


Szanowni Państwo,

To już XXXVI edycja festiwalu Muzyczne Święto Kwitnących Azalii i cieszę się, 
że w tym trudnym roku możemy je wspólne świętować.

Serdecznie zapraszam Państwa  do udziału w tej artystycznej uczcie w tak pięk-
nym otoczeniu. Piękna historia, piękna muzyka i to wspaniałe miejsce łączą po-
kolenia cenionych artystów i zacnych słuchaczy.

Cieszę się, że program artystyczny tegorocznego wydarzenia jest tak bogaty, 
że Zamek w Mosznej po raz kolejny może gościć wybitnych muzyków, przyspa-
rzając słuchaczom wspaniałych muzycznych przeżyć.

Wraz z organizatorami serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach spod 
znaku kwitnącego kwiatu azalii. Wszystkim gościom festiwalu życzę wyjątkowych 
muzycznych wrażeń.

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego



Zaproszenie w podróż pełną melodii!
Kochani słuchacze i wielbiciele muzyki klasycznej….

...tegoroczny Festiwal „Muzyczne Święto Kwitnących Azalii” na za Zamku 
w Mosznej  jest  wyjątkowym wydarzeniem propagującym dzieła polskich kom-
pozytorów i twórców.

W programie naszego Festiwalu zostały umieszczone pozycje ukazujące rozwój 
muzyki współczesnej w oparciu o dzieła znane oraz przedstawiające kontynuato-
rów prac, tychże kompozytorów działających obecnie. Prezentowany tegoroczny 
program zawiera utwory Roberta Muszyńskiego oraz Mikołaja Grabowskiego, 
przy podtrzymaniu tradycji koncertów klasycznych takich kompozytorów pol-
skich jak Fryderyk Chopin, Karol Szymanowski, Henryk Wieniawski. Na Festiwalu 
nie zabraknie współczesnych opracowań i nietypowych aranżacji utworów Woj-
ciecha Kilara, Bartosza Hajdeckiego, Adama Skorupki, Jerzego Petersburskiego. 
W harmonogramie ujęte zostało prawykonanie polskiego kompozytora Mikołaja 
Grabowskiego. Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy wykonawców mają-
cych bezpośredni kontakt z żyjącymi kompozytorami.

Tegoroczny Festiwal jest też wydarzeniem wyjątkowym podczas, którego na jed-
nym z koncertów usłyszymy po raz pierwszy na Ziemi Opolskiej instrument Viola 
Organista skonstruowany przez Profesora Sławomira Zubrzyckiego, na podsta-
wie projektu Leonarda Da Vinciego, ukazującego piękno muzyki renesansowej. 
Koncert poprzedzony prelekcją filmową będzie wspaniałym wprowadzeniem 
i niespodzianką dla Państwa.

Poprzez zmianę koncepcji Festiwalu od wielu lat staramy się poszerzać ofertę 
programową o kolejne dziedziny sztuki. Ponownie zagości wystawa prac malar-
skich Krystyny Sojki pt: ”Spojrzenia” , która wraz z pierwszym koncertem jest uzu-
pełnieniem wizualnym tegorocznej edycji festiwalu.

Serdecznie zapraszam Państwa na wszystkie koncerty.

Dyrektor Artystyczny Festiwalu  
Muzycznego Święta Kwitnących 

Azalii na Zamku w Mosznej

Barbara Hortyńska



05.10. 2020 R.
Otwarcie  XXXVI Festiwalu Muzycznego Święta Kwitnących Azalii,  

im. Zbigniewa Pawlickiego.

KONCERT MUZYKI FILMOWEJ 
Występują: 
Anetta Owczynnikow - skrzypce
Dagmara Tondera – flet
Piotr Skubis- klarnet
Mateusz Szmyt- wiolonczela

Kwartet Aquamarine, został założony w 1995 przez czworo wybitnych instrumen-
talistów, związanych z Filharmonią Narodową, Operą Narodową oraz Salonową 
Orkiestrą Johanna Straussa.
 Skład Kwartetu to: flet, klarnet, skrzypce i wiolonczela. Jest to jedyny taki 
zespół w Europie, w odróżnieniu od klasycznych kwartetów stricte smyczkowych 
czy dętych. Kwartet posiada własne unikalne aranżacje oraz własną bibliotekę, 
na którą składa się ponad 300 utworów muzyki klasycznej, musicalowej, blueso-
wej, jazzowej, swingowej, a także filmowej.

Festiwal Kwitnących Azalii to nie tylko święto muzyki, ale także szeroko pojętej sztuki 
w ramach, której wchodzi również malarstwo. Wzorem lat poprzednich zapraszamy 
Państwa na otwarcie wystawy malarskiej pt. „Spojrzenia” autorstwa Krystyny Sojki, któ-
ra odbędzie się 5 października tuż przed inauguracyjnym koncertem. Wystawa została 
zorganizowana w Galerii Zamkowej  i będzie towarzyszyła festiwalowi przez cały okres 
jego trwania. 

