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Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Goście,
Festiwal ma sens przede wszystkim, gdy jest cyklem i  osadza się na stałe 
w  kalendarzu kulturalnym miasta. Jest to najwyższa forma upamiętnienia 
kompozytora, którą tworzy publiczność i  która pozwala kolejnym pokole-
niom poznawać twórczość w  miejscu, odgrywającym istotne znaczenie. 
24 maja 1767 roku w  Nowogrodźcu nad Kwisą przyszła na świat jedna 
z  najwybitniejszych postaci w  całej historii muzyki śląskiej – Józef Ignacy 
Schnabel. 

Zainicjowany w 2009 roku Festiwal promujący twórczość Schnabla docze-
kał się 13. edycji. Przygotowany z  pasją zachwyci Państwa muzycznymi 
kreacjami wielkich dzieł, wykonanych przez wybitnych artystów z  Polski 
i zagranicy. 

Po jubileuszowej edycji 10-lecia Festiwalu w 2018 roku, w trakcie tegorocz-
nej odsłony odbędzie się kolejny jubileusz. Podczas niedzielnego koncertu 
świętować będziemy 50-lecie pracy artystycznej profesora Marka Pijarow-
skiego, należącego do grona najwybitniejszych współczesnych polskich 
dyrygentów. W tym szczególnym momencie w imieniu mieszkańców Miasta 
i  Gminy Nowogrodziec oraz swoim pragnę złożyć Maestro Pijarowskiemu 
podziękowania za wspólne wzruszenia podczas koncertów w  ramach no-
wogrodzieckiego Festiwalu i  życzenia pomyślności na następne lata pracy 
artystycznej oraz energii do kontynuacji ambitnych planów i przedsięwzięć 
muzycznych.

Robert Relich
Burmistrz Nowogrodźca
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Szanowni Państwo, 
Drodzy Melomani,
mam ogromny zaszczyt i  przyjemność zaprosić Państwa 
na 13. edycję Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka 
u  J.  I.  Schnabla” organizowanego w  mieście urodzenia 
tego wielkiego kompozytora i  multiinstrumentalisty. Jak 
każdego roku, program Festiwalu przygotowany został 
zarówno dla dojrzałych melomanów, jak i  początkują-
cych miłośników muzyki klasycznej. Podczas tegorocznej 
odsłony Festiwalu świętujemy także jubileusz 50-lecia 
działalności artystycznej Maestra Marka Pijarowskiego, 
wybitnego dyrygenta i  nauczyciela akademickiego, pod 
którego batutą koncert finałowy zagra Orkiestra Filharmo-
nii Poznańskiej.

Oprócz artystów, którzy zagrają na scenie Centrum Kul-
tury i  Sztuki Muza, warto również wskazać mecenasów, 
instytucje i  organizacje, dzięki którym będziemy mogli 
uczestniczyć w  tej wyjątkowej uczcie melomanów. W tym 
roku, specjalne podziękowania kierujemy do sponsorów 
13. edycji Festiwalu, którymi są Kopalnie Surowców 
Mineralnych Surmin-Kaolin S.A., Przedsiębiorstwo Konser-
wacji i Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Meliobud Sp. 
z o.o., Hydro-Tech Sp. z o.o., Specjalna Strefa Ekonomicz-
na Małej Przedsiębiorczości, Novoferm Door Sp. z  o.o. 
Wyrazy uznania składamy na ręce Patronów Honorowych: 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i  Sportu, 
Wojewody Dolnośląskiego, Jego Magnificencji Rektora 
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
oraz Burmistrza Nowogrodźca. Słowa wdzięczności 
przesyłamy także Austriackiemu Forum Kultury, Partnerowi 
tegorocznej edycji Festiwalu.

Eliza Szwed
Dyrektor Festiwalu
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Szanowni Państwo, Drodzy Melomani,
podobnie jak w  latach ubiegłych, także i w  tym roku oddajemy w Państwa ręce muzyczną 
perełkę lśniącą na kulturalnej mapie Dolnego Śląska. Jest nią 13. edycja Międzynarodowego 
Festiwalu „Muzyka u J. I. Schnabla”. I choć prawdziwe perły starzeją się – matowieją, pękają, 
aż wreszcie rozsypują, z  Festiwalem jest wręcz odwrotnie. Z  każdą odsłoną jaśnieje coraz 
mocniej blaskiem wspaniałych Artystów, łączy pokolenia Melomanów, a dzięki determinacji 
wielu życzliwych mu Osób tworzy niepowtarzalny i niezwykle trwały monolit.
Tegoroczna edycja Festiwalu przynosi nieco inne spojrzenie na dziedzictwo Józefa Ignacego 
Schnabla. Kompozytor stał się tym razem „inspiracją totalną” do zbudowania programu 
nowogrodzieckiego muzycznego święta, choć inspiracją nieoczywistą. Koncepcja, którą 
można by z  powodzeniem nazwać Hommage à J. I. Schnabel, zrodziła się w  związku 
z przypadającą w  tym roku 190. rocznicą śmierci twórcy. Podczas Festiwalu nie zabraknie 
wątku stanowiącego nawiązanie do znakomitej pedagogicznej działalności Schnabla, a także 
promowania przez niego szeroko pojętej edukacji muzycznej. Schnabel-nauczyciel patronuje 
bowiem czwartkowym koncertom projektu PRO SINFONIKA w  ramach cyklu „Festiwal 
dzieciom”. Piątkowy występ Tria Parémi symbolizuje natomiast swobodne, aczkolwiek ważne, 
nawiązanie do niemieckojęzycznego kręgu kulturowego, którego Schnabel był znamienitym 
przedstawicielem. Podczas tegorocznej edycji Festiwalu pamiętamy również, że ze wszystkich 
instrumentów nasz Patron najbardziej upodobał sobie głos ludzki o  czym świadczy jego 
bogata i najwyższej próby twórczość wokalno-instrumentalna. Sobotni wieczór niech będzie 
zatem muzycznym upominkiem, bukietem najpiękniejszych pieśni polskich, w  mistrzowskim 
wykonaniu Urszuli Kryger. Schnabel, kompozytor epoki klasycyzmu, nakreśli także ramy 
programowe koncertu finałowego. Podczas niedzielnego wieczoru usłyszymy bowiem 
dzieła wpisujące się w klasyczną estetykę – uwerturę do opery „Dyrektor teatru” i Koncert 
skrzypcowy KV 219 W. A. Mozarta oraz I Symfonię D-dur op. 25 „Klasyczną” S. Prokofiewa, 
a na estradzie pojawi się Orkiestra Filharmonii Poznańskiej. Jestem niezmiernie wdzięczna, 
że zaproszenie do Nowogrodźca zgodził się przyjąć Maestro Krzysztof Jakowicz, wybitny 
Skrzypek, olśniewający Wirtuoz, wielki Artysta i  wspaniały Człowiek. Mistrz, na którego 
koncerty zawsze z niecierpliwością i entuzjazmem czeka publiczność nie tylko w Polsce, ale 
i na całym świecie.
Proszę pozwolić, że w  tym miejscu moja wypowiedź nabierze jeszcze bardziej osobistego 
tonu. Jestem szczęśliwa i  wzruszona, że podczas tegorocznego koncertu finałowego 
będziemy wspólnie świętować piękny Jubileusz 50-lecia pracy artystycznej Maestro Marka 
Pijarowskiego, prywatnie – jak Państwo wiedzą – mojego wspaniałego Taty. Wydarzenie 
to jest dla mnie ważne nie tylko jako dla dyrektora artystycznego Festiwalu, ale przede 
wszystkim jako córki. To dzięki mojemu Tacie jestem dziś tu, gdzie jestem, a Jego spojrzenie na 
świat muzyki ukształtowało także sposób, w jaki i ja ten świat postrzegam…
Czekamy na Państwa podczas wszystkich koncertów 13. edycji Międzynarodowego 
Festiwalu „Muzyka u J. I. Schnabla”. Do zobaczenia!

