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Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Lodzi

2014 -2015 asystent *,Katedrze Instrumentow Dgrych na Wydziale
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im. Henryka wieniawskiego w Lodzi.nauczyciel dyplomowany (2017).

4. Wskazanieosiqgnigciawynikajqcqozart.l6ust.2ustawyzdnia14marca2003r.

O stopniach naukowych i tytule naukorvym oraz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki (D2.u.2016 r. poz.882 zezm. w Dz. u.z20t6 r. poz. l3ll.):

Jako osi4gnigcie zgodne z ustawq wskazujg ptytE Landscope of saxophone.
Kompozycje znajduj4ce sig na ptycie:

' Grzegorz Duchnowski - Sonata na saksofon altowy i fortepian (2015)

' Graham Fitkin - Gate na saksofon sopranowy i fortepian (2001)

' olga Hans - Landscape in Blue na saksofon altowy i fortepian (201g)

' Andrzej Dutkiewicz - Danse Triste na saksofon altowy i fortepian (1977)

- Introduction

- Danse Triste

- Finale

' Jakub Kowalewski - Sarabanda na saksofon altowy i fortepian (2016)

' Guillermo Lago - Strong Ties na saksofon altowy i fortepian (200g)

' Slawomir Kaczorowski - capriccioso na saksofon sopranowy solo (2017)

' Lukasz w6jcicki - Illusions na saksofon tenorowy i klarnet (201g)

Wykonawcy:

Lukasz W6jcicki - saksofon (sopranowy, altowy, tenorowy)

Robert Stefariski - klarnet

Agnieszka Sucheniak - W6jcicka _ fortepian

Calkowity czas nagrania: 60 min.

Nagrania dokonano w AkademiiMuzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w Lodzi
Wydawca - Ars Sonora

Realizator nagrania - Ars Sonora

Projekt graficzrty - Alisa Temchenko

Fotografie - Grzegorz Habryn

Tekst wprowadzajqcy - Malgorzata Grajter



Ptyta Landscope of Soxophone jest dla mnie osobistym podsumowaniem
dotychczasowych doSwiadczef artystycarych. Saksofon w Polsce dla przecigtnego sluchacza
kojarzony jest przede wszystkim zmnykqrozrywkowq jazzowq- ale nie klasyczn4. Jednym

z gl6wnych zalo?eh wszystkich moich dzialartjest czynny udzial w procesie propagowania

',polskiego" saksofonu klasycznego i repertuaru saksofonowego. Polska obecnie znalazla sig

w takim czasie jego rozwoju, ze europejskie oSrodki, w tym najwazniejszy - francuski.
zzzciekawieniem obserwuiq rodzime pocrynania w tym zakresie.

Od samego pocz4tku chcialem, w moim przeSwiadczeniu, nagrai ptytg ciekawq.
wielowymiarow4' skierowanq nie tylko do wyspecjalizowanych meloman6w tw6rczoSci

saksofonowej i muzyki wsp6lczesnej, ale liczg,2e zainteresuje te2 innych odbiorc6w.
Tw6rczo56 saksofonowa jest nierozerwalnie sprzgzona z mu:yk1 wsp6lczesn4 XX i XXI u,.

Saksofon powstajqc na pocz4tku lat 40. XIX wieku pojawil sig u schylku muzyki tonalnej.
Powstal za pdino.2eby uzyskac odpowiedni4 rangg na dotychczasowym gruncie, ale i za

wczeSnie, by 6wczesne tozwiqzania kompozytorskie mogly w pelni wydobyd jego wszy-stkie

walory. Dopiero muzyka XX w., jej r62norodnoSd i chgi poszukiwania powiewu Swie2oSci

w aspekcie brzmienia dala saksofonistom nowe mozliwo6ci wynzowe. Moim zdaniem jesr tu
na miejscu przltoczonie sl6w prof. Bronislawa KazimierzPrzybylskiego na temat saksofonu:

,'Saksofon (...) pra'ci4gnql mojq uwagg i poruszyl wyobra2nig, kt6ra coraz czgsciej i wyra2niej
kierowala sig w strong poszukiwania i odSwiezenia aspektu muryki kameralnej (...). Dla mnie
potrzeba uzycia saksofonu w r62nych konstelacjach jest zupelnie naturalna. S4dzg. obserw.uj4c

wzrastaj4ce zainteresowanie saksofonem, ze mozna m6wi6 o zapotrzebowaniu na brzmienia
mniej ,,osluchane" w mu4rce wsp6lczesnej',l.

Na plycie nalazly sig utwory dobrane starannie i w spos6b przemySlany. Jest ona efektem
moich wieloletnich doSwiadczeri, indywidualnych preferencji. poszukiwan i zainteresow.an

artystycznych. Wybrane wzycie s4 zr62nicowane pod wzglgdem stylistyczrym, formalnym
i brzmieniowym. Material skompletowany na ptycie ukazuje tak2e moje mo2lirrr.oSci

wykonawcze wprzf;z zastosowanie r62nych odmian saksofon6w - sopranowego, altou.ego

i tenorowego. CzeSd to kompozycje calkowicie nowe, skomponowan e pnez arr).sto\,r,

nxiqzanych z l6dzkq Akademiq Mvzyczn4, pozostale to utwory rzadko nagr)'w,ane.

ale konsekwentnie zdobywaj4ce pozycjg w powszechnym repertuarze saksofonou,yrn.

Tytul odwotuje sig do utworu Olgi Hans - jako pejzai- panorama wsp6lczesnej sztuki gr) na

' J. D.long - .sztuka wykonawcza we wsp6lczesnej muzyce saksofonowej", t6dzkie Towarzystwo Naukowe,
2011, str.39



saksofonie, na saksofon w dzisiejsrych czasach, a tak2ejako bardzo osobiScie potraktowan;-

,,portret" instrumentu. Punktem wyjScia bylo zachowanie r6wnowagi migdzy elementami

nowoczesnym i, neok I asycznym i i tym i z pogranicza gatunku.

Klamrg kompozycyjnq calego materialu stanowi4 dwie skrajnie umieszczone na CD

kompozycje nxi4zane z moim uczestnictwem w Swiatowych Kongresach Saksofonowych.

Temat tych najwazniejszych. Swiatowych saksofonowych spotkari bgdzie w poni2szym

autoreferacie wywotyw any jeszcze niejednokrotnie.

Plytg rozpoczyna Sonoto na sokolon altowy ifortepian Grzegona Duchnowskiego.

absolwenta Akademii Muzycznej w Lodzi w klasie kompozycji Slawomira

Kaczorowskiego i Krrysztofa Knittla. Jest on laureatem wielu konkurs6w kompozytorskich.

W okresie edukacji w Sredniej szkole muzycznej Duchnowski rozwijal swoje umiejgtnoSci

w dzie&inach teorii muzyki oraz grajqc na saksofonie, stEd te2 jego irywe zainteresowanie rl m
wlaSnie instrumentem. We wszystkich kompozycjach saksofonowych2 zdolnosci barw.owe

saksofonu umo2liwiaj4 tw6rcy pokazanie ciekawych niuans6w kolorysryczno

brzmieniowych. Sonata jest kompozycjq jednoczgsciowq zbudowan4 w formie allegra

sonatowego. Jej gl6wnym zalo2eniem bylo maksymalne wykorzystanie mo2liwoSci

wykonawczych saksofonu altowego. Powstala na moje zam6wienie w ramach przyznanego mi

na rok 2015 r. Stypendium Artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo,*,ego.

Prawykonanie kompozycji odbylo sig w trakcie mojej prezentacji na Swiatowym Kongresie

Saksofonowym w Strasburgu.

Omawiana Sonoto nale|y do jednych z najtrudniejszych komporycji w moim reperruarze.

Utw6r bogaty jest w wirtuozowskie przebiegi szesnastkowe z doS6 duzymi skokami

interwalowymi siggaj4cymi rejestru altissimo, kt6re wymagaj4 dobrania czy nawet stworzenia
pod nie odpowiedniego palcowania, tak by byty generalnie mo2liwe do wykonania. Zabiegi

sonorystyczne stanowi4 tu z kolei dominuj4cq rolg. Uwagg sluchacza wyraznie skupiajq

zastosowane przEz kompozytora wsp6lczesne techniki wykonawcze takie jak: bisbigliantfut,

multifony, mibotony, a pol4czenie barw dw6ch instrument6w - saksofonu i fortepianu (przede

wszystkim w powtarzaj4cych sig unisonach) tworzy ciekaw4 przestrzenbrzmieniow4.