Krystyna Sojka
Urodziłam się w 1971 roku  w Opolu. Jak to później  czasie odkry-
łam miało to miejsce dokładnie w 102 rocznicę urodzin Stanisława 
Wyspiańskiego, którego  twórczość podziwiałam od dziecka. Ma-
luję odkąd pamiętam. Od wczesnych lat przejawiałam zaintere-
sowanie rysunkiem, malarstwem i pisaniem własnych tekstów. 
Początki edukacji to lekcje malarstwa prowadzone przez Panią 
Irenę Ilnicką i zajęcia plastyczne w Ognisku Plastycznym w Głu-
chołazach, gdzie pod bacznym okiem Pana Edwarda Zielińskiego, 
pojawiła   się fascynacja sztuką, jej materią i wyrazem. Następnie 
Ognisko Plastyczne w Opolu z niezwykłym i niezapomnianym profeo-
rem Bolesławem Polnarem. Miałam szczęście korzystać z Jego lekcji warsztato-
wych i możliwość kilkuletniej pracy w pracowni tego wybitnego polskiego mala-
rza, grafika i pedagoga. W 1986 roku rozpoczęłam naukę w wymarzonej szkole 
plastycznej Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu , ze specjalizacją 
Formy Użytkowe – Snycerstwo. Ukończyłam je w 1991 roku obroną pracy z rzeźby 
i malarstwa pod patronatem wyjątkowych artystów Panów Zbigniew Kolbucha, 
Edwarda Natkańca i Mariana Szczerby. Finałem była zbiorowa wystawa prac dy-
plomowych w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Po rodzinnej tragedii w 1994 
roku, działania artystyczne odkładane były do przysłowiowej szuflady. W 2002 r. 
opublikowano pojedyncze teksty mojego autorstwa w miesięczniku kulturalno-
-artystycznym „Ikar“. Wraz z wejściem Polski   do Unii Europejskiej, przeniosłam 
się z ukochaną córką Karoliną do Niemiec. 2006 roku wzięłam udział w między-
narodowej wystawie „Bick - Art” w Waging am See w Bawarii. 
 Rok 2017 był przełomowym. Wystawy w wyjątkowych miejscach: na 
Zamku w Mosznej w  ramach  Festiwalu Muzycznego Kwitnących Azalii oraz 
w  Centrum Kultury w Głuchołazach.  Ekspozycje były artystyczną retrospekcją 
z ponad połowy mojego życia  i zatytułowane „Melodia duszy”. W 2018 odbyła się  
na Zamku w Mosznej kolejna wystawa zatytułowana „Spojrzenia”.
 Zamek w Mosznej to miejsce szczególnie mi bliskie...które oczarowało... 
i zmieniło moje spojrzenie na świat. SPOJRZENIA przeniesione na płótna...i zato-
pione w słowach.  Pobudzone zmysły poetyckich i malarskich doznań.
 Wiosną 2019 odbyła się wystawa moich prac, towarzysząca premierze 
spektaklu komediowego pt. „Menopauza 2” autorstwa i reżyserii Michała Szach-
nowskiego w Miejskim Ośrodku Kultury w Wołczynie. Kolejnym wydarzeniem 
była letnia wystawa moich obrazów w Miejskim Ośrodku Kultury w Białej Prud-
nickiej.  Rok 2019 zakończyłam wystawą w Teatrze Divadlo Petra Bezruče w Jese-
niku w Czechach . A rok 2020  rozpoczęłam wystawą w nowej  siedzibie Biblioteki 
Publicznej w Głuchołazach.
 W  tegorocznej edycji Festiwalu  Muzycznego Święta Kwitnących  Azalii 
mam zaszczyt kolejny już raz prezentować swoje prace na zamku w Mosznej.



Zespół koncertował z dużym powodzeniem we Francji, Niemczech, Hiszpanii, 
Portugalii, Chorwacji, Szwajcarii i Włoszech. Kwartet Aquamarine prezentował się 
także podczas Festiwali: w Rovinj, Krk, Varażdin, Puli, Dubrowniku (Chorwacja), 
Festiwalu Muzyki Kameralnej w Gruzji i Tunezji, Kammerfestival w Niemczech. 
W Polsce Kwartet jest zapraszany przez największe polskie instytucje państwowe, 
jak Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Premiera RP, Sejm i Senat RP. 
 W przygotowaniu jest album z polską muzyką filmową, który ukaże się 
już wkrótce.