Aleksandra Pijarowska
Dyrektor artystyczny Festiwalu
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Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
arr. T. Hammond

Uwertura do opery  
Czarodziejski flet (fragment)

Kazimierz Serocki   
(1922-1981)

Suita na cztery puzony
I Intrada

Monty Norman  
(ur. 1928) arr. B. Ryser

Temat z filmu James Bond 

Ewa Fabiańska-Jelińska  
(ur. 1989)

Miniatures sonoristrques (fragmenty)

Paul Desmond  
(1924-1977)  
arr. I. Luis

Take Five

E. Fabiańska-Jelińska ConcertaRE na kwartet puzonowy i fortepian

Muzyczna opowieść o sympatycznej rodzinie puzonów, która lubi stroić się, odkrywa sens 
współpracy poprzez moc gry w kwartecie i przekonuje się czy w krainie molli można być wesołym.  
Lecz jak to w bajkach bywa, wesołe przygody puzonów przerywa tajemniczy Tryton… Co było dalej? 
Przekonajcie się sami!

OPOWIEŚĆ O PUZONIE, TRYTONIE I NUTKACH SMUTKACH
czwartek, 16 września 2021 r., godz. 9:00, 10:30, 13:00

PRO SINFONIKA
TrombQuartet 
Piotr Banyś puzon | Wojciech Jeliński puzon  
Marek Kaczor puzon | Tomasz Kaczor puzon
oraz:
Tomasz Sośniak fortepian
Marlena Gnatowicz scenariusz, prelekcja
Tomasz Ilmer prelekcja
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PRO SINFONIKA
Jest to autorski projekt edukacji muzycznej dzieci i  młodzieży, 
realizowany pod skrzydłami Filharmonii Poznańskiej. Jego 
głównym założeniem jest wychowanie dzieci i młodzieży poprzez 
muzykę oraz wprowadzanie młodych słuchaczy w świat dźwięków 
i rytmu. Celem koncertów i audycji jest również nauka aktywnego 
słuchania i wyrabianie poczucia estetyki muzycznej. Od ponad pół 
wieku Pro Sinfonika realizuje swoje założenia poprzez rozmaite 
cykle koncertowe adresowane do różnych grup wiekowych.

Pomysłodawcą, założycielem oraz wieloletnim prezesem Pro 
Sinfoniki był Alojzy Andrzej Łuczak, a  od czerwca 2011 roku 
kierownikiem artystycznym, a  zarazem pomysłodawczynią 
większości projektów muzycznych jest dr Marlena Gnatowicz.

Obecnie Pro Sinfonika realizuje koncerty z serii: MUZYKOTEKA, 
MUZYKOTECZKA, MUZOMOBIL oraz internetową serię 
#MUZONET.

Głównym filarem działalności Pro Sinfoniki są sobotnie koncerty 
rodzinne – MUZYKOTEKA – adresowane do małych i  dużych 
miłośników muzyki. W  ramach cyku prezentowana jest zarówno 
muzyka symfoniczna, kameralna, jak również niekonwencjonalne 
projekty takie jak: Muzobajki, Muzomovie czy Folkoteka.

Do naszych najmłodszych słuchaczy skierowany jest cykl audycji 
połączonych z warsztatami – MUZYKOTECZKA. Jej założeniem 
jest rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości muzycznej najmłodszych 
słuchaczy.

Pro Sinfonika to także koncerty wyjazdowe realizowane 
w żłobkach, przedszkolach, szkołach i domach kultury na terenie 
całej Wielkopolski. Ten cykl koncertów to po prostu MUZOMOBIL.

#MUZONET – to specjalnie stworzony kanał, udostępniony 
w serwisie YouTube, z pomocą którego publikujemy audycje oraz 
koncerty, docierając tym samym do szerokiego grona słuchaczy.
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AUSTRIACCY KAMERALIŚCI
piątek, 17 września 2021 r., godz. 19:30

TRIO PARÉMI
Veronika Blachuta flet | Marilies Guschlbauer wiolonczela | Kasumi Yui fortepian

Claude Debussy  
(1862-1918) 

Trio G-dur, L. 5 w opracowaniu na flet, wiolonczelę 
i fortepian

I Andantino con moto allegro

II Scherzo – Intermezzo. Moderato con allegro

III Andante espressivo

IV Finale. Appassionato

Oliver Madas  
(ur. 1979) 

Suite Frizzante – une assemblage

I Étiquette – millésieme 2014
V Finale – Sabrage

Philippe Gaubert  
(1879-1941)

Pièce romantique 

Bohuslav Martinů  
(1890-1959)

Trio na flet, wiolonczelę i fortepian H.300

I Poco allegretto

II Adagio

III Andante – Allegretto scherzando
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Trio Parémi
Miłość i pasja do muzyki kameralnej połączyły flecistkę Veronikę 
Blachuta, wiolonczelistkę Marilies Guschlbauer i pianistkę Kasumi 
Yui. Po wielu latach współpracy muzycznej Marilies i  Veroniki 
w  międzynarodowych projektach muzycznych i  wspólnych 
studiach w  Mozarteum Salzburg, pojawił się pomysł, aby 
rozpocząć własny wspólny projekt. Przy kawie w  Café Parémi 
w Wiedniu wspólnie z Kasumi Yui narodziła się nie tylko idea, ale 
także powstało muzyczne Trio Parémi.

Sezon 2019/2020 przyniósł występy Tria w  wiedeńskim 
Musikverein, a  także koncerty organizowane przez Jeunesse 
(jednego z  wiodących organizatorów życia muzycznego 
w  Austrii), Nieder Österreichischer Musiksommer oraz w  Sali 
Koncertowej Filharmonii Opolskiej. Na rok 2020 roku planowane 
były koncerty w  Musikverein, w  zamku Goldegg, w  Austriackim 
Forum Kultury w  Warszawie, w  Filharmonii Świętokrzyskiej 
w Kielcach i w Cieszynie. W lutym 2021 roku Trio zadebiutowało 
w  wiedeńskim Konzerthaus w  ramach programu „Musica 
Juventutis”, który był transmitowany na austriackiej antenie 
kulturalnej Radio-Ö1, a  następnie zamieszczony na stronie 
internetowej Wiener Konzerthaus. Na jesień bieżącego roku 
zaplanowano kolejne koncerty w Dolnej Austrii i w Polsce.

Veronika Blachuta flecistka z  polskimi korzeniami urodzona 
w  Wiedniu. W  2020 roku ukończyła z  wyróżnieniem studia 
magisterskie na Universität Mozarteum w Salzburgu w klasie fletu 
prof. Michaela Koflera. W roku 2017 koncertowała jako pierwsza 
flecistka w Gustav Mahler Jugendorchester na tournée w Europie, 
a w  latach 2017-2019 była stypendystką Akademii Orkiestrowej 
przy Staatskapelle Berlin pod kierunkiem Daniela Barenboima. Po 
ukończeniu Akademii wielokrotnie zapraszano ją jako pierwszą 
flecistkę do Staatsoper Unter den Linden w Berlinie.

Veronika Blachuta jest laureatką wielu międzynarodowych 
konkursów, takich jak: 45. Międzynarodowy Konkurs Radiowy 
„Concertino Praga” czy 6. Międzynarodowy Konkurs Fletowy 
w  Krakowie. Jako solistka występowała z  takimi orkiestrami jak: 
Orkiestra Symfoniczna Radia Praskiego, RTE National Symphony 
Orchestra of Ireland, Orkiestra Filharmonii w Pilźnie oraz Orkiestra 
Beethoven Philharmonie.

Wiolonczelistka Marilies Guschlbauer występowała 
jako solistka oraz jako członek różnych zespołów na 
międzynarodowych festiwalach, takich jak: Mecklenburg-
Vorpommern Festival, Verbier Festival Academy, City of London 
Festival, Festiwal Muzyki Kameralnej Lockenhaus, Cello Biennale 

Amsterdam i  Fränkische Musiktage. Koncerty zaprowadziły ją 
do takich miejsc jak: USA (Nowy Jork, Waszyngton), Meksyk, 
Japonia, Chiny, Hiszpania, Włochy, Czechy i Szwajcaria. Marilies 
zdobyła liczne nagrody podczas zmagań konkursowych, w tym 
w ramach: „On Stage Competition” 2018, Liezen International 
Cello Competition, Manhattan International Music Competition 
oraz Międzynarodowego Konkursu „Giovani Musicisti – Cittá di 
Treviso” 2019. Urodzona w Austrii, ukończyła studia licencjackie 
w  Mozarteum w  Salzburgu u  Clemensa Hagena, a  obecnie 
studiuje u  Nicolasa Altstaedta w  Akademii Muzycznej Hanns 
Eisler w Berlinie, a także na Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu 
u  Reinhard Latzko. Inspiracje do rozwoju na gruncie repertuaru 
kameralnego otrzymała od takich osobistości jak: Hatto Beyerle, 
Eberharda Feltza, Avedis Kouyoumdjian, Robert Levin, Johannes 
Meissl i Peter Nagy.