' Polifoni. na kwartet saksofonowy (2000), Osmy dzieri tygodnia na saksofon altowy, sopranowy i warsrwg
eleknonicznq (2004)' Akwarele na saksofon, wibrafon, harfg, fortepian i kwartet ,rny.rlo*y (2oo7l, Aku,arydy
na saksofon solo i orkiestrg (2007). Oxygen na saksofon. 3 grupy instrumentow smyczkowych oraz perkusjg
(2012)' Koncert na saksofon altowy i orkiestrg (2015 r.) - .tuno*i4ry utw6r obowi4zkowy finafu na SaxFest 20 l5
w Lodzi.
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Nastgpnie uslyszec mo2na kompozycjg Gate Grahama Fitkina, brytyjskiego
kompozytora' pianisty i dyrygenta. Fitkin uwa2any jest za tw6rca minimalistycznego.

postminimalistycznego. Jego utwory sQ tona.lne i czgsto do5i zlozone. W jego tw-6rczoSci

mo2na odnaleit' wplylvy m.in.: Igora Strawifiskiego, Antona Weberna Pierra Bouleza. Steve'a

Reicha" Louisa Andriessena, Gavina Bryarsa, Laurence'a Crane'a. Inspirujq go r6wnie2

murycy jezzsv{i, jak: Keitch Jarrett, Muggsy Spanier, Miles Davis. Do najwazniejszych

kompozycji saksofonowych, obok Gate nalei4: ll/iring. Glass saksofon sopranow),

i dwa fortepiany, solowe utwory - Braemar, Jim qnd Pam and Pam and Jim, a takZe Hurl
i Vent na kwartet saksofonowy.

Gale to kompozycj az200l r. na saksofon sopranowy i fortepian, skomponowana dla wloskiego

saksofonisty - Federico Mondelci. Merirum kompozycji stanowi tryl, a wigc staly.

naprzemienny ruch dwoch qsiednich nut, kt6re tworz1 prost4 i stal4 grupg uderzen.

Umieszczony w r62nych kontekstach tonalnych i czasowych kwestionuje sam4 ideg trylu-
a w ten sposob nadaje mu now4 jako$i znaczeniow1. Jest to przyktad kompozycji, krora
aktualnie zyskuje na popularnoSci, w gl6wnej mierze ze wzglgdu na sw6j entuzjastyczny-

popisowy charakter z wyra2nymi aluzjami do muzyki rozrywkowej. W kompozycji ciekawie
ukazane sq predyspozycje artykulacyjne obu instrument6w przy zachowaniu kontroli nad

technikq gry. Wraz z pianistkq Agnieszk4 Sucheniak - W6jcick4 jesteSmy pierwszy,mi

wykonawcami tego utworu w Polsce, tym bardziej umieszczenie go na ptycie bylo dla nas

waine.

Olga Hans to kompozytork4 absolwentka Akademii Muzycarej w Lodzi. Studiowala
teorig muzyki (dyplom z wyr6inieniem w 1995 r.) oraz kompozycjg w klasie prof. Jerzego

Bauera (dyplom z wyrl2nieniem w 1997 r.), stypendystka Ministra Kultury i Sztuki.
Jest laureatkq wielu konkurs6w, m.in.: III Og6lnopolski Konkurs Komporycji na Gitarg
Klasycznq w Tychach (1997); I Migdzynarodowy Konkurs Mlodych Kompozytor6w..Musica

Sacra" w Czqstochowie (2004), The Fifth Ladislav Kubik Intemational pize in Composition

(2004). Jest r6wnie2 laureatk4 nagrody Prezydium Oddzialu PAN w Lodzi i Konlbrencji

Rektor6w Paristwowych wyzsrych Uczerni Miasta Lodzi za rok 2007.

Utw6r Olgi Hans Landscope in Blue na saksofon altowy i fortepian to ,,najSwi e1sza"

kompozycj a z calej ptyty. Powstal specjalnie na okazjg spotkania pracownik6w obu Katedr
Kompozycji Akademii Muzycznej w Lodzi i Wroclawiu. Prawykonanie kompozycji odbylo sig

w trakcie koncertu,,D2wigkowe oblicza lodzkich komporytor6w" w listopadzie 20lg r.



w Akademii Muzycznej we Wroclawiu. Landscope in Bluejest utworem jednoczgsciowym.

wykorzrystujQcym przede wsrystkim barwowe walory instrumentu Wprzez uZycie m.in.:

iwierdton6w, alternatywnych kryc poszczegolnych dzwigk6w. Biorqc pod uwagg material

dzwigkowy, jako bazE kompozytorka wykorzystala wczeSniej skomponowany utwor

klarnetowy (Sonata na klarnet i fortepian). Jest to jej pierwsza Wzycja na saksofon.

Utw6r zostal umieszczony na ptycie ze wzglgdu na sw6j niejednoznaczny charakter - mroczn)

i spokojny.

Danse Triste Andrzeja Dutkiewicza to, w zestawieniu z pprzndniq kompozy.cj4.

klasyka polskiego repertuaru saksofonowego. Utw6r zosral napisany w 1977 r. specjalnie na

zam6wienie Lynn'a Klock'a i przez niego W rM pierwszy wykonany w Camegie Hall

w Nowym Jorku w 1978 r. Przyklad ten stanowi pewnego rodzaju pomost migdzy wszystkimi

etapami moje 2ycia artystycznego. Ponadto w 2005 r. w trakcie seminarium z cyklu :

,,Partnerstwo w muzyce"J w UMFC, o kt6rym nadmieniam w dalszej czgsci autorefbratu.

mialem okazjg wykonywad dzielo przed kompozytorem, zaproszonym na te okazj g przez

prowadzQcego warsztaty kameralne, prof. Jerzego Marchwiiskiego. Kompozytor uznal naszE

interpretacjg za nad Wruz doktadnq i skrupulatn4, jak r6wnie2 zaproponowal, by grai bez

zahamowari, nie traktowai wszystkich jego objaSnieri zbyt drobiazgowo i starai sig wydobyi

improwizatorski styl utworu.

Andrzej Dutkiewicz to polski pianista, kompozytor i pedagog. Studiowal fortepian

w klasie Jerzego Lefelda i Reginy Smendzianki, uzyskuj4c dyplom w 1968 roku

oraz kompozycjE pod kierunkiem Witolda Rudziriskiego, koficz4c studia w 1972 roku

w Palistwowej Wyzszej Szkole Muzycznej w Warszawie. W latach 1973 -76, jako stypendysta

Fundacji im. Fulbrighta kontynuowal studia kompozycji u Samuela Adlera i Wyne'a Barlowa

otaz fortepianu u Eugene'a Lista w Eastman School of Music w Rochester

w Stanach Zjednoczonych, gdzie uzyskal tytul Doctor of Musical Arts. W roku 1972 rozpocz4l

dzialalnoSd pedagogicznq w Paristwowej Wy2szej Szkole Muzycznej w Warszawie.

Danse Triste sklada sig z trzech czgsci: Introduction, Danse Triste, Finale. Kompozytor

wykorrystuje saksofon w pelni jego mo2liwoSci brzmieniowych i barwowych, jak: rozszerzony

rejestr instrumentu, wielodiwigki, liczne efekty perkusyjne (key clit<s), wdmuchiwanie

powietrza bez wydobycia dzwigku, slaptony. Godny zwr6cenia uwagi jest improw-izatorski

I T.r"t seminarium: ..Zaigciadydaktyczne - prowadzi profesor Jerz] Marchwi6ski"; byl to cykl otwartych
lekcji pokazowych pot4czonych z wykladami profesora dotycz4cymi wspotpracy kameralnej".
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charakter utworu, kt6ry objawia sig szerokim niedookreSleniem strony rytmicmej. Calkowitl

brak kresek taktowych na przyklad w III czgsci oraz podkreSlanie ad libitum w rozwoju

akompaniamentu fortepianu, otwiera przed wykonawcami szerokie pole popisu w kontek6cie

interpretacyjnym. Z drugiej jednak strony, nawiqzuje do tradycyjnego. melodyjnego

i lirycznego charakteru brzmienia tego instrumentu. tak dobrze znanego wsrystkim ze

standard6w muryki rozrywkowej. Tw6rca nie odrzuca mo2liwoSci wykorzystania saksofonu

takZp w tym charakterze, trochg jakby 2alujqc,2e epoka prostych i nieskomplikowanych,

ale jak2e chgtnie sluchanych melodii, juz chyba nie powr6ci. St4d tytul utworu Danse Triste

(zfronc. Smttny Taniec).