REPERTUAR:

1. Brian Bonsor- Waltz for Mo
2. Brian Bonsor – Feelin’ Good
3. Brian Bonsor – Serenata
4. Nino Rota – A Time For Us
5. Luis Bacalov – Il Postino
6. Luiz Bonfá  – Manhã de Carnaval
7. Carlos Gardel  – Por una Cabeza
8. Burt Bacharach – Raindrops Keep Falling On My Head
9. Jelly Roll Morton – Mr. Jelly Lord
10. Henry Mancini  – Moon River
11. Bartosz Chajdecki – Czas Honoru
12. Wojciech Kilar – Walc z filmu „Trędowata”
13. Jerzy Matuszkiewicz – Alternatywy 4
14. Adam Skorupka – Hallo Szpicbródka



12.10.2020 R.

DUET AMBITNYCH DŹWIĘKÓW
Występują:
Włodzimierz Spodymek – saksofon, Mariusz Klimsiak – fortepian

Debiut:
Joanna Jasiak – skrzypce, Barbara Hortyńska- fortepian

Włodzimierz Spodymek jest absolwentem 
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskie-
go w  Katowicach (studia doktoranckie), gdzie 
uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej 
w  dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. 
Ukończył również studia muzyczne na Uni-
wersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w 
Warszawie w klasie saksofonu dra hab. Pawła 
Gusnara.
 Jest zapraszany do jury konkursów 
saksofonowych oraz jako wykładowca kursów 
metodycznych, seminariów saksofonowych 
oraz warsztatów muzycznych dla nauczycieli, stu-
dentów i uczniów, organizowanych przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum 
Edukacji Artystycznej oraz Stowarzyszenie Polskich Arty-
stów Muzyków.
 W latach 2011-2014 był trzykrotnym stypendystą Akademii Muzycznej 
im.  Karola Szymanowskiego w Katowicach (stypendium dla najlepszych dokto-
rantów). W 2016 roku otrzymał Nagrodę Indywidualną Dyrektora Centrum Edu-
kacji Artystycznej w Warszawie za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej 
w Polsce, a w roku 2018 nominację nauczyciela dyplomowanego.
 Włodzimierz Spodymek jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Aka-
demii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Prowadzi również 
klasę saksofonu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina 
w Opolu. Jego wychowankowie są laureatami wielu konkursów krajowych i mię-
dzynarodowych zarówno solowych jak i kameralnych.
 Razem ze swoją żoną tworzy duet pod nazwą Sax-Piano Duo, wykonując 
dzieła klasycznego repertuaru saksofonowego. Włodzimierz Spodymek jest arty-
stą firm Henri SELMER Paris oraz MARCA Reeds. 

Mariusz Klimsiak - Laureat III Konkursu Muzyki XX Wieku w Warszawie, Festiwa-
lu Młodych Muzyków  w Gdańsku,  III Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz zdobywca Złotego Parnasa Międzyna-
rodowego Festiwalu Pianistycznego w Sanoku. Ukończył z wyróżnieniem Akade-

mię Muzyczną w Bydgoszczy w klasie prof. Jerze-
go Sulikowskiego. Odbył studia podyplomowe 
u prof. Katarzyny Popowej-Zydroń. Kształcił się 
również na kursach muzycznych pod kierun-
kiem Ewy Pobłockiej, Nauma Starkmanna, 
Aleksjeja Orłowieckiego, Viery Nossiny oraz 
Dang Thai Sona. Występował w wielu sa-
lach koncertowych w Polsce i prezentował 
się podczas licznych festiwali muzycznych. 
Koncertował również za granicą. Z orkiestrą 
Filharmonii Dolnośląskiej pod dyrekcją Je-
rzego Swobody odbył tournée w Niemczech. 
 Zróżnicowany stylistycznie re-
pertuar artysty zawiera zarówno utwo-
ry barokowe, jak i współcześnie powsta-
jące kompozycje. Wykonywał koncerty Bacha, 
Mozarta, Beethovena, Chopina, Liszta, Brahmsa, po 
klasykę XX w. Do jego repertuaru solowego zaliczają się oprócz kluczo-
wych dzieł literatury fortepianowej, również rzadziej grywane kompozycje. 
 Pianista chętnie sięga po muzykę kameralną. W duecie ze skrzyp-
cami prezentował m. in. wszystkie sonaty Beethovena, komplet sonat Bra-
hmsa, Fantazję C-dur Schuberta, sonaty Mozarta, Schumanna, Debu-
ssy’ego, Francka, Szymanowskiego, Szostakowicza, utwory Lutosławskiego. 
 Ważnym elementem zainteresowań artysty jest wykonawstwo na in-
strumentach z epoki. Początkowo zainteresowania te związane były głów-
nie z instrumentarium doby romantyzmu. Obecnie pianista chętnie sięga po 
instrumenty z epoki Schuberta, Beethovena i  Mozarta wykonując zarówno 
muzykę solową, jak i kameralną. W listopadzie 2017 r. ukazała się płyta arty-
sty z Koncertem f-moll Chopina nagranym na kopii Pleyela z 1830 r. – było to 
pierwsze nagranie tego koncertu dokonane przez polską orkiestrę na instru-
mentach historycznych. W roku 2018 w dwusetną rocznicę powstania sona-
ty  Hammerklavier  wykonał ten utwór na oryginalnym instrumencie Broadwo-
oda w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej. W 2019 roku 
ukazały się jego kolejne płyty – pierwsza z utworami Schumanna i Noskow-
skiego, druga z sonatą  Hammerklavier  Beethovena oraz sonatą op. 1 Berga. 
 Obecnie jest doktorem habilitowanym sztuk muzycznych 

i  prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy.