Kasumi Yui pianistka pochodząca z Japonii. Zdobyła I nagrodę 
dla dua fortepianowego na 23. Międzynarodowym Festiwalu 
Pianistycznym im. Johannesa Brahmsa w  Pörtschach. Jako 
kameralistka występowała wielokrotnie na międzynarodowych 
festiwalach m.in. PODIUM Festival Mödling (Austria), Daejeon 
Chamber Music Festival (Korea) oraz Festiwal Bergerac (Francja). 
Od roku 2017 koncertuje jako stypendystka Niemieckiej Fundacji 
Villa Musica Rheinland-Pfalz. Kształciła się na Universität für Musik 
und darstellende Kunst w  Wiedniu, gdzie studiowała na profilu 
solistycznym. Następnie rozpoczęła studia w zakresie kameralistyki 
fortepianowej pod kierunkiem prof. Avedis Kouyoumdjian, które 
ukończyła z wyróżnieniem w czerwcu 2020 roku. Istotną rolę na 
jej drodze rozwoju artystycznego odegrali Tamara Atschby, Stefan 
Mendl, Rainer Küchl, Dora Schwarzberg i Clive Brown.
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WIECZÓR PIEŚNI POLSKIEJ
sobota, 18 września 2021 r., godz. 19:30
Urszula Kryger mezzosopran | Paweł Cłapiński fortepian

Ludomir Różycki  
(1884-1953)

Akwarela op. 16 nr 6 (sł. Tadeusz Miciński)
Nokturn op. 9 nr 8 (sł. T. Miciński)
Powiało na mnie morze snów op. 9 nr 5 (sł. T. Miciński)
Ballada (sł. Adam Asnyk)

Karol Mroszczyk  
(1905-1976)

Jarzębina (sł. Kazimiera Iłłakowiczówna)
Nad wodą wielką i czystą (sł. Adam Mickiewicz)
Odlatujące żurawie (sł. Leopold Staff)

Karol Szymanowski  
(1882-1937)

Sześć pieśni op. 20 do słów T. Micińskiego

Na księżycu czarnym wiszę

Święty Franciszek mówi

Pachną mi dziwnie twoje złote włosy

W mym sercu

Z maurytańskich śpiewnych sal

Na pustej trzcinie

Władysław Żeleński  
(1837-1921)

Te rozkwitłe ciche drzewa (sł. A. Mickiewicz) 
Łaskawa dziewczyna op. 25 nr 5 (sł. Narcyza Żmichowska)
Marzenia dziewczyny (sł. autor nieznany)
Zaczarowana królewna (sł. A. Asnyk)
Młodo zaswatana op. 19 (sł. Józef Bohdan Zaleski)
Nie wróci (sł. Teresa Wodzicka)
Tęsknota op. 25 nr 3 (sł. N. Żmichowska)
Sen nocy letniej op. 23 nr 1 (sł. Aleksander Michaux)
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Urszula Kryger
Jest jedną z  najbardziej uznanych polskich śpiewaczek. Ukoń-
czyła studia pianistyczne i  wokalne w  Akademii Muzycznej 
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Uczestniczyła w  wielu międzynarodowych konkursach muzycz-
nych, otrzymując wysokie nagrody. Do jej największych sukcesów 
należą zwycięstwa w  I  Międzynarodowym Konkursie dla Mło-
dych Wokalistów im. Stanisława Moniuszki w Warszawie (1992), 
VI Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Johannesa 
Brahmsa w Hamburgu (1994) oraz 43. Międzynarodowym Kon-
kursie Muzycznym ARD w Monachium (1994). Odtąd jej karierze 
towarzyszy niesłabnące zainteresowanie melomanów i krytyki.

W  1995 roku wystąpiła w  mediolańskiej La Scali z  recitalem 
pieśni Fryderyka Chopina. Rok później z wielkim sukcesem debiu-
towała na scenie Semper Oper w Dreźnie w operze Kopciuszek 
Gioacchino Rossiniego w  partii Angeliny. Publiczność polska 
i wielu krajów świata miała okazję często podziwiać jej kreacje 
w dziełach oratoryjnych wykonywanych pod batutą tak znakomi-
tych mistrzów, jak: Jan Krenz, Jerzy Semkow, Rafael Frühbeck de 
Burgos, Sir Colin Davis, Armin Jordan.

Szczególną uwagą artystka obdarza muzykę kameralną – jej 
sztuka interpretacji pieśni łączy w sobie perfekcyjność z niezwy-

kłą naturalnością. Doceniają to towarzyszący jej muzycy, wśród 
których znajdują się wybitni pianiści jak: Hartmut Höll, Charles 
Spencer, Melvyn Tan i  Pascal Rogé, klarnecista Paul Meyer czy 
Tokyo String Quartet i Petersen Quartet.

Urszula Kryger dokonała wielu nagrań dla rozgłośni radiowych 
i firm fonograficznych, takich jak: Decca (Pieśni polskie Poulenca), 
Hyperion (Pieśni Chopina), CPO (Ballady Löwego), DUX (Duety 
rosyjskie, nagroda FRYDERYK 2001, Pieśni Moniuszki oraz Pieśni 
Karłowicza i Szymanowskiego – FRYDERYK 2002, Pieśni Żeleń-
skiego – FRYDERYK 2012, Duety słowiańskie, Duety niemieckie), 
BNL (Arie Beethovena), Naxos (Pieśni Lutosławskiego), Channel 
Classics (Szymanowski Complete Songs – FRYDERYK 2004), Pol-
skie Radio (Szymanowski – Pieśni z orkiestrą), Narodowy Instytut 
Audiowizualny (Mykietyn – Pasja według św. Marka). Artystka 
wyróżniona została także nagrodą Fundacji im. Karola Szyma-
nowskiego za przemyślane i  wysoce artystyczne interpretacje 
pieśni tegoż kompozytora.

Urszula Kryger jest również pedagogiem. Prowadzi klasę śpiewu 
solowego w  Akademii Muzycznej w  Łodzi oraz liczne kursy 
mistrzowskie.
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Paweł Cłapiński
Urodził się w  1988 roku w  Łęczycy, obecnie mieszka w  Łodzi. Jest 
pianistą w  Akademii Muzycznej im. Kiejstuta i  Grażyny Bacewicz 
w Łodzi w klasie śpiewu prof. dr hab. Urszuli Kryger, a także pianistą – 
korepetytorem w Teatrze Wielkim w Łodzi.

Ukończył Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego 
w  Bydgoszczy w  klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń. 
Studia podyplomowe także odbył pod jej kierunkiem oraz u prof. Ewy 
Pobłockiej. Kontynuował edukację w  klasie dr. hab. Tomasza 
Bartoszka w  łódzkiej Akademii Muzycznej. W  latach 2016-2018 
był członkiem Akademii Operowej przy Teatrze Wielkim Operze 
Narodowej w  Warszawie w  klasie fortepianu Eytana Pessena. Brał 
udział w  mistrzowskich kursach pianistycznych prowadzonych przez 
takich profesorów jak: Dang Thai Son, Robert McDonald, Einar Steen-
Nokleberg, Ilja Scheps, Mikhail Voskresensky, Wojciech Świtała. 
Jest laureatem ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursów 
pianistycznych. Wielokrotnie, współpracując ze śpiewakami, zdobywał 
nagrody dla najlepszego pianisty. Jego działalność artystyczna była 
również wspierana stypendiami: Marszałka woj. łódzkiego (2012), 
Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2012), Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (2011).