Kolejna na ptycie znajduje siq Sorobondo. Tw6rcq utworu jest Jakub Kowalewski.

absolwent Akademii Muzycznej w Lodzi. W 2001 r. ukoriczyl teorig, a w 2003 r. kompozycjE

z wyrbinieniem. Jest laureatem wielu konkurs6w kompozytorskich, m.in.: w 2002 otrzymal

I nagrodg na VII Migdzyuczelnianym Konkursie na Fugg organizowanym przez Akademig

Muzycz,l;r1 w Bydgoszczy, w 2003 - nagrodg gl6wn4 za Ave Maria na ch6r mieszany na

Konkursie Kompozytorskim,,Maria Auxilium Christianorum" w Rumii, w 2006 - III nagrodg

z Missa Brevissima na podw6jny ch6r mieszany na Migdzynarodowym Konkursie

Kompozytorskim,,Musica Sacra" w Czgstochowie. Jego kompozycje byty wykonywane m.in.

podczas Festiwalu,,Warszawska Jesieri". Obecnie zajmuje sig przede wszystkim tworzeniem

aranzacji i opracowari utwor6w. Jego orkiestracje wykonuje m. in. Orkiestra Kameralna

Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcj4 Agnieszki Duczmal.

Sarabanda na saksofon altowy i fortepian powstala specjalnie na moj4 proSbg.

Jej prawykonanie odbylo sig w trakcie gl6wnego koncertu w Sali Boguslawa na Zamku Ksi1i4t

Pomorskich w Szczecinie w grudniu 2016 r. w trakcie I Polskiego Kongresu Saksofonowego.

Kompozycja poczqtkowo byla utworem na 6 waltomi i jest uklonem tw6rcy w kierunku estetvki

romantyzmu i klasycyzrnu zjej symetri4 i umiarem. Zbudowana jest na klasycznym planie

formy repryzowej w oparciu o czyste tercjowe akordy. Rozpoczyna sig doSi tajemniczo

i spokojnie, po czym w trakcie rozwoju przebieg intensyfikuje sig pod wzglgdem

skomplikowania nastgpstw harmonicznych, wolumenu i w rezultacie doprowadza do gl6wnej.

potQ2nej kulminacji. W tej postaci pomysl kompo4ltorski osi4gnql nowy wymiar. Bogate piony

akordowe realizowane sq w partii fortepianu, natomiast saksofon, prowadz4c gl6wn4 melodig.

dopetnia w pelni barwowo przebieg. Utw6r umieScilem na ptycie ze wzglgdu na jego liryczny

urok i odwolanie do neoklasycznej estetyki, dzigki czemu pozwala utrzymad ogolnq

r6wnowagg w kontekScie calej ptyty.



Strong Ties na saksofon altowy (lew4 rgkg) powstal dla holenderskiego saksofonist,v-

Ties'a Mellema. Redukcja aparatu wykonawczego tylko do lewej rgki podyktowana byla dlugq

rekonwalescencjE saksofonisty. a prawykonanie utworu odbylo sig w trakcie koncenu

zwiqzanego z jego projektem ,.On the Other Hand" z utworami przlznaczonymi tylko na lew4

rgkg. Sam tw6rca wypowiada sig o utworze: Strong Ties mstalnapisany bardzo konsekwentnie

na lewq rgkg, ale jest to utw6r bardzo wirtuozowski i przecigtny saksofonista bgdzie mial
trudno6ci z jego wykonaniem nawet,,obur4cz". Tytul kompozycji stanowi zabawn4 grg sl6w..

poniewa2 z ang. strong ties dotyczy mocnego i silnego Ties'a [Mellema], kt6ry byl zdolnl, do
pneztvycig:zenia konsekwencji swojego wypadku, a nawet przeksztalcil je na swoj4 korzySc.

Z drugiej strony ,,slrong ties" oznac:za doslownie silnq wigz, migdzy pianist4 i saksofonist4.

kt6ra obustronnie utrzymana, zlapana w jedn4 miarg i jednq nutg, rozpoczyna utwor i wydaje
sig trwac wiecznie.'{.

Tw6rc4 Strog Ties jest holenderski komporytor, saksofonista, jeden z zaloirycieli slar.r'nego

kwartetu ,,Aurelia" - Willem van Merewiijk. Guillermo Lago to jego kompozytorskie alter
ego. Jego pierwsze kompozycje, stworzone z mySl4 o kwartecie saksofonowym, zostaly

docenione i tym samym upewnily saksofonistg o kontynuowaniu nowej profesji. Jednocze5nie

postanowil pozostac przy swoim artystycznym pseudonimie hiszpariskiego pochodzenia.

kt6ry iego zdaniem idealnie odzwierciedra temperament jego tw6rczosci.

Podobnie jak w prrypadku Gate, jesteSmy wruzz pianistk4 Agnieszk4 Sucheniak - Wojcick4
pierwszymi wykonawcarni Strong Ties w Polsce. Niezmiennie, prezentowanie tej kompoztr,cji
w trakcie recitalow jest ciekawym i tw6rczym doSwiadczeniem. Komporyto r poprzez szereg

element6w - stopiefi skomplikowania rytmicznych przebieg6w, ich zr6znicowanie pod
wzglgdem og6lnego klimatu, faktury, artykulacji i dynamiki wznacz;- nam, wykonawcom
wysoko poprzeczkg w tej wirtuozowskiej dyscyplinie.

Slawomir Kaczorowski - polski kompozytor. absolwent Akademii Muzycznej
w Lodzi. Studia kompozytorskie w klasie Bronislawa Kazimierza Przybylskie go oraz teorig
muzyki ukoliczyl w l98l r. Po ukoliczeniu studi6w zajql sig zarowno pracQ arrysrycznq.
jak i pedagogicznq. Od 1997 r. ksztalci mlodych kompozytorow. Przez lata pelnil funkcje
prodziekana i prorektora, a w dniu dzisiejszym sprawuje stanowisko kierownika Katedrl
Komporycji. Jego utwory byly wykonywane w kraju i za granicq (m.in.: Festiwal ,.Mloda
Muzyka Polska" w Szczecinie (1985, 1986, 1987), Poznariska Wiosna Muzyczna(19g7, l9g9).
Gdanskie Spotkania Mlodych Kompozytor6w (1989), Legnica Cantat (1995. 2003).

a 
opis do wydania utworu sporzqdzony przezkompozytora, tlumac zenie zang. wlasne
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Festival Coral Internacional Costa Azul (1996) Internationales Jugend-Festspieltreffen

Bayreuth (1997), Migdrynarodony Festiwal Muzyki wspolczesnej

im. Witolda Lutoslawskiego w Szczecinie (1999), Internationaler Akkordeonwettbewerb

Klingenthal (1998, 2000, 2001, 2003.2007). Polnische Musik des 2O.Jahrhunderrs Bremen

(2001), International Accordion Competition Poprad (2001, 2OO3), Lietuvos Akordeonistu

Konkursas w Wi lni e (2002), Coupe Mond i al e Copenhage n (2002), M i gdzynarodowy Ko nk u rs

Wsp6lczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (2003, 2C(J.4), Festiwal Muzyki Wspolczesnej

,,Musica Polonica Nova" we Wroclawiu (2006,2008).

Copriccioso Slawomira Kaczorowskiego to utw6r na saksofon sopranowy solo. ktorego

prawykonanie odbylo sig w Dallas (Texas, USA) w 2017 roku. Kompozytor wypowiada sig na

jego temat: ,,utw6r rozpczyna powtarzany, kr6tki motyw dwudzwigkowy, kt6ry w dalszym

przebiegu kompozycji ulega ewolucyjnym przeksztalceniom WZy jednoczesnym

wykorzystaniu zasady repetycji. Zamierzony przeze mnie motory czrry typ nanacji muzycznej.

wystgpuj4cy przede wszystkim w kulminacyjnym fragmencie kompozycji, jest okazj4 do

ukazania Ptzez wykonawcg walor6w wirtuozowskich. Kulminacjg utworu wiericry

charakterystyczne glissondo,po kt6rym nastgpuje stopniowe wygaszanie nanacji muzycznej"s.

Do zainteresowania sig utworem nam6wil mnie sam tw6rca, proponujqc mi wystgp na w1,2ej

wspomnianym juz koncercie lodzkiej Katedry Kompozycji ,,D2wigkowe oblicza lodzkich
kompozytor6f'odbywaj4cy sig w listopadzie 2018 r. w Akademii Muzycznej we Wroclawiu.

Dla mnie Capriccioso jest jedn4 z najciekawszych polskich pozycji na saksofon solo. profesor

Slawomir Kaczorowski wykazal sig makomit4 intuicjq poniewa2 w aspekcie wykonawczy-m

jest to utw6r napisany bardzo ergonomicznie (wygodnie), nie kdqc w trakcie pracy tw6rczej

konsultowany zjakimkolwiek wykonawcQ. Na domiar tego, dobrze uwydatnia niepowtarzaln4

barwg saksofonu soprirnowego.

Plytg Londscope of Soxophone zamyka kompozycja mojego autorstwa lllusions na

klarnet i saksofon tenorowy, kt6rej prawykonanie odbylo sig l0 lipca 2018 r. w sali

audytoryjnej im. Svetislava Standii'a w Akademii Muzycznej w Zagrzebiu (Chorwacii).