Joanna Jasiak - skrzypaczka, solistka, kameralist-
ka. Grę na skrzypcach rozpoczęła w wieku 7 lat. 
Obecnie uczy się w szkole średniej Zespołu Pań-
stwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyc-
kiego w Kielcach. Współpracowała z takimi orkie-
strami jak: Orkiestra Kameralna Wirtuozi Lwowa, 

czy Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzy-
skiej w Kielcach. Jest koncertmistrzem Szkolnej Or-
kiestry Smyczkowej oraz Symfonicznej. Gra również 



w trio fortepianowym w składzie: Joanna Jasiak (skrzypce), Agnieszka Tomaszew-
ska-Jasiak (wiolonczela), Andrzej Ślązak (fortepian). Jest laureatką wielu konkursów 
skrzypcowych m.in. III nagrody w  II Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym „Jak 
Wieniawski” w Lublinie. Współpracowała z takimi dyrygentami jak: Bogdan Olędz-
ki, Serhij Burko, Agnieszka Środowska. Czynnie koncertuje na terenie całego woje-
wództwa Świętokrzyskiego i nie tylko. W 2015 roku wystąpiła jako solistka na sta-
rym ratuszu w Wiedniu przy akompaniamencie koncertującego pianisty - Artura 
Jaronia. W ramach licznych kursów i warsztatów muzycznych uczestniczyła w lek-
cjach ze sławnymi skrzypkami i profesorami tj.: Marcin Baranowski, Łukasz Błasz-
czyk, Sławomira Wilga, Bartosz Bryła, Jakub Jakowicz, Andrzej Gębski, 
Agata Szymczewska, Wojciech Pławner. Obecnie współpracuje 
z koncertującą pianistką - Barbarą Hortyńską.

Barbara Hortyńska - Pianistka urodzona i wychowa-
na w Krakowie. Kompozytor, aranżer, nauczyciel i or-
ganizator koncertów i festiwali. Ukończyła Akademię 
Muzyczną w Poznaniu i Wrocławiu na wydziale  instru-
mentalnym o specjalności fortepian w klasie forte-
pianu Profesora Jana Kubicy.  Konsultant rad progra-
mowych festiwali.  Organizator imprez promujących 
kulturę polską na świecie. Jako muzyk grający współ-
pracuje na stałe z wytwórniami fonograficznymi i udziela 
się koncertowo. Jest twórcą niezależnym propagującym 
nowe trendy w świecie muzycznym łączącym wizualizacje 
z przekazem muzycznym.
 Dyrektor Artystyczny Festiwalu Muzycznego Święta Kwitnących Azalii na 
Zamku w Mosznej. Od lat związana z Opolszczyzną jako miejscem, które kocha.
 Autorka publikacji i działacz  propagowaniu twórczości Profesora Andrze-
ja Nikodemowicza.
 Prezes Fundacji Extreme Arte zajmującą się promocją młodego pokolenia 
i rozwijającej działalność koncertową w kraju i za granicą.

REPERTUAR:

1. D. Milhaud – Scaramouche na saksofon altowy i fortepian
2. Barry Cockroft – Malbourne Sonata na saksofon sopranowy i fortepian (prawyko-

nanie polskie)
3. G. Caccini – Ave Maria na saksofon altowy i fortepian
4. E. Sielicki – Scherzonata na saksofon tenorowy i fortepian
5. M. Grabowski – LAID Island na saksofon altowy i fortepian
6. P. Iturralde – Pequena Czarda na saksofon altowy i fortepian

DEBIUT:

7. Henryk Wieniawski – Capricio- Valse op. 7.
8. Niccolo Paganini Fantazja – Mojżesz

19.10.2020 R.

LEONARDO DA VINCI I VIOLA ORGANISTA
Wystąpi: Sławomir Zubrzycki – Viola Organista