Do najważniejszych osiągnięć artysty należy zaliczyć: nagrodę 
dla najlepszego pianisty w  IV Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym 
im. K. Jamroz w Busku-Zdroju (2018), nagrodę dla najlepszego pianisty 
w  IV Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „Le Grand Prix de 
l’Opéra” w Bukareszcie (2016), I nagrodę oraz nagrodę specjalną dla 
najlepszego pianisty-partnera w V Konkursie Wokalnym im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w  Bydgoszczy (2015), wyróżnienie w  duecie 
ze skrzypaczką Mają Syrnicką na I Ogólnopolskim Konkursie Duetów 
z Fortepianem w Warszawie (2012), I nagrodę oraz nagrodę specjalną 
za najlepsze wykonanie utworu solowego F. Liszta na Ogólnopolskim 
Konkursie Chopinowskim Narodowego Instytutu Fryderyk Chopina 
w Warszawie (2011), I nagrodę na Koncercie Roku „Najlepsi studenci 
polskich uczelni muzycznych” w  Katowicach (2011), I  nagrodę na 
IV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Candelo „Un ricetto 
in Musica” (Włochy, 2009), I nagrodę na IV Ogólnopolskim Konkursie 
Interpretacji Muzyki Francuskiej w Łodzi (2007).
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JUBILEUSZ I KLASYCY

Jubileusz 50-lecia pracy artystycznej 
Maestro Marka Pijarowskiego
niedziela, 19 września 2021 r. 
godz. 18:00
Krzysztof Jakowicz skrzypce 
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej 
Marek Pijarowski dyrygent

Wolfgang Amadeus Mozart  
(1756-1791) 

Uwertura do opery „Dyrektor teatru” KV 486

W. A. Mozart V Koncert skrzypcowy  
A-dur „Turecki” KV 219 

I Allegro aperto
II Adagio
III Rondo. Tempo di Minuetto

Siergiej Prokofiew  
(1891-1953)

I Symfonia D-dur „Klasyczna” op. 25

I Allegro

II Larghetto

III Gavotta. Non troppo allegro

IV Finale. Molto vivace
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Urodzony we Wrocławiu. Podczas nauki w  Liceum Muzycznym 
opanował grę na kilku instrumentach, m.in. fortepianie (jako 
głównym), skrzypcach, oboju i  organach. Studia dyrygenckie 
(dyplom z  wyróżnieniem) odbył we wrocławskiej Akademii Mu-
zycznej u Tadeusza Strugały i uzupełniał je w  latach 1971-1973 
na Międzynarodowych Kursach Muzycznych w  Weimarze, 
pracując pod kierunkiem znakomitego dyrygenta łotewskiego 
- Arvida Jansonsa. W  roku 1977 uzyskał stypendium rządu 
austriackiego i  przez dziewięć miesięcy przebywał w  Wiedniu, 
doskonaląc swe umiejętności u prof. Carla Österreichera w słynnej 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. W tym czasie miał 
okazję bezpośrednio zetknąć się ze sztuką dyrygencką i osobiście 
poznać takich mistrzów batuty jak: Herbert von Karajan, Leonard 
Bernstein, Zubin Mehta, Georg Solti czy Claudio Abbado. Pracę 
etatową rozpoczął w  roku 1974 jako asystent dyrygenta Filhar-
monii Wrocławskiej. W  tym samym roku w  grudniu wziął udział 
w  II Ogólnopolskim Konkursie Dyrygenckim w  Katowicach, na 

którym (będąc najmłodszym uczestnikiem) zdobył I  nagrodę 
oraz specjalną nagrodę orkiestry Filharmonii Śląskiej. Sukces ten 
zaowocował licznymi zaproszeniami do wielu Filharmonii m. in. 
do Filharmonii Narodowej i WOSPR-u.

W 1975 roku otrzymał stanowisko II dyrygenta, a w 1980 został 
powołany na stanowisko dyrektora naczelnego i  artystycznego 
Filharmonii Wrocławskiej, którą kierował do 2002 roku, będąc 
również w początkowym okresie odpowiedzialnym za organiza-
cję Międzynarodowego Festiwalu Oratoryjnego i  Kantatowego 
Wratislavia Cantans. Współpracował także z  Filharmonią Kra-
kowską jako jej I  dyrygent, a  z  Filharmonią Pomorską w  Byd-
goszczy związany był jako stały gościnny dyrygent tego zespołu. 
W okresie od 1980 do 2000 roku pełnił funkcję dyrektora arty-
stycznego Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu, 
a  w  latach 1986-1987 także dyrektora artystycznego Między-
narodowego Festiwalu Chopinowskiego w  Dusznikach-Zdroju. 
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W latach 2002-2005 był dyrektorem artystycznym i I dyrygentem 
Filharmonii im. Artura Rubinsteina w Łodzi. W  latach 2007-2021 
pełnił funkcję dyrygenta-szefa Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu.

Od 50 lat nieprzerwanie prowadzi ożywioną działalność dyry-
gencką, koncertując ze wszystkimi orkiestrami filharmonicznymi 
i  radiowymi w  Polsce. Wielokrotnie prowadził również koncerty 
z  polskimi zespołami poza granicami kraju, m.in. z  Filharmonią 
Narodową (Niemcy), NOSPR-em (Hiszpania, Francja), Fil-
harmonią Krakowską (Francja), Sinfonią Varsovią (Hiszpania), 
Filharmonią Łódzką (Włochy, Hiszpania) oraz szereg tournée 
z  Filharmonią Wrocławską, m.in. w Hiszpanii, Francji, Włoszech, 
Niemczech, Holandii. Dokonał wielu archiwalnych nagrań dla 
potrzeb Polskiego Radia. Współpracował ściśle z  Eastern Music 
Festival w Greensboro oraz Texas Music Festival w Houston (USA), 
a także z Orkiestrą Prezydencką w Ankarze.

Sztukę dyrygencką Marka Pijarowskiego mogli poznać melomani 
w większości krajów europejskich oraz w Egipcie, Izraelu, Kana-
dzie, Chinach, USA, Meksyku, Korei Południowej i na Kubie.

W roku 1997 z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora sztuki 
muzycznej. Od wielu lat związany jest z  Akademią Muzyczną 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w której zatrudniony jest na 
stanowisku profesora. Prowadzi klasę dyrygentury, pełniąc jedno-
cześnie funkcję Kierownika Katedry Dyrygentury oraz wcześniej 
– funkcję prorektora tej Uczelni. Jest inicjatorem, kierownikiem 
artystycznym i przewodniczącym Jury odbywającego się co trzy 

lata Ogólnopolskiego Konkursu Studentów Dyrygentury im. Ada-
ma Kopycińskiego organizowanego przez wrocławską Uczelnię. 
W  latach 2006-2019 był także profesorem dyrygentury w  Uni-
wersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Wielu 
jego absolwentów sprawuje kierownicze funkcje w  instytucjach 
muzycznych w kraju i za granicą.

Marek Pijarowski był promotorem bądź recenzentem wielu prze-
wodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych, postępowań 
o nadanie tytułu profesora sztuk muzycznych oraz laudatorem lub 
recenzentem w postępowaniach o nadanie tytułu doktora honoris 
causa polskich uczelni muzycznych wybitnym mistrzom batuty 
m.in.: Jerzemu Semkowowi, Tadeuszowi Strugale, Gabrielowi 
Chmurze, Helmutowi Rilingowi, Neville’ovi Marrinerowi, Joshua 
Rifkinowi, Jerzemu Maksymiukowi, Kurtowi Masurowi i  Stanisła-
wowi Skrowaczewskiemu.

Wielokrotnie pełnił funkcję przewodniczącego Jury Międzynaro-
dowego Przeglądu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosław-
skiego w  Białymstoku. Jest również jurorem Międzynarodowego 
Konkursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.

Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, złotym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz 
Nagrodą Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego za cało-
kształt działalności.