Duet powstal przy $cislej wspolpracy z Robertem Stefanskim. Punktem wyjdcia do napisania

utworu bylo silne zo-naczenie tendencji r6Znicowania sposob6w wydobycia dzwiEku.

charakterystyczne dla sonoryzmu i wsp6lczesnej solowej tw6rczoSci przeznaczonej na

instrumenty dgte. W tym kontekScie, wa2ne bylo wykorzystanie mniej oczywistego zestawienia

s 
cytat zzczelnigty zprywatnej korespondencji mailowej
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klametu z saksofonem tenorowym. Uwa2am, 2e barwy obu instrument6w ciekaw,ie sig

dopelniajq. Dodatkowym elementem, do56 typolvym dla tw6rczo5ci saksofonowej, jest tu takze

potraktowanie poszczeg6lnych element6w do6c swobodnie. nawiqzuj4c w jakims sensie do

muzyki improwizowanej. Z drugiej strony, zostal uwydatniony szeroki aspekt artykulacyjny.ch

mo2liwoSci obu instrument6w. parokrotnie podkreSlony poprzez wykorzl,stanie

skomplikowanych przebieg6w rytmicznych. Zainteresowanie sig kompozycjq jest dla mnie

kolejnym, nowym wyzwaniem. a tak2e w pewnym sensie pod1rqniem za nowymi trendami.

5. om6wienie pozostalych osiqgnigc naukowo - badawczych (artystycznych).

Swiat muzyki byl mi zzrwszl bliski. Rodzice, nie \d4c zawodowo zriqzani z muzykq

od najmlodszych lat, zachgcali nas - mnie i moich braci - do zainteresowafi w tym kierunku.

Ich wsparcie i poczucie wyj4tkowoSci w stosunku do uprawiania tego typu aktywnoSci

artystycznej doprowadzilo do kontynuowania ksaalcenia muzycznego r6wnie2 u innych

cdonk6w mojej rodziny. Zawsze marzylem by grac na fortepianie. ale oka,^lo sig na

egzaminach wstgpnych, 2e jest ju| na to za poino. Z tego wzglgdu wyMr padl na saksofbn.

Naukg gry rozpocz4lem w wieku 12 lat w Paristwowym Zespole Szkol Muzycznych

w Radomiu. Bylem jednym zpierwszych uczni6w grajqcych na tym instrumencie w radomskiej

szkole. Moim pierwszym nauczycielem byl Roman Waryfiski, klarnecista poniewa2

w 6wczesnym czasie nie bylo jeszcze w szkole wykwalifikowanego pedagoga - saksofonisty.

Pan magister uksaahowal we mnie poczucie obowiqzku systematycznej, szczeg6lowej

i zntganizowanej pracy w trakcie iwiczenia. Ponadto w miarg swoich mozliwoSci, w ramach

radomskiego Srodowiska kulturalnego, organizowal wyj5cia na koncerty, nie tylko klasyczne.

a tak2e zapraszal regularnie na kursy m.in. wykladowc6w z Akademii Muzycznejw Warszawie

Krrysaofa Herdera i Akademii Muzycznej w Katowicach Bernarda Steuera.

Bardzo wa2nym etapem w trakcie mojej wczesnej edukacji muzycznej z perspektywy wyboru

mojej dalszej drogi zawodowej, bylo wsp6hworzenie Orkiestry Dgtej .,Grandioso" w Radomiu.

nieustannie aktywnej po dzisiejszy dziefi. a przede wszystkim wsp6lpraca

zn Zdzislawem Wodarskim, absolwentem Akademii Muzycmej w Warszawie. vvieloletnim

dyrektorem Szkoty Murycmej w Radomiu i Kozienicach. Pod jego batut4 od najmlodszych lat

ucrylem sig jak wafrrajest precyzja i dokladnoSd wykonywanych utwor6w, w szczeg6lnoSci

ta intonacyjna. VII Liceum Og6lnoksztalc4ce im. KrzysztofaKamila Baczyriskiego w Radomiu

ukoriczylem w roku 2000, natomiast Szkolg Muzyczn1rok p62niej. Gra na saksofonie dawala

mi wiele satysfakcji. Cl6wne cechy instrumentu jakim sq: pol4czenie ekspresyjnej, pigknej
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lirycznej barwy z szerokimi mo2liwoSciami wirtuozowskimi, dawaty mi potencjalnie

nieograniczon4 swobodg w wyra2niu siebie, byty bliskie mojemu usposobieniu. Po podjgciu

wielu wa2nych decyzji, w szrzrg6lnoSci Tezygnowaniu z miejsca w Wojskowej Szkole

Muzycznej w Cdarisku (po pozytywnie zdanym egzaminie). podjqlem decyzjg, na trry lata

przed dyplomem, 2e studiowanie gry na saksofonie bgdzie spelnieniem moich aspiracji

iambicji.

W 2001 roku rozpocz4lem studia w Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta

Bacewicz6w w Lodzi. w klasie saksofonu dr Jacka Delonga. Nie ukrywam, 2e nie byl to dla

mnie wyb6r oczywisty. Do podjgcia dalszej nauki w l-odzi nam6wil mnie prof. Mieczyslaw

Stachura, kt6ry w 6wczesnym czasie byl promotorem pracy doktorskiej Jacka Delonga - dzisiaj

juz doktora habilitowanego. W ten spos6b zostalem pierwszym studentem nowo otwartej

specjalizacji na wydziale instrumentalnym. Moj4 relacjg z Profesorem charakteryzowala przede

wszystkim otwartoSi i spontanicznoSd. Moglem czerpae z jego sporego doSwiadczenia

artystycznego, zar6wno w zakresie muryki klasycznej. jak i rozrywkowej. Byl nauczycielem

skrupulatnym, zaangaZowanym w nasz4 pracg, co najwidoczniej odzwierciedlalo sig u' chgci

wsp6lnego odkrywania wspolczesnego, nowego repertuaru saksofonowego. Ten etap mojej

edukacji murycarej zaowocowal sukcesami: III Miejscem w IX Migdzynarodowym Konkursie

Wsp6lczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie w 2005 r., Finalem w Konkursie o Stypendium

Fundacji Yamaha w 2006 r. (ako reprezentant l6dzkiej akademii), Finalem w VI Konkursie

Mrzyki XX i XXI Wieku dla Mlodych Wykonawc6w w Warszawie. Moja cig2ka praca

zaprocentowala otrzymaniem na pi4tym roku studi6w mo2liwoSci rozpoczqcia pracy jako

asystent (sta{sta) przy Katedrze Instrument6w Dgtych w Macierzystej Uczelni, a ju2 po roku

prrystqpilem do konkursu na to sarno stanowisko w pelnowymiarowym etacie. W 6wczesnym

okresie otrzymalem m.in.: Nagrodg Specjalnq na I Migdzynarodowym Konkursie

Saksofonowym w Lodzi w 2009 r., atakia Wyr62nienie w XI Migdzynarodowym Konkursie

Wsp6lczesnej Muryki Kameralnej w Krakowie w 2009 r. W nastgpnych latach - czyli do 2014

roku moja uwaga skupiona byla dwukierunkowo: na badaniach artystycznych

iteoretycznych dotycz4cych pracy doktorskiej pt.:,Jlowoczesnu sonorystykn jako dominujqc.l,

element literatury saksofonowej XX i XXt w. w konteKcie problematyki wykonau,c.ze.j

na podstawie wybranych utwordw " i na zyciu rodzinnym.

Jestem Swiadomy, 2e nie molna byc dobrym wykonawc4, artyst4 i pedagogiem.

jeSli caly czas nie zglgbia sig swojej wiedzy i nie pracuje sig nad udoskonalaniem swoich

umiejgtnoSci wykonawczych. Uczestriczg w licznych kursach mistrzowskich, u takich

afiyst6w jak: Vincent David, Arno Bomkamp, Nikita Zimin. Nobuya Suwaga.
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Jean Michat Denis. Timothy McAllister, Philippe Portojoie. David Pituch.

Johan van der Linden, Jdrom€ Laran, Mieczyslaw Stachura, Bernard Steuer.

Andrzej Rzymkowski, Dariusz Sam6l, Ryszard Zolgdziewski, Jerzy Gl6wczevlski.

Robert Majewski, Tomasz Szukalski.

W tym miejscu swojego autoreferatu chcialbym podzielid sig refleksj4 nad specyfikq

samego instrumentu jakim jest saksofon i zakreSlic, jak wygl4dat poziom nauczania na

saksofonie w polskim szkolnictwie muzycznym w okresie mojej edukacji. Saksofon jest

instrumentem stosunkowo mlodym. W odniesieniu do innych instrument6w jak: fortepian.

skrrypce, flet, ob6j, kt6rych rozw6j do stanu dzisiejszego trwal ponad trzlstalat, saksofon jest

dopiero na pocz4tku tej drogi, jest w momencie pozyskiwania przestrzeni na klasycznym

,,rynku muzycznym". Nietrudno te2 stwierdzi6,,2e saksofonistyka i wszystko, co zniqzwiTane
jest jednq z najprgzniej rozwijaj4cych sig specjalnoSci wSr6d instrument6w solovrych.

