana po raz pierwszy w 1976 na Festiwalu 
Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. W 1992 kompozycja ta trafi ła na światowe listy 
przebojów i to nie tylko muzyki poważnej - po tym, jak nagrała ją amerykańska śpiewaczka 
Dawn Upshaw. To jednak tylko jeden z wielu zapadających w pamięć utworów, które składają 
się na jego twórczość. Górecki wzbogacił polską muzykę przede wszystkim oryginalnym 
podejściem do brzmienia, szczerością artystycznej wypowiedzi i głębią duchowej refl eksji. 
Jego wczesne, skrajnie nowatorskie utwory burzyły tradycyjne normy brzmieniowe i formalne. 
Z czasem muzyka kompozytora złagodniała, do głosu doszła cała gama emocji, znaczenia 
nabrało słowo. Kontemplacyjność i żywioł tanecznej energii to cechy, które określają tę 
twórczość najtrafniej i które najbardziej przemawiają do słuchaczy. Zawsze prawdziwy, 
głęboki w uczuciach, pełen autentycznej pasji - taki był Henryk Mikołaj Górecki i taka jest 
jego muzyka. Został doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego,  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach i Akademii Muzycznej w Krakowie.

Katarzyna Danel  organistka, kompozytorka

Pochodzi z Suwalszczyzny, gdzie zaczynała swoją edukację 
muzyczną od nauki gry na fortepianie. Po ukończeniu szkoły 
muzycznej II stopnia na tym instrumencie, przez trzy lata uczyła 
się gry organowej pod kierunkiem p. Ewy Wołczek, a następnie 
rozpoczęła studia w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Obecnie 
jest absolwentką studiów I stopnia w klasie organów prof. Elżbiety 
Karolak i as. Jarosława Tarnawskiego, a także studentką II roku 
kompozycji w klasie prof. Zbigniewa Kozuba. Katarzyna Danel 
z zamiłowaniem i pasją traktuje zarówno grę, jak i kompozycję, 
co zaowocowało licznymi sukcesami: w 2009 r.  zajęła I miejsce 
w Międzyszkolnym Konkursie Organowym w Olsztynie, zaś 

w 2010 r. zdobyła wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Młodych Organistów im. 
Franciszka Karpińskiego w Białymstoku oraz III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
Młodych Organistów w Krakowie. Swoje umiejętności  poszerza na kursach mistrzowskich 
pod kierunkiem wybitnych organistów z Polski i zagranicy.  Bierze udział w koncertach na 
terenie całej Polski. W dziedzinie kompozycji Katarzyna Danel również ma na koncie kilka 
sukcesów: w bieżącym roku zajęła II miejsce w Konkursie Kompozytorskim im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Olsztynie, za utwór Sub tuum praesidium na chór mieszany, a także 
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Legnickiego Conversatorium 
Organowego, za utwór Psalm XCIX na chór i organy. Katarzyna Danel szczególnie interesuje 
się zagadnieniami szeroko pojętej muzyki improwizowanej, w tym jazzu i improwizacji 
organowej. Wyjątkowym upodobaniem darzy francuską muzykę organową pierwszej połowy 
XX w. Aktywnie angażuje się także w muzykę liturgiczną: od trzech lat pełni funkcję organisty 
w parafi i św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu. Jako kompozytorka natomiast szczególnym 
zainteresowaniem darzy muzykę chóralną i kameralną.
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Stanisław Moryto 
wybitny kompozytor, organista i pedagog

Urodził się w 1947 r. w Łącku k. Nowego Sącza. Ukończył 
studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie: 
grę na organach pod kierunkiem Feliksa Rączkowskiego,  
kompozycję u Tadeusza Paciorkiewicza. W latach 1973-81 
był przewodniczącym Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży 
Muzycznej „Jeunesses Musicales de Pologne”, a od 1981 
do 1997 r. - prezesem Polskiego Instytutu Muzycznego. 
Obecnie wykłada w Katedrze Kompozycji Uniwersytetu 
Muzycznego  Fryderyka  Chopina w Warszawie. W latach 
1996-2002 był prorektorem tej Uczelni, a w latach 2002-2005 
dziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. 

W latach 2005-2012 przez dwie kadencje pełnił funkcję rektora. Jest także członkiem Rady 
Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
Jako organista działalność koncertową rozpoczął jeszcze w czasie studiów. Koncertował 
wielokrotnie w kraju i za granicą, m.in. w Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Finlandii, 
Hiszpanii, Niemczech, Włoszech i na Węgrzech. Dokonał wielu nagrań muzyki organowej 
dla rozgłośni radiowych oraz wytwórni fonografi cznych, m.in. dla Polskich Nagrań, Polonia 
Records, MTJ, Sonoton Pro Viva w Monachium, Edition w Berlinie.
Jego kompozycje wykonywane były na koncertach i festiwalach muzycznych w kraju i za 
granicą (Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, 
Holandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Kuba, Liban, Litwa, Niemcy, Norwegia, 
Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Stany Zjednoczone, Węgry, Wielka Brytania, 
Włochy). Kilkanaście z nich, napisanych specjalnie na legnicki festiwal, miały tutaj swoje 
prawykonania. Stanisław Moryto zainicjował serię wydawnictw dawnej i współczesnej muzyki 
polskiej przeznaczonej na organy, obejmującą m.in. „Krakowską Tabulaturę Organową” 
z I poł. XVI wieku, „Gdańską Tabulaturę Organową” z 1591 roku oraz „Warszawską 
Tabulaturę Organową” z XVII wieku. Związki Stanisława Moryto z Legnicą sięgają lat 70. 
Jako przewodniczący Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej „Jeunesses Musicales 
de Pologne”, a później prezes Polskiego Instytutu Muzycznego był współorganizatorem 
Legnickich Dni Muzyki Kameralnej i Organowej  - imprezy będącej jedną z ważniejszych 
form życia muzycznego Legnicy w latach 70. i 80.  XX w. Stanisław Moryto był  również 
pomysłodawcą i pierwszym dyrektorem artystycznym festiwalu Legnickie Conversatorium 
Organowe. Odznaczony został odznaką „Zasłużony dla Legnicy”, jest także laureatem 
Nagrody Miasta Legnicy (2000 r.) Posiada również Złoty Krzyż Zasługi (1986 r.) i Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001 r.). W maju 2011 r. otrzymał tytuł Doktora 
Honoris Causa Keymung University w Korei Południowej.
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