W  2021 roku Maestro Marek Pijarowski obchodzi 50-lecie 
pracy artystycznej.
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Krzysztof Jakowicz
Tytan skrzypiec  
 The New York Times

... niezrównane wykonanie 
Łańcucha II  
 Witold Lutosławski

Wybitny polski skrzypek, wysoko ceniony przez Witolda 
Lutosławskiego, który powierzał artyście polskie prawykonania swoich 
utworów skrzypcowych (Łańcuch II, Partita w wersji z orkiestrą, Subito). 
Krzysztof Jakowicz wykonywał je również pod batutą kompozytora 
w ważnych centrach muzycznych świata.

Ukończył studia wiolinistyczne pod kierunkiem takich mistrzów, jak 
Tadeusz Wroński, Josef Gingold, Eugenia Umińska, János Starker, 
Henryk Szeryng.  Laureat III nagrody i  nagrody specjalnej Henryka 
Szerynga podczas Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego 
w  Poznaniu (1962). Brał udział w  wielu cieszących się światową 
renomą festiwalach: Warszawska Jesień, Berliner Festspiele, Muzyka 
w  Starym Krakowie, festiwale w  Edynburgu, Londynie, Szlezwiku-
Holsztynie, Bregencji i  in. Koncertował ze słynnymi orkiestrami, 
m.in. z  English Chamber Orchestra, Israel Philharmonic, Wiener 
Symphoniker, Orquesta Nacional de España, WDR Sinfonieorchester 
Köln, BBC Scottish Symphony, Orchestre National de France, Polską 
Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Filharmonii Narodowej, Narodową 
Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Sinfonią Varsovią, Orkiestrą 
Kameralną Polskiego Radia Amadeus. W ciągu wielu lat swojej kariery 
współpracował z  wybitnymi artystami różnych generacji, takimi jak: 
Krystyna Borucińska, Richardo Chailly, Agnieszka Duczmal, Bronisław 
Gimpel, Jakub Jakowicz, Jacek Kaspszyk, Michał Klauza, Kazimierz 
Kord, Jerzy Maksymiuk, Wlademar Malicki, Robert Morawski, Daniel 
Olbrychski, Marek Pijarowski, Wojciech Rodek, Jerzy Semkow, 
Pinchas Steinberg, Tadeusz Strugała, Władysław Szpilman, George 
Tchinchinadze, Tsuyoshi Tsutsumi, Marcin Zdunik i wielu innych.

Został uhonorowany licznymi nagrodami i  wyróżnieniami, w  tym na-
grodą Orfeusz (1986) za wykonanie Łańcucha II Lutosławskiego pod-
czas Warszawskiej Jesieni, Diapason d’Or za utrwalenie fonograficz-
ne tego utworu i Fryderyk (1996) za nagranie Partity Lutosławskiego. 
Otrzymał również nagrodę Związku Kompozytorów Polskich za wielo-
krotne wykonania dzieł muzyki współczesnej, a ponadto wiele odzna-

czeń państwowych. W 2015 roku uhonorowano go Złotym Medalem 
„Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

Był przez kilkadziesiąt lat profesorem obecnego Uniwersytetu Muzycz-
nego Fryderyka Chopina w Warszawie, także gościnnym profesorem 
Soai University w  Osace. W  dyskografii artysty, obejmującej kilka-
dziesiąt płyt, znajdziemy rejestracje Sonat i Partit Bacha, 4 koncertów 
Mozarta, koncertu Brahmsa, III Koncertu Bacewicz, Czterech pór roku 
Vivaldiego i in., a także nagranie, na którym prezentowane jest brzmie-
nie 15 instrumentów wykonanych przez polskich lutników. Krzysztof Ja-
kowicz zapraszany jest do jury prestiżowych konkursów skrzypcowych, 
m.in. im. N. Paganiniego w Genui, im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, 
im. T. Wrońskiego w Warszawie, im. O. Krysy we Lwowie.

Artysta gra na instrumencie włoskim, podarowanym mu przez jego 
mistrza,  prof. Tadeusza Wrońskiego.
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Podczas inauguracyjnego koncertu, 10 listopada 1947 roku 
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej wystąpiła pod batutą swojego 
pierwszego dyrygenta – Stanisława Wisłockiego. Od tego czasu 
orkiestrę prowadzili kolejno: Stanisław Wisłocki, Jerzy Katlewicz, 
Robert Satanowski, Witold Krzemieński, Zdzisław Szostak, Renard 
Czajkowski, Wojciech Rajski, Wojciech Michniewski, Andrzej 
Boreyko, Mirosław Jacek Błaszczyk, José Maria Florêncio, Grzegorz 
Nowak, Marek Pijarowski (2007-2021). Od sezonu 2021/2022 
dyrektorem muzycznym – dyrygentem-szefem Orkiestry Filharmonii 
Poznańskiej jest Łukasz Borowicz.

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej należy do grona najbardziej 
znanych i  cenionych polskich orkiestr symfonicznych. Występuje 
w  najważniejszych ośrodkach muzycznych w  kraju i  poza jego 
granicami. Zespół koncertował prawie we wszystkich krajach 
Europy. W lutym i marcu 2020 roku orkiestra zagrała cykl koncertów 
Kompozytorzy na walizkach w  Niemczech i  we Francji, w  których 
solistą był światowej sławy polski pianista Rafał Blechacz.

Zespól uczestniczył w  wielu znaczących zagranicznych 
festiwalach muzycznych, m.in.: Romaeuropa-Villa Medici, Kissinger 
Sommer, Ankara Sanat Festivali, Festwochen in Herrenhausen, 
Bregenzer Frühling, Dresdner Musikfestspiele, Choriner 
Musiksommer, Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena, 
Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Janáčkův Máj, 
Międzynarodowym Festiwalu Operowym Smetanowa Litomyšl.

Orkiestra towarzyszyła uczestnikom pierwszego powojennego 
Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, a od 1952 roku akompaniuje 
finalistom Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka 
Wieniawskiego w  Poznaniu. Jest podstawowym zespołem 
symfonicznym festiwalu Poznańska Wiosna Muzyczna, bierze także 
udział w  festiwalach Warszawska Jesień i  Wratislavia Cantans. 
Często uczestniczy w  prawykonaniach utworów współczesnych 
kompozytorów polskich i  zagranicznych. Do ważnych wydarzeń 
w historii zespołu należy występ przed papieżem Janem Pawłem II 
w Watykanie.
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Z  zespołem występowali światowej sławy dyrygenci: Hermann 
Abendroth, Walerian Bierdiajew, Henryk Czyż, Marco Erede, János 
Ferencsik, Reinhard Goebel, Zdzisław Górzyński, Eivind Gullberg 
Jensen, Christopher Hogwood, Pietari Inkinen, Jacek Kaspszyk, 
Kazimierz Kord, Jan Krenz, Zygmunt Latoszewski, Zdeněk Mácal, 
Jerzy Maksymiuk, Sir Neville Marriner, Paul McCreesh, Rafael 
Payare, Jérémie Rhorer, Witold Rowicki, Ainārs Rubiķis, Jerzy 
Semkow, Stanisław Skrowaczewski, Václav Smetáček, Antoni Wit, 
Bohdan Wodiczko, Carlo Zecchi oraz soliści: Piotr Anderszewski, 
Martha Argerich, Piotr Beczała, Rafał Blechacz, Gábor Boldoczki, 
Pavol Breslik, Sarah Chang, Andrzej Dobber, Helen Donath, 
Wojciech Drabowicz, Franco Fagioli, Jean Fournier, Malcolm Frager, 
Alexander Gavrylyuk, Monique Haas, Ida Haendel, Anita Hartig, 
Andrzej Hiolski, Philippe Jaroussky, Sumi Jo, Ryszard Karczykowski, 
Antonina Kawecka, Simone Kermes, Olga Kern, Gidon Kremer, 
Konstanty Andrzej Kulka, Aleksandra Kurzak, Sergei Leiferkus, Julia 
Lezhneva, Christian Lindberg, Bernard Ładysz, Adam Makowicz, 
Witold Małcużyński, Annick Massis, Albrecht Mayer, Francesco 
Meli, Midori, Johannes Moser, Leszek Możdżer, Victoria Mullova, 
Sergei Nakariakov, Wiesław Ochman, Garrick Ohlsson, Dawid 
i Igor Ojstrachowie, Gerhard Oppitz, Emmanuel Pahud, Ewa Podleś, 
Maurizio Pollini, Samuel Ramey, Vadim Repin, Rugierro Ricci, 
Światosław Richter, Mścisław Rostropowicz, Artur Rubinstein, Gil 
Shaham, Göran Söllscher, Martin Stadtfeld, Akiko Suwanai, Henryk 
Szeryng, Maxim Vengerov, Arcadi Volodos, Wanda Wiłkomirska, 
Ingolf Wunder, Pretty Yende, Narciso Yepes, Christian Zacharias, 
Thomas Zehetmair, Krystian Zimerman, Nikolaj Znaider.