W Polsce po 1945 roku saksofon byl zdecydowanie bardziej znanyjako instrument zwipany

z mtszykq jazzowq, rozrywkowe, a o jakimkolwiek rozwoju klasycznej gry mozna mor,r'ic

dopiero od lat siedemdziesi4tych XX wieku. Pierwsza klasa saksofonu prowadzona przez

wyksztalconego saksofonistg klasycznego dzialala dopiero w latach osiemdziesi4tych.

Cala sytuacja polityczno - spoleczna i brak kontaktu z osi4gnigciami innych oSrodkow

europejskich doprowadzila do sytuacji, w kt6rej tak naprawdg dopiero obecni nauczyciele sq

w pelni wyksaalconymi saksofonistami klasycznymi. Aktywne uczestniczenie w tym procesie.

Wprzez dzialalnoSi artystyczn+ koncertow4, dydaktyczn4 jak i propagatorsk4 jest dla mnie

wyzwaniem, ale i fascynuj4c4 przy godq.

Bior4c pod uwagg, ze saksofon powstal zafiino,by utrwalid swojq pozycjg w skladzie

orkiestry symfonicznej, wizerunek solisty (kameralisty) zostal mu w pewien spos6b naturalnie

nadany.

W autoreferacie prezentujg wielotorowy zakres moich dzialah od momentu uzyskania

pn9ze mnie tytulu doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka

obejmujqcy lata2014 - pocz4tek 2019. Ponihszy material autoreferatu pogrupowalem na trzy

paragrary przedstawiaj4ce moj4 dzialalnoS6 artystycznQ, dydakryczr4 oraz naukow'4.

organizacyjnq i popularyzatorsk4.
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I.DZI AALNOSC ARrySryCZ NA

Dzialalno6c koncertowa jest q sferq mojeg o iryciazawodowego. w kt6rej spelniam sig

pod wzglgdem ambicjonalnym, interpersonalnym i emocjonalnym. Dodatkowo mobilizuje
mnie jako artyst9 do nieustannego poszukiwania inwencji w realizowaniu pomyslow
interpretacyjnych i pracy nad moimi umiejgtnoSciami wykonawczymi. Ta czgsi mojej
aktywno5ci artystycznej w gl6wnej mierze skoncentrowana jest wokol muzyki klasycznej.

Priorytetowo wystgpujg jako solista i kameralista, ale takze jako czlonek orkiestr
symfonicznych' operowych i zespol6w teatralnych. Nie jest mi r6wniez obca prakty,ka

w kontekScie szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej.

W omawianym okresie. do moich najwazniejszych wystg pow zaliczam prawykonania
utwor6w polskich komporytor6w w trakcie odbywaj4cych sig, co trzy lata w innym oSrodku -
Swiatowych Kongres6w Saksofonowych. S4 to presti2owe, organizowane z wielkim
romtachem saksofonowe ,,imprezy", w kt6rych bierze udzial ok. 1500 czolowych
saksofonist6w z calego Swiata. W trakcie pigciodniowe go ,,szczytu" prezentowanych jest

ok' 400 program6w koncertowych. Dotychczas mialem zaszczyt uczestniczyi w Swiatowl,m
Kongresie Saksofonowym (SaxOpen) w Strasburgu (Francja) w lipcu 20lS r. i w Zagrzebiu
(Chorwacja) w lipcu 2018 r. Na pierwszym z nich prezentowalem dedykowanq mi Sonatg na

saksofon altowy i fortepian Grzegoea Duchnowskiego. Powstala ona na zam6wienie. .iako
projekt artystyczny realizowany w ramach otrrymanego przezemnie na rok 2015 Stypendium
Artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na kolejnym Kongresie
odbywajqcym sig w Zagrzebiu ponownie wykonalem premierowe kompozycje artysto\.\
zwiqzanych zl6dzk4Akademiq Muzycmq. Tym razem byty to utwory skomponowane na duet
saksofonu z klarnetem, w tym: Michala Kaweckiego (Oniric visions no.2 i Sc.her:o)

i Roberta Stefanskiego (Kateidoskop), z kt6rym mialem przyjemnoSi wsp6ltworzyi duet.
Staraj4c sig podqzad za Swiatowymi trendami. odwa2ylem sig r6wn ieL zaprezentowai u.lasn4

kompozycjg - duet na saksofon tenorowy i klarnet - Illusions. Dzigki partycypowaniu w obu
tych spotkaniach umo2liwity mi znalezieruesig w znakomitym towarrystwie najwybitniejszych
saksofonist6w z calego Swiata. Mialem okazjg wystqpii obok takich gwiazd juk,
Claude Delangle, Vincert David, Kenneth Tse, Arno Bomkampf, Nobuya Sugaw-a i wielu
innych.

W trakcie omawianego okresu mojej dzialalnoSci. bralem r6wnie2 udzial dwukrotnie
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w Europejskim Forum Saksofonowym odbywajqcym sig we Wroclawiu i w I Polskim

Kongresie Saksofonowym w Szczecinie w 2016r. Podczas pierwszego Forum w 2016 roku

mialem okazjg wyglosid wyklad, a na kolejnym w 2017 wystgpowalem jako solista na

koncercie finalowym, na kt6rym wykonywalem Gate na saksofon sopranowy i fortepian

Grahama Fitkina oraz kolejnq autorskq kompozycjg na saksofon sopranowy i fortepian - Spell.

Natomiast Polski Kongres byl okazjq do spotkania sig wszystkich wykladowc6w

saksofonist6w polskich uczelni. Wyglosilem wyklad, jak r6wnie2 wystgpowalem jako solista

w gl6wnym koncercie prezentuj4c m.in. nowq kompozycjg Jakuba Kowalewskiego -
Sarabanda na saksofon altowy i fortepian.

W 2017 roku nawiqzalem wsp6lprac9 z Wojskow4 Orkiestrq Sil Powietrznych

w Radomiu, z kt6r4 jako solista wystqpilem juz kilkukrotnie. We wrzesniu 2017 roku wziqlem

udzial jako solista w 52. Konkursie Orkiestr Wojskowych w Swieradowie Zdr6j, a kolejny

Koncert Jubileuszowy zostal profesjonalnie zarejestrowany i upubliczniony na oficjalnej

stronie orkiestry i portalu YouTube6.

Mojq zr6znicowan4 dzialalnoS6 artystyczne dopelniaj4 regularne lvystgpy na w'ielu

festiwalach i imprezach cyklicznych, jak' Migdzynarodowy Festiwal Saksofonowy

w Szczecinie w trakcie kt6rego mialem m.in. okazjg grac prawykonanie utw'oru

Broken Memories - Andreasa van Zoelena, Musica Moderna, Selmer Session w Bydgoszczy.

Migdrynarodowy Festiwal Plockich Dni Muzyki Ch6ralnej, Migdrynarodowy Festiwal

Muzyki Organowej i Kameralnej Musica Perpetua, Migdzynarodowy Festiwal Boat Ol'Culture

w Lodzi, Migdzynarodowa Sesja naukowa OM: Orient in Music - Music of the Orient w Lodzi.

Wieczorach Mrtzycznych w Akademii Muzycznej w Lodzi, Gdarisku, Wroclawiu, Bydgoszczy.

Spotkaniach Mlodych Saksofonist6w w Brzezinach, Letnich Koncertach w Altanie w Lodzi.

Koncertach z cyklu ,,,Akademia pelna dzwigku" i ,,Noc Mazurka" w Rawie Mazowieckiej.

atakire w Festiwalu Light Move Festival w Lodzi.

DzialalnoS6 kameralna a SciSlej m6wiqc wspolpraca z innymi muzykami. zetknigcie sig

z odmiennymi osobowoSciami scenicznymi, artystycznymi sq dla mnie kolejnA wu2nq tbrm4

samorozwoju. W omawianym okresie mialem sposobnoSc koncertowad z nastgpuj4cl,mi

zespolami i artystami: CON GIOCCO : Ewelina ZawiSlak - flet, Dorota Cegielska - fagot.

Miroslaw Ktys - klarnet; Robert Stefanski - klarnet, SAXOPHONE ENSEMBLE : Valentina

Renesto - saksofon, Julita hzybylska - saksofon, Artur Motyka - saksofon. Agnieszka

Jutkiewicz - saksofon. Jadwiga Le5niak - saksofon, Miroslaw Jgdrzejewski - saksofbn:

6 https://www.youtube.com/watch?v=PgwvltQ2dN U
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Jakub Jarosz - saksofon, Gaetano di Bacco - saksofon. Dariusz Sam6l - saksofon.