Sławomir Zubrzycki - pianista, klawiolinista, kompozytor oraz konstruktor 
instrumentów urodzony w Krakowie i przez większość swojego życia związany 
z tym miastem. W 2009 Zubrzycki natrafił na ślad osobliwego instrumentu kla-
wiszowo-smyczkowego, prawie zupełnie nieznanego i zapomnianego, który za-
projektował Leonardo da Vinci. Zaintrygowany faktami z przeszłości Zubrzycki 
zbudował w latach 2009-2012 własną wersję konstrukcji Leonarda da Vinci, na-
wiązując również do innych instrumentów z lat 1575-1625. W ten sposób powstał 
instrument o niepowtarzalnym brzmieniu i walorach koncertowych. Premierowe 
recitale violi organista (w Krakowie na Międzynarodowym Festiwalu Pianistycz-
nym Królewskiego Miasta Krakowa – 18. października 2013 i Festiwalu Conrada 
– 21. października 2013) były ogromnym sukcesem artystycznym i medialnym. 
Informacje o powstaniu instrumentu pojawiły się w najpoczytniejszych mediach 
światowych, m.in. BBC, CNN, The Telegraph, France 24, Deutche Radio Kultur, 
Corierre della sera, MSN, Oman Daily Observer, Hindustan Times, Taipei Times. 
W latach 2014-19 Zubrzycki odbył europejskie tournée z recitalami na violi orga-
nista (80 recitali w 18 krajach), goszcząc m.in. na Stockholm Early Music Festival, 
Mänttä Music Festival, Wratislavia Cantans, Ghent Festival of Flanders, Kotor Art 
Festival, Polish Music Days w Turcji, Ohrid Summer Festival, Milano Classica, Gau-
dete! Festival Internazionale di Musica Antica we Włoszech, Buccharest Early Mu-
sic Festival, Summer Festival of Early Music w Pradze, Kristupo Festivaliai w Wil-
nie,  Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie, European Renaissance Music Festival 
w zamku Clos Luce w Amboise,  Les Nuits de Septembre w Liege, Kromer Biecz 
Festival, Musikfestspiele Saar, Niemcy, Festival van Vlaanderen Kempen, Belgia.
 W 2015 ukazał się solowy album „Viola organista – The da Vinci sound” 
to wydawnictwo wyjątkowe pod wieloma względami: to nie tylko pierwsze na 
świecie nagranie recitalu „instrumentu Leonarda da Vinci”, ale również pierwszy 
polski projekt muzyczny sfinansowany przez melomanów z całego świata dzięki 
globalnemu portalowi crowdfundingowemu Kickstarter. Na płycie znalazło się 
osiem utworów epoki baroku (w tym jedyny w historii utwór skomponowany 
z myślą o instrumencie klawiszowo-smyczkowym, Sonata na Bogenklavier C. Ph. 
E. Bacha) oraz, jako bonus, muzyka skomponowana przez samego Leonarda da 
Vinci – której zapis wielki mistrz namalował na obrazie „Portret muzyka”. Płyta 
uzyskała nominację w 22. edycji Nagrody Fryderyk 2016, oraz nominację Interna-
tional Classical Music Awards – ICMA 2017 – w kategorii Baroque Instrumental. 
Sławomir Zubrzycki ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie (1988) – gdzie stu-
diował w klasie fortepianu prof. Tadeusza Żmudzińskiego oraz w klasie muzyki 
współczesnej prof. Adama Kaczyńskiego. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta 
swój warsztat pianistyczny doskonalił w The Boston Conservatory of Music (1990-
91) w Stanach Zjednoczonych pod kierunkiem Janice Weber, a także u Wiktora 
Mierżanowa, Włodzimierza Obidowicza, Michaela Lewina i Jerome Lowenthala 
oraz u klawesynisty, Johanna Sonnleitnera.



W 1987 został laureatem Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Koncertował 
jako solista (m.in. z Orkiestrą Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestrą Filharmonii 
Krakowskiej, Capellą Cracoviensis, Toruńską Orkiestrą Kameralną, Imperial Col-
lege London Sinfonietta) oraz jako kameralista (z Kwartetem Olgi Szwajgier, któ-
rego jest członkiem, a także z Gwendolin Bradley, Jadwigą Gadulanką, Andrzejem 
Hiolskim) w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Bry-
tanii i na Ukrainie. Nagrywał dla Polskich Nagrań, TVP, Polskiego Radia. Współ-
pracował z Telewizją Polską jako prezenter, kompozytor i reżyser muzyczny przy 
programach edukacyjnych, takich jak: „Wszystko gra” (cykl wykładów o instru-
mentach muzycznych dla TVP1 i TVPolonia) i „Ulica sezamkowa” (wersja polska 
TVP2). Brał udział w wielu festiwalach w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hisz-
panii, oraz na Ukrainie. Był wykładowcą Letniej Akademii Muzyki Współczesnej – 
Avantgarde Tirol w Austrii (2005, 2007). Prowadzi klasę fortepianu i kieruje sekcją 
instrumentów klawiszowych w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina w Krakowie. Obecnie działalność artystyczna Sławomira 
Zubrzyckiego koncentruje się wokół violi organista. 