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej ma w dorobku nagrania z muzyką 
symfoniczną, operową i baletową dla radia, telewizji oraz na płyty 
CD (nagrania dla Sony Classical, cpo, Polmusic, Polskie Nagrania, 
Muza, Largo Records, Dux, CD Accord, Naxos). W 2015 roku płyta 
Gwiazdy Światowych Scen Operowych: Ewa Podleś z  Orkiestrą 
Filharmonii Poznańskiej – live (zarejestrowana w Poznaniu podczas 
koncertu pod batutą Łukasza Borowicza) została wyróżniona przez 
francuską Académie du Disque Lyrique nagrodą L’Orphée d’Or 
(Złotego Orfeusza). 

W  2016 roku Orkiestra Filharmonii Poznańskiej (wraz z  Chórem 
Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz solistami: Wiolettą Chodowicz, 
Robertem Gierlachem i Wojtkiem Gierlachem, pod dyrekcją Łukasza 
Borowicza) dokonała pierwszego światowego nagrania płytowego 
Quo vadis Feliksa Nowowiejskiego. Dwupłytowy album z  tym 
nagraniem, wydany w 2017 roku przez znaną niemiecką wytwórnię 
cpo, w 2018 roku zdobył jedną z najbardziej prestiżowych nagród 
płytowych świata – International Classical Music Awards (ICMA 
2018).

W  2019 roku ukazał się dwupłytowy album „Stanisław 
Moniuszko, Kantaty Milda/Nijoła”, będący światową premierą 
fonograficzną.  Poznańscy Filharmonicy pod batutą Łukasza 
Borowicza nagrali  go wraz  z  Chórem Opery i  Filharmonii 
Podlaskiei  oraz solistami: Wiolettą Chodowicz (sopran), Maria 
Jaskulską-Chrenowicz (sopran), Ewą Wolak (mezzosopran), 
Sylwestrem Smulczyńskim (tenor), Robertem Gierlachem (baryton) 
i Szymonem Kobylińskim (bas). W maju 2020 roku album ten znalazł 
się na liście Editor’s Choice, May 2020 najlepszych albumów 
płytowych wybranych przez prestiżowy brytyjski miesięcznik 
poświęcony muzyce poważnej – Gramophone.

Najnowsze albumy (dwa pierwsze to światowe premiery 
fonograficzne) Poznańskich Filharmoników to: „Michał Bergson, 
Concerto symphonique pour piano et orchestre op. 62 /Music 
from the opera Luisa di Monfort” (Jonathan Plowright – fortepian, 
Jakub Drygas – klarnet, Aleksandra Kubas-Kruk – sopran, Łukasz 
Borowicz – dyrygent, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej) oraz 
koncertowe wykonania oper: Faniska Luigiego Cherubiniego 
i  Kościej Nieśmiertelny Nikołaja Rimskiego-Korsakowa, które pod 
batutą Łukasza Borowicza Orkiestra Filharmonii Poznańskiej nagrała 
z udziałem solistów i Poznańskiego Chóru Kameralnego.

Salą koncertową Filharmonii Poznańskiej jest Aula Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, znana w Europie z doskonałej 
akustyki i  przepięknej architektury w  stylu neorenesansowym, 
mogąca pomieścić ponad 1000 słuchaczy.
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Miłosz Kula
prowadzenie koncertów
Dyrygent i  muzykolog. W  2017 roku uzyskał stopień doktora 
w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura. Jest także 
doktorantem w zakresie muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim 
(promotor: prof. Remigiusz Pośpiech). Ukończył Podyplomowe 
Studia Zarządzania Placówkami Kultury (Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu). Pracuje we wrocławskiej Akademii Muzycznej na 
stanowisku asystenta.

Otrzymał nagrody i  wyróżnienia na konkursach zespołów 
kameralnych w  Szczecinie, Jaworze i  Wrocławiu. Jest półfinalistą 
I Ogólnopolskiego Konkursu dla Studentów Dyrygentury im. Adama 
Kopycińskiego we Wrocławiu. Był współzałożycielem oraz prezesem 
Wrocławskiej Orkiestry Młodzieżowej, z którą współtworzył szereg 
projektów orkiestrowych w kraju i za granicą.

Jako muzyk orkiestrowy, chórzysta, solista i  kameralista brał udział 
w  wielu wydarzeniach artystycznych o  randze ogólnopolskiej 
i  międzynarodowej. Był chórzystą Chóru Filharmonii Wrocławskiej, 
współpracował z  Chórem Kameralnym Senza Rigore, Filharmonią 
Sudecką w  Wałbrzychu i  Agencją Artystyczną ProMusica. 
Koncertował w  Czechach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Rosji 
i Szwajcarii.

W  roli dyrygenta zadebiutował podczas festiwalu Eurochestries 
w  2010 roku w  Almerii (Hiszpania). Miał okazję prowadzić 
koncerty w ramach Festiwali Clarimania we Wrocławiu i Brand New 
Music Festival w  Katowicach, a  także występować z  orkiestrami 
filharmonicznymi w  Lublinie, Zielonej Górze, Kielcach, Katowicach, 
Rzeszowie, Opolu, Częstochowie, Ołomuńcu (Republika Czeska), 
Berlin Sinfoniettą, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Capellą 

Bydgostiensis i  Sound Factory Orchestra. Ponadto współpracował 
z  Gliwickim Teatrem Muzycznym. Występował z  takimi solistami 
jak m.in. Bartosz Koziak, Ewa Biegas, Aleksander Teliga, Jacek 
Mirucki. Jest pierwszym polskim dyrygentem, którego koncert został 
zarejestrowany w standardzie 4K.

Brał udział w  kursach mistrzowskich pod kierunkiem m.in. Rafała 
J.  Delekty, Lawrence’a  Gwozdza, Florent Héau, Jacka Kaspszyka, 
Colina Mettersa, Tadeusza Strugały oraz Alima Szacha.

Miłosz Kula zajmuje się również działalnością naukową. Uczestniczył 
w ekspedycji etnomuzykologicznej w okolice Irkucka, badając ślady 
obecności polskiego repertuaru. Wygłaszał referaty na konferencjach 
naukowych w Bydgoszczy, Częstochowie, Poznaniu, Warszawie i we 
Wrocławiu. Kierował czterema grantami badawczymi. Współtworzył 
portal batuty.instrumenty.edu.pl prowadzony przez Instytut Muzyki 
i  Tańca. Uczestniczył w  seminarium i  warsztatach edytorstwa 
muzycznego organizowanych przez PWM i  NIFC. W  swojej 
aktualnej aktywności naukowej koncentruje się na twórczości 
instrumentalnej Carla Dittersa von Dittersdorfa. Jest autorem wielu 
publikacji naukowych, prowadzi bogatą działalność prelegencką 
i popularyzatorską, opatrując słowem wiążącym koncerty w ramach 
festiwali muzycznych na Dolnym Śląsku.
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Pierwsze lata
Przyszedł na świat 24 maja 1767 roku w Nowogrodźcu nad Kwisą (wówczas: Naumburg am Queis) 
w budynku plebanii kościoła parafialnego przy obecnej ul. Kościelnej. Jego ojciec, Joseph Victor 
(1743-1809) był kantorem w nowogrodzieckim kościele parafialnym. Matka, Anna Maria z domu 
Girbig pochodziła z rodziny piekarzy. Jak się później okazało, Józef Ignacy był najwybitniejszym 
przedstawicielem rodziny muzyków śląskich, którą poza wspomnianym ojcem współtworzyli bracia 
Michael (1775-1809) i  August (1795-1863) oraz syn Michaela – Carl (1809-1881). Już jako 
sześciolatek, mały Józef ujawnił nieprzeciętny talent muzyczny. Został wówczas zauważony za 
sprawą swojego pięknego głosu. To od ojca odebrał pierwsze lekcje muzyki – w zakresie śpie-
wu, gry na skrzypcach oraz instrumentach klawiszowych. Tak przygotowany chłopiec z  czasem 
stał się świetnym pomocnikiem wzbogacając swymi umiejętnościami muzyczną oprawę liturgii 
i nabożeństw odprawianych w kościele parafialnym p.w. św. św. Piotra i Pawła. Kilkuletnia nauka 
połączona z wszechstronną praktyką, zaowocowała solidnym warsztatem młodego muzyka, który 
z powodzeniem mógł prezentować się nie tylko w rodzinnej miejscowości.