Tomasz Moriko - organy, Marta Wr6blewska - sopran, Izabela Cegliiska - skrzypce.

Tomasz Bartosiak - skrzypce, Magdalena Kling - Fender, Dominika Przech - skrzl'pce.

Jolanta Kukula - Kopczyriska - alt6wka. Robert Fender - wiolonczela" Katarzyna Przybylska

- flet, Agata Piotrowska - Bartoszek - ob6j, Dariusz Sprawka - puzon, Konrad Boniriski -
tr4bka, Michal Walczak - tuba, Karol Hilla - organy i wielu innych.

Do moich najwa2niejszych relacji kameralnych zaliczam wsp6tprac9 z pianistk4

Agnieszk4 Sucheniak - W6jcick4. z kt6rq tworzg duet muzyczny od 2002 roku. Pocz4tkowo

tylko w kontekScie rczryznawania .,terenu" muzycznego. Poczqtkowo pracowaliSmy pod

kierunkiem prof. Edwarda Przylgckiego. Kontakt z panem profesorem, zajgciu rozmow)'

i wsp6lne granie byty dla nas niepowtarzaln4 mozliwodciq do korzystania z jego

pueogromnego, ponad szeSddziesigcioletniego doSwiadczenia kameralnego. Ponadto profesor.

ot tak byl entuzjast4 saksofonu. a niejednokrotne zzrpaawanie go z nasrymi nowymi

odkryciami repertuarowymi. sprawialy nam niebywale zadowolenie imobilizowaty do kolejnej

pracy. Nastgpnie wspolpracowaliSmy z prof. Beat4 Cywiriskq, kt6ra pomogla nam podnieSc

nasze juZ zdobyte umiejgtnoSci na wyiszy poziom. W szcze,golnoSci w aspekcie Swiadomego

kontrolowania wlasnej gry oraz muzycznego kompana, dbaloSci o tekst. umiejgtnoSci jego

wla5ciwego odczytania i w konsekwencji stworzenia przemy6lanej, artystycznej kreacji.

Natenczas, w grudniu 2005 roku zostaliSmy wybrani przsz Katedrg KameralnQ iako zesp6l

reprezentuj4cy Akademig w trakcie Og6lnopolskiego seminarium z cyklu : ,,Partnerstw'o

w muzyce"T organizowane przEz Uniwersytet Muryczny Fryderyka Chopina w Warszawie.

Na przestrzeni lat braliSmy udzial w wielu konkursach i festiwalach. Stale poszukujemy

i pracujemy nad nowym repertuarem. Ponadto wsp6lne Zycie rcdzinne wymaga od nas

podw6jnego zaangahowania na poziomie planowania pr6b i pracy nad swoimi partiami.

W omawianym przeze mnie okresie zdobyliSmy tytul Vice - Mistrza w kategorii Mi.strzoy'ie

w Tumieju Kameralnym w Bydgoszczy 2015 roku, a tak2e w tym samym roku I miejsce

w kategorii kameralnej w International Master Competition for Music Teacher w Warszaw'ie-

na kt6rym m.in. prezentowaliSmy Sonatg Edisona Denisova i Sonatg Femande Decruck.

Dodatkowo, w 2016 roku bralem r6wnie2 udzial w nagraniu plyty CD stanowi4cej dzielo

artystyczne w ramach pracy doktorskiej Agnieszki Sucheniak - W6jcickiej.

Mogloby sie wydawae, irc truizrnem jest juz dzisiaj stwierdzenie na temat muryki

'T.rut seminarium: ,Zajgciadydaktyczne - prowadzi profesor Jerzy Marchwiriski"; byl to cykl otwartych
lekcji pokazowych polqczonych z wykladami profesora dotyczEcymi wspotpracy kameralnej".
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wspolczesnej, zajmuj4cej wyj4tkowe miejsce w repeffuarze saksofonisty. Czy tego chcemy cz1

nie. tw6rczo56 saksofonowa jest nierozerwalnie z niq zwi1zana. SaksofoniSci na przestrzeni lat

zawsze pozostawali w bliskiej relacji z komporytorami. Ze wzglgdu na brak wystarczaj4cego

kompendium wiedzy zwilzansgs z mo2liwoSciami technicznymi instrumentu, stawali sig ich

gl6wnq baz4 wiedzy toeretycznej i praktycznej. Uwazam.2e w dzisiejszych czasach- kiedy

mo2emy zaobserwowai dynamiczny to^\t6j polskiej literatury saksofonowej, temat ten

pozostaje aktualny. Jak wczeSniej wspomnialem, aktywne uczestniczenie w procesie

propagowania polskiej tw6rczoSci saksofonowej, w moim przekonaniu. obliguje mnie do

wsp6lpracy ze wsp6lczesnymi kompozytorami. W opisanym okresie wykonalem kilkadziesi4t

prawykonari, najczqSciej kompozycji napisanych dla mnie. Oprilcz wczeSniej ju|
wymienionych kompozycji, jak: Sonata na saksofon altowy i fortepian

Grzegorza Duchnowskigo, Sarabanda na saksofon altowy i fortepian Jakuba Kowalewskiego.

Londscape of Blue na saksofon altowy i fortepian Olgi Hans, Oniric i Scherzo na saksofbn

altowy, tenorowy i klarnet Michala Kaweckiego, Kalejdoskop na saksofon altowy. klamet

i warstwg elektroniczn4 Roberta Stefafiskiego,lllusions na klarnet i saksofon tenorowy mojego

autorstwa, Borken Memories Andreasa van Zoelena, Spellna saksofon sopranowy i forrepian

mojego autorstwa, malazly sig nastgpujqce utwory: Salcsofonia na saksofon altowy i trio
stroikowe Zuzanny Niedzielak (prawykonanie w trakcie Festiwalu Musica Moderna w Lodzi).

Mare nostrum -tzy orientalne utwory na saksofon altowy i fortepian (prawykonanie w'trakcie

Koncertu ,,Polska Muzyka Saksofonowa" w Lodzi), Sonata w dawnym stylu na saksofbn

soPranowy i fortepian (prawykonanie w trakcie Koncertu wymiennego Pedagogow L6dzkiej

Akademii Muzycznej w Akademii Muzycznej w Bydgoszrzy), Utwdr no saksofon altou,r'

i fortepian Rafala Wiecha (prawykonanie w trakcie Musica Moderna w Lodzi). Misterium na

saksofon altowy solo Wojciecha Chalupki (prawykonanie w trakcie Konkursu

Kompozytorskiego - Moja(mi)nuta; utw6r otrzymal I nagrodg), Memories na saksofbn

sopranowy i fortepian mojego autorstwa (prawykonanie w trakcie koncertu w ramach programu

Erasmus Conservatorio di Musica Luisa D'Annunzio, Pescara. Wlochy).

Uporczywe splqtanie na saksofon altowy i fortepian Macieja Kabzy (prawykonanie w trakcie

koncertu todzkiej Katedry Kompozycji ,,Dfwigkowe oblicza lodzkich kompozytor6w"

w Akademii Muzycznej we Wroclawiu), RX|2 na saksofon sopranowy solo mojego autorstwa

(w trakcie Koncertu ,,The Polish Chamber Music Day Premiere" w Konserwatorium

w Banskiej Bystrzycy, Slowacja), Valse lirique na saksofon sopranowy i fortepian

Tomasza Krawcryk4 Alam na saksofon tenorowy solo Tomasza Szczepanika

(koncert finalowy w ramach programu Erasmus, Konserwatorium w Udine, Wlochy).
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Bralem tak2e udzial w wielu prawykonaniach jako czlonek zespolow instrumentalnych.

m.in. w : Rapsodii na alt6wkg i orkiestrg kameraln4 Olgi Hans. Danse viye na flet i orkiestrg

kameralnq Marcina Wemer, Pieiri bez slow na skrzypce i orkiestrg kameralnq Marcina

Wernera, Performerium na alt6wkg i orkiestrg Bogdana Dowlasza Little story na klamet

i orkiestrg kameraln4 Leszka Kolodziej skiego.

Od wielu lat moja dzialalnoSc koncertowa obejmuje r6wniez wspolpracg m.in.:

z Filharmoniq im. Arnrra Rubisteina wl-odzi,Teatrem Wielkim wLodzi, Teatrem Muzycznym

w Lodzi i Plock4 Orkiestrq Symfonicm4. Gralem pod batut4 wybitnych dyrygent6w. jak:

Antoni Wit, Michael Nyman, Michal Nesterowicz, Krzesimir Dgbski, Tadeusz Kozlowski.

Vladimir Kiradijev, Didier Talpain, Daniel Raiskin i wielu innych. Na przestrzeni lat

wykonywalem wielokrotnie partie solowe w takich kompozycjach. jak:

Bolero Maurice'a Ravela, Stary Zamek - Obrazki z Wystawy Modesta Musorgskiego.