REPERTUAR:

1. Henricus Isaac (1450/55-1517) - „La Martinella”
2. Josquin des Prez(ca 1450-1521) - „La plus des plus”
3. Jacob Obrecht (1456/7- 1505) -  „Fors seulement”
4. Adrian Willaert  (c. 1490-1562) -  „Dessus le marche d’Arras”
5. Luzzasco Luzzaschi (1545-1607) -  Toccata del quarto tono
6. Paolo Quagliati ( c. 1555- 1628) -  Toccata del’ottavo tono 
7. Giovanni Gabrieli  (1557-1612) -  Toccata del secondo tono
8. Antonio Valente (c. 1520-1581) - Lo Ballo dell’Intorcia
9. Jan z Lublina (Ioannis de Lyublyn) (1537-1548)
10. Taniec Hajducki
11. Jeszcze Marcinie
12. Taniec
13. Wojciech Długoraj(c. 1550-1619)
14. Vilanella   
15. Mr de Sainte-Colombe (1600-1700)                                                                                       
16. Concert XLIV  - Concert à deux violes égales
17. Tombeau Les Regrets
18. Quarillon
19. Les Pleurs
20. Joye des Elizées
21. Les Elizées  
22. Carl Friedrich Abel (1723-1787) - Trois pièces pour viola da gamba WKO 

208,205,209
23. Marin Marais (1656-1728)                                                                                                      
24. Les Voix humaines (En rondeau) Deuxiême Livre de Pièces de viole
25. Les Folies d‚ Espagne - Pièces de Viole du Seconde Livre, 1701 

Dodatkowo zapraszamy na projekcję filmu i prezentację 
dotycząca instrumentu Viola Organista

26.10.2020 R.

W ROLI GŁÓWNEJ FORTEPIAN
Wystąpi: Marek Szlezer – recital mistrzowski

Marek Szlezer urodził się w 1981 roku w Krakowie, naukę gry na fortepianie 
rozpoczął w wieku lat pięciu. Następnie kontynuował ją w szkołach muzycznych 
I i II stopnia u Krystyny Adamskiej, Jerzego Łukowicza i Stefana Wojtasa. W latach 
1994-2000 pobierał naukę w „Ecole Normale de Musique de Paris „A.Cortot”” 
we Francji w klasie fortepianu prof. Marcelli Crudeli zakończoną otrzymaniem 
„Diplome Superieure de Concertiste”.   W roku 2004 ukończył studia w Akade-
mii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Ewy Bukojemskiej uzyskując dyplom 
z odznaczeniem. W tym samym roku otrzymał stypendium królewskie na studia 
podyplomowe w Chapelle Musicale Reine Elizabeth w Brukseli w klasie A. Rah-
mana El-Bachy, które ukończył czerwcu 2005 roku z wyróżnieniem otrzymując 
tytuł „Master after Master”. W roku 2015 otrzymał tytuł doktora habilitowanego. 
Obecnie prowadzi własną klasę fortepianu na Akademii Muzycznej w Krakowie. 
Jego karierę pianistyczną zainicjowało zdobycie w wieku lat 12 grand prix na IV 
Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Rzymie w 1993. Od tego czasu 
artysta prowadzi aktywne życie koncertowe w kraju i zagranicą. Był wielokrot-
nym stypendystą Ministerstwa Kultury, fundacji „A.Roussel” i „Amical” we Fran-
cji,  “Fundacji Promocji Talentu” oraz Fundacji YAMAHA. Uczestniczył w kursach 
mistrzowskich m.in.: D. Bashkirova, A.Ciccoliniego, E.Mogilevskiego, V.Banfielda, 
M.Presslera, D.Merlet, J.Vanden-Eydena i H.Czerny-Stefańskiej. Występował pod 
batutą dyrygentów takich jak: P.Borkowski, Ł.Borowicz, T.Bugaj, W.Czepiel, J.M.
Florencio, P.Kotla, M.Nałęcz-Niesiołowski, M.Pijarowski, Z.Rychert, A.Wit, T.Woj-
ciechowski. Ceniony za swoje interpretacje dzieł Fryderyka Chopina otrzymał 
m.in I miejsce w konkursie stypendialnym Towarzystwa im. F. Chopina w Warsza-
wie, III na Międzynarodowym Konkursie chopinowskim w Mariańskich Łaźniach, 
nagrodę specjalną Wydania Narodowego Dzieł Wszystkich Fryderyka Chopina 
a także wiele innych nagród na renomowanych międzynarodowych konkursach 
pianistycznych. Jego recital otwierał 56. festiwal chopinowski w Dusznikach Zdro-
ju. Miał także zaszczyt wykonywać recital na oryginalnym fortepianie Chopina 
w muzeum Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w noc wejścia Polski 
do Unii Europejskiej w 2004 roku. W marcu 2015 roku z okazji 205. rocznicy uro-
dzin kompozytora wystąpił z koncertem w nowojorskiej Carnegie Hall. Ma na 
swoim koncie liczne światowe i polskie prawykonania utworów współczesnych 
(m.in. kwartetu Marka Stachowskiego „Mirroir du Temps” oraz dedykowanych 
mu utworów: Z.Bujarskiego, M.Chyrzyńskiego, M.Jabłońskiego, K.Meyera, M. Ne-
greya, T.J. Opałki, A.Walacińskiego i W.Widłaka). W trakcie swoich studiów brał 
udział w klasie interpretacji dzieł kameralnych prof. Krzysztofa Pendereckiego, 
przygotowując utwory pod kierunkiem kompozytora w Akademii Muzycznej 
w Krakowie. Występował w takich salach jak: Carnegie Hall, Concertgebouw, Pa-
lais des Beaux-Arts, Wigmore Hall, St.Martin-in-the-fields, Salle Cortot, Seoul Arts 