Nauka we Wrocławiu
Jako trzynastolatek, w 1779 roku, kompozytor po raz pierwszy przyjechał do Wrocławia. Wówczas 
rozpoczął edukację w  Gimnazjum św. Macieja oraz dostał się na nauki jako dyszkancista (so-
pranista) do katolickiego gimnazjum przy opactwie św. Wincentego. Do szkoły przyjmował go, 
ówcześnie kierujący chórem, Ignaz Pachmann.

Z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych z uchem, dziewiętnastoletni Schnabel był zmuszo-
ny powrócić do domu rodzinnego. Jednak bazując na zdobytej we Wrocławiu wiedzy, samodzielnie 
przygotował się do zawodu nauczyciela muzyki.

Nie znamy zbyt wielu szczegółów dotyczących tych lat życia, które kompozytor spędził na nowo-
grodzieckiej ziemi. Jednym z potwierdzonych doniesień jest fakt zawarcia związku małżeńskiego 

jesienią 1790 roku. Wiemy, że wtedy Józef Ignacy był już nauczycielem i urzędnikiem w pobliskich 
Parzycach. Na ten czas przypada okres intensywnej działalności chóru chłopięcego oraz orkiestry 
złożonej z uczniów tamtejszej szkoły. Udokumentowane są koncerty tego zespołu nie tylko w sa-
mych Parzycach, ale również w okolicznych miejscowościach. Jest prawdopodobne, że to właśnie 
Schnabel założył tę orkiestrę, a na pewno prowadził ją przez osiem lat swojej działalności.

Powrót do Wrocławia
Za rekomendacją chórmistrza Johanna Steinera, w marcu 1797 roku, Schnabel otrzymał posadę 
organisty we wrocławskim kościele św. Klary. Powrócił również do opactwa św. Wincentego – 
tym razem nie jako uczeń, ale wykształcony skrzypek. Już rok później został koncertmistrzem 
w orkiestrze Teatru Miejskiego (instytucji uznawanej za podwaliny obecnej Opery Wrocławskiej). 
Warto w tym miejscu wspomnieć, że był przeciwnikiem zatrudnienia młodego (zaledwie osiem-
nastoletniego) Carla Marii von Webera na stanowisku dyrektora tejże instytucji w 1804 roku. Na 
znak protestu, opuścił zespół artystyczny. Nawiązanie kontaktów z muzykami orkiestry i  innymi 
artystami spowodowało jednak, że od tego czasu jego kariera we Wrocławiu zaczęła nabierać 
rozmachu. To dało Schnablowi możliwość trafiania nie tylko na afisze koncertowe, ale także zaist-
nienia na łamach prasy. Stąd wiemy m.in., że poprowadził on wrocławskie prawykonanie Requiem 
W. A. Mozarta (w 1800 roku) i Stworzenie świata Josepha Haydna – wykonywane pod jego batutą 
rokrocznie, począwszy od 1801 roku, przez kolejnych trzydzieści lat. 

Od roku 1803 nauczał w  Katolickim Seminarium Nauczycielskim we Wrocławiu, gdzie przyszli 
instruktorzy zajęć muzycznych zdobywali umiejętności do umuzykalniania miejscowej społeczności 
w ruchu amatorskim.

Wyrazem wzrastającego znaczenia Schnabla w życiu muzycznym Wrocławia było powierzenie mu 
opieki nad oprawą muzyczną obchodów setnej rocznicy założenia Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Wtedy to wykonano m.in. uroczystą kantatę jego autorstwa, skomponowaną specjalnie na tę 
okazję. Kompozycja niestety zaginęła.

Józef Ignacy Schnabel

Człowiek i dzieło
Spoglądając na życiorys Józefa Ignacego Schnabla „z lotu ptaka”, na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, 
iż był to prowincjonalny twórca, który nie zmienił biegu historii muzyki, a  jego działalność nie miała większego 
kręgu oddziaływania. Dopiero zsumowanie aktywności koncertowej, kompozytorskiej i  pedagogicznej pokazuje, 
iż jego wkład w kształtowanie kultury muzycznej Śląska w I połowie XIX wieku był ogromny. Natomiast całkowity 
dorobek ustawia Schnabla w czołówce trzech-czterech najwybitniejszych postaci w całej historii muzyki śląskiej.

J. I. Schnabel – litografia
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Kapelmistrz i animator 
1 kwietnia 1805 roku Józef Ignacy Schnabel, objął funkcję kapelmistrza wrocławskiej katedry, 
rozpoczynając tym samym dwudziestosześcioletni okres, niezwykle ważny dla kultury muzycznej 
diecezji i miasta.

W  tym czasie kompozytor stał się praktycznie centralną postacią życia muzycznego Wrocławia. 
W latach 1806-1810 zaangażował się w działalność trzech towarzystw koncertowych tego miasta. 
Prowadził tzw. koncerty abonamentowe w czwartki (od 1806 roku) oraz poniedziałkowe i piątkowe 
(od 1810 roku). Dbał, aby w  ramach spotkań z muzyką były wystawiane dzieła klasyków wie-
deńskich, w tym również L. v. Beethovena (wtedy przecież kompozytora współczesnego!). To pod 
batutą Schnabla miały miejsce pierwsze wrocławskie wykonania beethovenowskich symfonii. Mistrz 
z Wiednia wiedział o tym dobrze i w 1825 roku, za pośrednictwem Carla Gottlieba Freudenberga, 
przesłał Schnablowi serdeczne pozdrowienia.

Najwięksi wirtuozi tamtych czasów, podróżujący przez Wrocław, przedkładali Schnablowi swoje 
kompozycje orkiestrowe do wspólnego wykonania. Wśród nich znalazł się m.in. Louis Spohr – nie-
miecki kompozytor wczesnego romantyzmu i jeden z najwybitniejszych skrzypków tamtych czasów. 
Wirtuoz był tak zachwycony współpracą ze Schnablem, że jemu zadedykował swoje offertorium 
Jubilate Deo, wspólnie prawykonane w 1815 roku.

W 1812 roku, na zaproszenie Pruskiego Ministerstwa Kultury, udał się wraz Friedrichem Wilhelmem 
Bernerem do Berlina, by wziąć udział w próbach i koncertach Carla Friedricha Zeltera, berlińskiego 
kompozytora, dyrygenta i pedagoga. Tam obaj muzycy mieli okazję zapoznać się z metodą dydak-
tyczną wspomnianego artysty oraz przyjrzeć się działalności tamtejszej Akademii Śpiewu (Singaka-
demie). Podczas omawianego pobytu Schnabel zadyrygował koncert z orkiestrą oraz poprowadził 
wykonanie mszy własnego autorstwa.