I i II Suito Arlezjanka Georgesa Bizela, Taice Symfoniczne i Blgkitna Rap.sodio

George'a Gershwina (w trakcie dwukrotnej wizyy Leszka Moilleraw Filharmonii L6dzkiej),

Stworzenie Swiata Dariusa Milhaud. Wonderful Town Leonarda Bernsteina, Turantlot

Giacomo Pucciniego, Tromwaj zwony po1qdaniem Andre Previn4 l'alentino

Krzesimira Dgbskiego oraz prawykonania : Chopin - Milton Songs Michaela Nymana

(utw6r na zam6wienie Festiwalu im. A. Tansman4), Henryk song Christopha Sinnena

(utw6r na kwartet saksofonowy wykonywany w trakcie Adi Jazz Festiyul

w Teatrze Muzyczrym w Lodzi, sklad kwartetu: Mariusz,.F?zi" Mielczarek - saksofon altowy.

Christoph Sinnen - saksofon altowy, Jakub Raczyriski - saksofon tenorowy, Lukasz W6jcicki

- saksofon barytonowy) i wielu innych. Partie saksofonowe, ze wz1lgdu na wcze6niej

wspomnian4 przeze mnie osobliwoSd instrumentu w kompozycjach symfoniczny'ch.

operowych, baletowych nie sq codzienno$ci4 a kaZna mo2liwoSd wyst4pienia w takim

charakterze jest dla mnie kolejnym, bardzo cennym doSwiadczeniem.
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I I. DZIATJALNOSC DYDAKTYCZNA

Praca dydaktyczn4 rozpocz4lem jeszcze podczas studi6w na stanowisku asystentaprzy

Katedrze Instrument6w Dgtych, Perkusji i Akordeonu w Akademii Muzycznej w. Lodzi
w 2005 r. Do moich obowiqzk6w nale2alo wtedy nauczanie przedmiotu gl6wnego (byly to
godziny dzielone z dr hab. Jackiem Delongiem), zespolu kameralnego i studi6w orkiestrowl-ch.

Ptzez lata 2006 - 2007 niezaleznie ksztalcilem student6w w zakresie studi6w zaocznych.

Natomiast od roku 2015 r. samodzielnie prowadzg klasg saksofonu (studia dziennie).

Obecnie opt6cz .,/q.?r,i wymienionych przedmiot6w, do moich powinnoSci zaliczyl mozna

r6wnie2 zajgcia z: improwizacji jazsulej na profilu klasycznym. przedmiotu - instrumenty

pokrewne otaz konsultacji prac pisemnych student6w i konsultacji pisemnych prac

dyplomowych. W latach 2006 - 2009 prowadzilem zajgciazgry nasaksofonie w Zespole Szk6l

Muzycznych im. S. Moniuszko w Lodzi, jak r6wniez od 20OG roku wspolpracujq

z Og6lnoksztalc4cq Szkol4 Muzycznl im. H. Wieniawskiego w Lodzi, od roku 2Ol7 na

stanowisku nauczyciela dyplomowanego. W drugiej z wymienionych szkol, oprocz zajEc

z instrumentu gl6wnego, prowadzg takza zajgcia z kameralistyki (pierwszy szkolny kwartet
instrumentalny / saksofonolvy), kierujg big - bandem, a !ak2e w zakresie wsp6lpracy migdzy
plac6wkami prowadzg praktyki metodyczne dla student6w (Studium pedagogiczne).

Uwa2am, ?c praca w szkole, chociaz nielatwa. wzbogacila moje umiejgtnoSci jako pedagoga

i wykonawcy na wielu wymiarach. W duzym stopniu wierlza zdobyta w pracy z najmlodszymi
(nauczam gry na saksofonie od pierwszej klasy szkoly podstawowej) przeklada sig na inne moje

aktywnoSci i pobudza do ciqglej analizy nad wieloma czynnikami (m.in.: aparar gry.
podstawowe umi ej gtnosc i interpretacyj ne, odm i enna natura psyc hofi zyczna).

Uwa2am, 2e jednym z najwa2niejszych obowiqzk6w saksofonisty - pedagoga - jest

u5wiadomienie swoim studentom, 2e klasyczny saksofonista to muzyk, kt6rego postawg musi

charakteryzowac przede wszystkim wszechstronnoSi. Ksztalc4c w tym kierunku pedagog musi

pamigtai' 2e w przyszloSci jego podopieczri hde musieli sprostac wymogom dzisiejszego

'Jynku mu.rycznego". Dobry mentor musi by6 r6wnie2 zdeterminowany do nadpiania za

najnowsrymi trendami, a w prrypadku literatury saksofonowej, do poszerzania swojej wiedzl.

i udoskonalania praktycznego aspektu (rozwijanie umiejgtnoSci dotycz4cych wsp6lczesnych

technik wykonawcrych).

Regularnie staram sig prowadzi6 kursy mistrzowskie polqczone ze spotkaniami
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metodycmymi dla nauczycieli. Preferujg rczprc,rynai je wykladem. a koriczyc koncertem.

Uwa2am, 2e trtzymanie tego schematu umoZliwia mi zachowanie autentycznoSci, zttlaszcza

przed mlodszymi adeptami. W trakcie prowadzenia kurs6w wyglosilem nastgpuj4ce wyklady:

' ,,Podstawy techniki gry na saksofonie oraz interpretacja wybranych utwor6w literaturl,

saksofonowej",

. ,,Saksofon solo i w zespole",

. ,,Metody nauczania w odniesieniu do gry solowej i zespolowej",

' ,,Realizacja prawidlowego aparatu Ery jako punkt wyjscia do umiejgtnego

ksztaltowania barwy d2wigku na saksofonie".

' ,,Prawidlowy oddech i podparcie przeponowe jako podstawa w ksaalceniu mlodych

saksofonist6w".

' ,ladgcie saksofonowe jako element techniki gry w kontekScie intonacji oraz iakoSci

brzrnienia",

. ,,Problemy wykonawcza w utworach saksofonowych",

' ',Saksofon ijego odmiany - ich wszechstronne zastosowanie na wsp6lczesnym rynku
muzycznym".

Muzyczne ekspedycje tego rodzaju to przede wszystkim idealna okazja do wymiany

doSwiadczeri z dobrymi nauczycielami gry na saksofonie w Polsce i za granicEoraz dzielenie

sig z nimi wlasnymi spostrze2eniami. Lista wszystkich kurs6w, ktore prowadzilem

w opisywanych okresie, znajduje sig w dol4czonej dokumentacji. Dla mnie szczeg6lnie wa2ne

byly wizyty w ramach programu Erasmus w Pescarze i Udine we Woszech, umozliwiaj4ce mi
spraw&enie swoich umiejgtnoSci dydaktycznych na odmiennym gruncie, r6wnie2 bior4c pod

uwag9 biegloSd jgzykowq. W pierwszym z miast goScil mnie prof. Gaetano di Bacco.

a w drugim prof. Fabrizzio Paoletti, wychowankowie Jean Marie [.ondeix'a.

Natomiast w Polsce istotny byl udzial w Selmer Session w Bydgoszczy organizowanej przez

francusk4 Firmg Selmer,w trakcie kt6rej, prowa&ilem z.ajgciaobok takich saksofonist6w, jak:

Vincent David (Konserwatorium Mvzyczte w Wersalu), Bartlomiej DuS (AkademiaMuryczna

w Katowicach) i Wlodzimierz Spodymek (Akademia Mryczrra w Bydgoszczy).

Pod koniec roku 2018 dzielilem sig swoj4 wiedz4 r6wnie2 zMlodziezow4 Orkiestr4 Dgt4

w Krasocinie w uakcie warsztat6w, a w kwietniu 2019 r.hdg partycypowal jako prelegent

w I Og6lnopolskiej Konferencji Orkiestr Dgtych w Radomiu. To dla mnie odmienny rodzaj

aktyvmosci. jednak bior4c pod uwagg mojq dotychczasowq drogg, wiqi4cy sig z moimi

zawodowymi doSwiadczeniami.
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Podczas omawianego okresu uczestnicrylem takirc w pracach jury. m.in.:
w przestuchaniach CEA na szczeblu regionalnym i makroregionalnym.

Konkursie Saksofonowym w trakcie Spotkari Mlodych Saksofonist6w w Brzezinach.

Regionalnych Muzycznych Prezentacjach Najmlodszych Klarnecist6w i Saksofonistor,r

w Zgierzu. Ze wzglerdu na fakt, i2 czgsto organizatorzy przesluchari CEA nie drukowali
oficjalnego za{wiadczenia z naztriskami czlonk6w jury. * tym aspekcie dokumentacja jest

niepelna.