Center, NCPA w Mumbaju i Palacio de Bellas Artes 
w Meksyku. W 2005 roku na koncercie inauguru-

jącym powstanie fundacji im. Królowej Elżbiety 
wykonywał koncert Mozarta z English Chamber 
Orchestra. Nagrywał dla Radia i Telewizji wie-
lu krajów europejskich. Jest aktywnie zaanga-
żowany w promocję muzyki polskiej w kraju 
i  zagranicą dokonując licznych odkryć i  pra-
wykonań utworów kompozytorów polskich XIX 
i XX wieku. Dzięki jego inicjatywie doszło m.in. 

do wydania i  prawykonania Koncertu fortepia-
nowego na lewą rękę Aleksandra Tansmana oraz 

dzieł Jadwigi Sarneckiej. Współpracuje z Polskim 
Wydawnictwem Muzycznym. Od roku 2013 jest rów-

nież redaktorem edycji dzieł fortepianowych kompozyto-
rów polskich dla wydawnictwa Eufonium, gdzie był autorem 

pierwszych wydań zbiorowych utworów m.in. Aleksandra Zarzyckie-
go, Juliusza Wertheima i Eugeniusza Pankiewicza. Prowadził wykłady oraz wystę-
pował z koncertami na wielu prestiżowych uczelniach m.in. Cambridge Universi-
ty, Indiana University Bloomington, University of Chicago, University of Southern 
California, UNAM, UNICAMP, Uniwersytecie Sao Paulo, Konserwatorium Królew-
skim w Brukseli. Wydał wiele płyt kompaktowych, m.in. dla firm Warner, DUX, 
EMI, Amadeus i Moderato Classics z muzyką solową i kameralną zbierając przy-
chylne recenzje w prestiżowych magazynach i czasopismach (m.in. Gramophone, 
Diapason, Kulturspiegel, Klassik, The Strad, Pizzicato, Fanfare, American Record’s 
Guide). Otrzymał za nie wiele prestiżowych nagród m.in.: dwukrotnie nagrodę 
francuskiej krytyki muzycznej „La Clef de ResMusica” za płyty z twórczością Tans-
mana i Chopina, 5 du Diapason za płytę z młodzieńczymi utworami Karola Szy-
manowskiego, Gramophone Editor’s Choice za nagranie utworów kameralnych 
Krzysztofa Pendereckiego, Prix de la SACD przyznaną za najlepszą interpretację 
muzyki współczesnej oraz wyróżnienie „Płyta roku 2017” magazynu Hi-fi za na-
grania utworów Beethovena i Szostakowicza. Był wielokrotnie nominowany do 
Polskich Nagród Fonograficznych FRYDERYK. Jest członkiem Polskiej Akademii 
Fonograficznej oraz Towarzystwa im. Ferenca Liszta.

REPERTUAR:

1. Fryderyk Chopin – Fantazja f-moll op.49
2. Fryderyk  Chopin – Sonata b-moll op.35

• Grave. Doppio movimento
• Scherzo
• Marceh funebre
• Finale. Presto

3. Karol Szymanowski – 4 Mazurki op.50
4. Serenada Don Juana z cyklu Maski op.34
5. Sergiusz Rachmaninow – Sonata b-moll op.36 (I wersja)

• Allegro agitato
• Non allegro. Lento
• Allegro molto

09.11.2020 R.
Zakończenie Festiwalu – koncert galowy

MUZYCZNE TWARZE JACKA KAWALCA
Jacek Kawalec, jest absolwentem Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi 
(1984).Współpracuje z warszawskimi teatrami: Polskim, Komedia, Syrena, Ocho-
ta i na Woli. W 1985 zadebiutował na szklanym ekranie epizodyczną rolą w seria-
lu Żuraw i czapla. W kolejnych latach występował m.in. w roli Michała Batyckiego 
w serialu Polsatu I kto tu rządzi? (2006), „Radosny” w polsatowskim Halo Hans! 
(2007) i polonisty Tomasza Witebskiego w serialu TVP1 Ranczo (2006–2009, 
2011–2016). W 1995 wydał album studyjny, zatytułowany Be 
My Love, Shakespeare, na której znalazły się śpiewane 
przez niego sonety Williama Szekspira. W  ramach 
promocji płyty przygotował widowisko pt. „Miłość 
to nie igraszka czasu”, które otrzymało nomi-
nację do nagrody „Złotej Róży” na Światowym 
Festiwalu Programów Telewizyjnych „Róże 
Montreux”. Od 2016 koncertuje z recitalem 
Niezapomniany Joe Cocker oraz Muzyczne 
Twarze Jacka Kawalca.

 
REPERTUAR:

1. John Lennon - Imagine 
2. Ryszard Riedel - Whisky moja żono
3. Rysiek Riedel - Czerwony jak cegła
4. Ray Charles - Hit the road Jack
5. Joe Cocker - You are so beautiful
6. Republika - Biała flaga
7. Czesław  Niemen - Pod papugami
8. Czesław Niemen - Dziwny jest ten świat
9. Sting - Every Breath
10. Sting - Roxanne
11. Alicia Keys - If I Ain’t Got You
12. Bradley Cooper i Lady GagaShallow - Jula i Jacek
13. Mr Zoob - Mój jest ten kawałek podłogi
14. Perfect - Kołysanka dla nieznajomej
15. Phill Collins - I can’t dance
16. Led zeppelin - Stairway to heaven
17. Louis&Ella - Chick to chick
18. Czesław  Niemen -  PŁONIE STODOŁA 



NA ZAKOŃCZENIE PODRÓŻY...

W roku 2017 pożegnaliśmy wieloletniego Dyrektora Festiwalu i jego twórcę Zbi-
gniewa Pawlickiego. Pochowany został na Warszawskich Powązkach  w Alei Za-
służonych z pełnymi honorami. Odznaczony ponad 40 medalami m. in medalem 
Gloria Artis nadanym przez Ministerstwo Kultury. O jego zasługach wiedzą za-
równo jego bliscy jak i cały świat muzyczny największych osobistości  muzycz-
nych. Pożegnaliśmy go będąc  świadomi, że odszedł wielki człowiek, który swoim 
życiem udowodnił, ile można zrobić jeżeli, głęboko wierzy się w to co się kocha. 
Jego wielką miłością była muzyka. Dbał o nas - Artystów jak o własne dzieci dając 
nam możliwość prezentowania się na najlepszych salach koncertowych w kraju 
i przekazywania światu to co najlepsze w potencjale ludzkim – talent  i pasję.

 Jako dyrektor krajowego biura koncertowego otworzył 24 Festiwale 
Muzyki Klasycznej w tym te które znamy najbardziej czyli w Łańcucie, Festiwal 
Pianistyczny w Słupsku, koncerty pod pomnikiem F. Chopina w Łazienkach War-
szawskich i  wiele innych. Zorganizował ponad 20 tysięcy koncertów prezentu-
jąc światu takich wykonawców jak Kaja Danczowska, Konstanty Andrzej Kulka, 
Karol Radziwinowicz, Rodzina Drewnowskich, Rodzina Jakowiczów, Krzysztof 
Penderecki, Waldemar Malicki, Jadwiga Rappe, Urszula Kryger, Krzysztof Pełech, 
Joachim Grubich, Małgorzata Walewska i wielu innych.

 To właśnie dzięki niemu, wiemy o wielu ważnych postaciach w świecie 
muzyki. Jego festiwale odgrywały olbrzymią rolę kulturalną i edukacyjną, zwłasz-
cza w latach 1960-1980, kiedy jakże trudno było dostać się do środków masowe-
go przekazu. Pełen pasji wierzył w ich talent, ale też miał świadomość, że muzyka 
jest językiem uniwersalnym i trafia do wszystkich odbiorców.

 Jako człowiek wiernie służył krajowi jeszcze będąc dzieckiem brał udział 
w Powstaniu Warszawskim. Odznaczony Krzyżem  Partyzanckim Powstańczym 
z 1993 roku Wielkopolskim Krzyżem Partyzanckim. Medalem za Warszawę lata 
1939 – 1945. Rozeta z Mieczami za Zasługi za ZHP oraz  Krzyżem Armii Krajowej. 
Odznaką Syn Pułku od Ministerstwa Obrony Narodowej. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Był jednym z żołnierzy Batalionu Zośka o pseudoni-
mie Żbik. Na pogrzebie usłyszałam słowa, że przed każdą walką o Wolność nas 
wszystkich, inicjował pieśni zagrzewające do walki i tak został zapamiętany przez 
współbraci.

Festiwal odbywający się na Zamku w Mosznej to jego najstarsze  dziecko. Bardzo 
związany prywatnie i zawodowo wprowadził na tereny poniemieckie olbrzymi za-
sób polskości poprzez stworzenie w  Województwie Opolskim tradycji słuchania 
muzyki Polskiej. Łączenia tego co było bardzo trudne do połączenia z racji osie-
dleń Polaków na tych terenach. Pokazywał, że w imię celów wyższych jest możli-
we scalanie ludzi i gromadzenie ich w miejscach, które nie przypominały wielkich 
sal koncertowych, ale wnosiły światło, jasność i chęć wspólnego przeżywania, 
delektowania się muzyką i obcowania z najlepszymi artystami z kraju i zagranicy.

                Odznaczony został również za zasługi dla Województwa Opolskiego 
w 2007 od Marszałka Województwa, 2009 Odznaka Honorowa za zasługi dla Wo-
jewództwa Opolskiego, Honorowy Obywatel Prudnika i Głogówka..

 
Dyrektor Artystyczny Muzycznego Święta 

Kwitnących Azalii na Zamku w Mosznej 
Barbara Hortyńska
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