Do najwa2niejsrych osi4gnig6 moich uczni6w nale24: wyr62nienia dta

Igora Chojnackiego w trakcie przesluchan konkursu CEA i Regionalnych Muzycznych

Prezentacjach Najmlodszych Klamecist6w i Saksofonist6w w Zgierat. wyr62nienie

w I Konkursie Instrument6w Dgtych w Lowiczu oraz nagroda w I Konkursie Saksofonowym

w Brzezinach dla Aleksandry Laskowskiej, wyr62nienie dla kwartetu instrumentalnego

w Konfrontacjach Zespol6w Kameralnych OSM II st. w Lodzi, Srebmy Medal w Konkursie

Finalis w Biatymstoku dla Szymona Wggrzynka,atakireotrzymanie Unijnego Stypendium dla
Najzdolniejszych - Mlodzi Zawodowcy w l-odzi dra Jana Kornackiego.

Dotychczas pod moim kierunkiem studia ukoriczylo pig6 osob oraz kolejnych siedem

w trakcie dzielenia klasy saksofonu z dr hab. Jackiem Delongiem. Lista wsrystkich

absolwent6w onz wykaz prac napisanych pod moim kierunkiem znajduje sig w dol4czonej

dokumentacji.
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III. DZIATALNOSC NAUKOWA, ORAGNIZACYJNA

IPOPULARYZATORSKA

Moja obecno6c w ekspansji klasycznej gry na saksofonie w Polsce i nowej tworczoSci

saksofonowej wiq2e sig z ronnaitymt dzialaniami promuj4cymi, organizacyjnymi i

publikacyjnymi.

W rozpatrywanym okresie bralem udzial w sesiach naukowych, w trakcie kt6rych wyglosilem

wyklady lub bralem udzial w koncertach finalowych, byty to:

' Migdzynarodowa Konferencja Naukowo - Artystyczna pt. ,.R62norodnosi Srodkow

wyrazu w tw6rczoSci na instrumenty dgte wybranych kompozytorow XX i XXI w.".
(marzec 2014, Akademia Muzyczna w Lodzi); wyglosilem wyklad

pt. ,,Wsp6lczesna literatura saksofonowa w kontek6cie nowoczesnych Srodkow

wyrazu".t

' Swiatowy Kongres Saksofonowy w Strasburgu (lipiec 2015); prezentacja nowego

utworu z prelekcjq,

I Europejskie Forum Saksofonowe we Wroclawiu (marzec 2016); wyglosilem wyklad

pt. ,,Nowoczesna sonorystyka jako dominuj4cy element literatury saksofonowej.'.

Migdzynarodowa Sesja oM: orient w muzyce - Muzyka orientu; wyglosilem wyklad

pt. ,,Elementy tradycji japonskiej na przykradzie komporycji Ryo Nody:

,,Mai" i ,,lmprowizacje"; wzi4lem udzial w koncercie (marzec 2016.

Akadem ia Muzy czira w Lodzi ),

I Polski Kongres Saksofonowy w Szczecinie (grudzieri 2016): wyglosilem wyklad

pt. ,,Saksofon w tw6rczoSci kompozytor6w l6dzkich"; bralem u&ial w koncercie

finalowym,

I Katowicki Meeting Saksofonowy (styczefi 2017); udzial w warsztatach i koncertach.

II Europejskie Forum Saksofonowe we Wroclawiu - udzial w koncercie finalowym
(kwiecieri 2018),

' Swiatowy Kongres Saksofonowy w zagrzebiu; wyglosilem expose pr.

,,New Polish Saxophone Music"; udzial w koncercie - prezentacji (lipiec 2018).

8 
wydarzenie wykraczaj4ce Wza ramy opisywanego okresu, przed obronq doktoratu, jednak zwiqzane z tematem

pracy doktorskiej

a

a
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W omawianym czasie udalo mi sig zorganizowat kursy mistrzowskie i koncerty..

z'Prosilem m.in.: Nikitg Zimina - Rosja (zwyciEzca Konkursu Saksofonowego w Dinant:
jak dotychczas pierwsza i jedyna wizyta tego wybitnego, mlodego wirtuoza sakso{bnu

w Polsce), Gaetano di Bicco - Wlochy, Dariusza Sam6la, Pedro Leite Teixteira - portugalia.

a w maju 2019 roku bgdg godcil Fabrizzio paoletti'ego - Wlochy.

Ponadto w ramach Wieczor6w Muzycmych w Akademii Muzycznej zorganizowalem

,,Koncert Polskiej Muzyki Saksofonowej" (listopad 2015), na kt6rym wyst4pilem obok

zaproszonych 6wczesnych doktorant6w Akademii Mvzycznej we Wroclawiu - Jakuba Jarosza

i Artura Motyki. Regularnie organizujg audycje i koncerty swoich uczni6w. student6w

i szkolnego big - bandu: w macierzystej uczelni (Wieczory Muzyczne, Sesje naukowe.

koncerty z cyklu ,.Akademia Pelna D2wigku), Og6lnoksztalcqcej Szkole Murycznej
im. H. Wieniawskiego w Lodzi oraz w pozostalych l6dzkich szkolach muzycznych (Zespole

Szk6l Mvzycutych im. S. Moniuszko, Szkole Muzycznej im. A. Tansmana) i innych o5rodkach

wojew6dawa l6dzkiego (Salezjanskie Gimnazjum w Lodzi, Szkola Muzycznaw Brzezinach.

Szkola Muzycznaw Zdufiskiej Woli, Dom Kultury w Lasku.)

Odmienn4, r6wnie wazn4 strefq moich poczynan zawodowych jest dzialalnoSc wydaw.nicza

i publicystyczna. W 2015 roku w ramach przyznanego mi Stypendium Minisrerialnego

zam6wilem, prawykonalem, ale r6wnie2 doprowadzilem do opublikowania we wsp6lpracy

z wydawnictwem Ars Musica: Sonaty na saksofon altowy i fortepian GruegorzaDuchnowskiego

oraz Mare Nostntm na saksofon altowy i fortepian Tomasza Kamieniaka. Ponadto w zbiorowych

opracowaniach zzrniesz*zone zostaly dwa moje artykuty: ,,saksofon w tw6rczo5ci

kompo4ltor6w l6dzkich" w publikacji zwt4z:rrrej z I Polskim Kongresem Saksofonowym
(Wydawnictwo Naukowe Akademii Sauki w Szczecinie) i w jezyku angielskim

,,The development of the saxophone in Poland in context of the progres of polish saxophone

literature with a particular emphasis on work of Lodz musicians" - urydany w Zeszycie

Naukowym nr l0 wydawnictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki na Ukrainiee.

W 2016 roku nawi4zalem wsp6lprac9 z francusk4 firmq Henri Selmer Paris, kt6ra produkuje

najwyzszej klasy saksofony. Korelacja ta daje mi mo2liwoSd bezpoSredniego kontaktu

z czolowymi saksofonistami (m.in.: Claude Delangle, Vincent David, Nikita Zimin.
Branford Marsalis, Rosario Giulani, Christian Wirth, Daniel Gauthier i wielu innych).

a w konsekwencji ulatwia mi promocjg wlasnej osoby i uryskiwanie najnowszych informacji

dotycz4cej wsp6lnej dyscypliny artystycznej ( w tym takze uczestnictwo w r62nego rodzaju

'dokladny opis wydawnictwa znajduje sig w dolqczonych spisach
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seminariach, warsztatach, eventach i koncertach).

Systematycznie staram sig poszerzai swoj4 wiedzg, siggajqc do fachowych publikacji

i specjalistycznych czasopism, jak: Ruch Muzyczny, Twoja Muza, Glissando, Muzykt 21.

Saxophone Journal, Jazz Forum, a takhe stron internetowych, jak: cea.art.pl, wurr,.me-n.gor .pl.

polmic.pl.

Reasumujqc moje dotychczasowe dzialania mogg uczciwie stwierdzi6, 2e ostatnie lata byly

dla mnie wyj4tkowo pracowite i satysfakcjonujqce. M6j repertuar wzbogacil sig o w'iele

kolejnych bardzo wartoSciowych pozycji, dzigki czemu mialem mo2liwoSi nagrania ptyty z

wigkszoSci4 pozyskanych w tym okresie utwor6w. Kontakty, jakie udalo mi sig nawi4zac po

obronie doktorattl zrmrczqco wplynEly na m6j rozw6j. Dwa wyjazdy na Swiatowe Kongresy

Saksofonowe oruz prueprowadzenie dw6ch kurs6w mistrzowskich poza granicami naszego

kraju, nie do przecenienia wzbogacity mnie o nowe doSwiadczenia, mobilizuj4c tym samym do

jeszczr wigkszej potrzeby eksplorowania dziedziny saukijakq jest muryka.

W przyszloSci chcialbym podqzad tym torem, rozwrjaj4c kolejne dyscypliny sztuki muzycznej

wiltqce sig z dalszym doskonaleniem sig wspolczesnego artysty - kompozycjg i kto w-ie -
dyrygenturg.
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