W listopadzie 1830 roku, na jednym z koncertów poniedziałkowych wystąpił Fryderyk Chopin, który 
na prośbę Schnabla (i pod jego batutą) wykonał II i III część ze swojego I Koncertu fortepianowego 
e-moll. Chopin w liście do rodziny z 9 listopada ówczesnego roku tak opisywał wydarzenie: 

Znajdowaliśmy się właśnie w tutejszej resursie, gdzie Schnabel, kapellmeister, prosił, ażebym 
był obecny próbie z mającego się dać wieczorem koncertu. Takich koncertów dają tu trzy razy 
na tydzień. Zastałem tam nielicznie, jak zwykle, zebraną na próbę orkiestrę, fortepian i jakie-
goś referendariusza, amatora, nazwiskiem Hellwig, gotującego się do odegrania pierwszego 
Es-dur Koncertu Moschelesa. Nim on zasiadł do instrumentu, Schnabel, co mię od czterech lat 
nie słyszał, prosił, ażebym spróbował fortepian. Trudno było odmówić, siadłem i zagrałem kil-
ka wariacji. Schnabel się niezmiernie ucieszył, pan Hellwig  stchórzył, inni zaczęli mnie prosić, 
ażebym wieczorem dał się słyszeć. Szczególnie Schnabel tak szczerze nalegał, że nie śmiałem 
staremu odmówić. Jest to wielki przyjaciel pana Elsnera; alem mu powiedział, że uczynię 
to tylko dla niego, bo anim grał przez parę tygodni, ani się myślę w Wrocławiu popisywać. 
Stary mi na to, że wie o tym wszystkim i że chciał mnię już wczoraj, widząc w kościele, o to 
poprosić, ale nie śmiał.

Nauczyciel
Schnabel zajmował się także prowa-
dzeniem zajęć i  organizacją nauczania 
muzyki. Od 1803 roku wykładał w ka-
tolickim Seminarium Nauczycielskim 
(Katholische Lehrerseminar). Wraz 
z  Friedrichem Wilhelmem Bernerem 
od podstaw zorganizował i  od 1815 
roku prowadził Królewski Akademicki 
Instytut Muzyki Kościelnej (Königliches 
Akademische Institut für Kirchenmusik) 
przy obecnym Uniwersytecie Wrocław-
skim. Tym samym pełnił obowiązki 
dyrektora muzycznego na tej uczelni. 
Przygotowania do poprowadzenia pla-
cówki rozpoczęły się trzy lata wcześniej. 
Dzięki poparciu Carla Friedricha Zeltera, 
niezwykle ważnej postaci w życiu Kró-
lestwa Pruskiego, Schnabel opracował 
nowoczesny program nauczania. Jego 
głównym celem było położenie nacisku 
na edukowanie muzyków kościelnych 
i rozwój śpiewu chóralnego. Kształcono 
tu organistów, kantorów i  dyrygentów 
z  całego Śląska, a  później również 
z Wielkopolski. 

Tak jak cały Uniwersytet był dwuwyznaniowy (co było ewenementem na skalę europejską), tak 
i podwójny profil miało kształcenie w Instytucie Muzyki Kościelnej. Berner opiekował się nauczaniem 
w duchu muzyki luterańskiej, Schnabel – katolickiej. Jest to niespotykany i godny naśladowania 
przypadek tolerancji i wzajemnego szacunku wobec różnic wyznaniowych i kulturowych. Mało tego, 
zawodowa współpraca Schnabla i Bernera stała się początkiem długoletniej i zażyłej przyjaźni.

Szesnastoletnia działalność pedagogiczna Józefa Ignacego na Uniwersytecie Wrocławskim zaowo-
cowała wieloma wspaniałymi wychowankami, w tym znakomitymi artystami. Między innymi z tego 
powodu przez kolejne pokolenia Schnabel był uważany za twórcę wrocławskiej szkoły kompozy-
torskiej.

W uznaniu zasług pedagogicznych i wysokiego kunsztu wykonawstwa muzycznego Rada Wydziału 
Filozoficznego Uniwersytetu Wrocławskiego uhonorowała Schnabla zaszczytnym tytułem doktora 
honoris causa. Miało to miejsce 27 lutego 1823 roku.

Karta tytułowa libretta kantaty na stulecie UWr
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Kompozytor
Zasługi Schnabla dla kultury muzycznej Śląska uwydatniają się najpełniej za pośrednictwem jego 
twórczości religijnej. W swoich kompozycjach nawiązuje do wzorców klasyków wiedeńskich (zwłasz-
cza J. Haydna i L. v. Beethovena), z wyraźnymi wpływami harmoniki L. Spohra. Pozostaje zatem 
na pograniczu dojrzałego stylu klasycznego i wczesnego romantycznego.

Utwory te nie odznaczają się nadmierną wirtuozerią, popisowymi fragmentami, szczególnym roz-
machem. Ich piękno tkwi raczej w ujmującej prostocie, umiarkowanych środkach artystycznych oraz 
zręcznie zaprojektowanej formie.

Jest twórcą 17 cyklów mszalnych, a także wielu części zmiennych mszy (tzw. proprium missae). 
Napisał ponadto: 2 Requiem, 8 nieszporów, 5 Te Deum, liczne hymny, antyfony maryjne, litanie 
oraz utwory na Boże Ciało i Wielki Tydzień. Natomiast z kręgu muzyki świeckiej znane są jego 
nieliczne kompozycje. Wśród nich marsze na orkiestry dęte, Koncert klarnetowy (skomponowany 
prawdopodobnie z myślą o swoim bracie klarneciście – Michaelu) oraz Kwintet na gitarę, dwoje 
skrzypiec, altówkę i wiolonczelę. W sumie pozostawił po sobie przebogatą spuściznę ponad trzystu 
kompozycji.

Około jedna trzecia dzieł Schnabla została ogłoszona drukiem, co jak na tamte czasy było miarą 
dużego prestiżu. Wśród wydawców jego utworów znalazły się tak renomowane oficyny jak Breitkopf 
czy Leuckart. 

***

Życie rodzinne Józefa Ignacego Schnabla niestety nie należało do szczęśliwych. Owdowiał dwu-
krotnie, a sam dokonał swoich dni u boku trzeciej żony. Ze wszystkich małżeństw miał w sumie 
25 dzieci, z których aż 21 (!) nie przeżyło własnego ojca. Dorosłość osiągnęło tylko trzech synów 
i  jedna córka. Joseph junior został kantorem w  kościele w Głogowie, August był następcą ojca 
w  Seminarium Nauczycielskim, Hedwiga po ślubie osiadła w  Kowarach (niem. Schmiedeberg). 
O losach najmłodszego syna Leo, brak jest jakichkolwiek potwierdzonych informacji.

Józef Ignacy Schnabel zmarł 16 czerwca 1831 roku we Wrocławiu, w  domu przy obecnej ulicy 
Katedralnej 8. Jego pożegnanie było wielką i podniosłą uroczystością. Pamięć Schnabla uczczono 
we Wrocławiu wykonaniami mszy żałobnych we wszystkich głównych świątyniach. Hołd pedagogowi 
oddali jego wychowankowie i studenci. Poruszającą mowę pogrzebową na cmentarzu św. Michała 
wygłosił ks. Carl Ditters von Dittersdorf junior, a więc najmłodszy syn innego słynnego kompozytora 
śląskiego.

Georg Münzer, muzykolog i badacz kultury muzycznej Śląska z przełomu XIX i XX wieku, po latach 
pisał, że Schnabel był w swoich czasach gwiazdą na muzycznym firmamencie Wrocławia. To stwier-
dzenie chyba najpełniej oddaje wielkość tego niesamowicie utalentowanego, wszechstronnego 
i pracowitego człowieka.

Miłosz Kula
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Międzynarodowy Festiwal „Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla” został powołany do życia w 2009 
roku z  inicjatywy Burmistrza Nowogrodźca – Roberta Relicha. Od tego czasu, podczas kilku 
wyjątkowych dni, miasto staje się stolicą muzyki tzw. „poważnej”. Patronem wydarzenia jest 
urodzony tu kompozytor znacznego formatu. To właśnie dzięki Schnablowi Nowogrodziec jawi 
się na mapie kulturalnej Europy jako ważny ośrodek, który wydał na świat płodnego twórcę 
uznawanego za ojca Śląskiej Szkoły Kompozytorskiej.
Festiwal rozpościera dla swych melomanów prawdziwy wachlarz muzycznych barw najwyższej 
artystycznej próby. Podczas koncertów można usłyszeć dzieła pochodzące z  epoki baroku, 
kompozycje z okresu klasycyzmu, muzykę XIX i XX wieku, a także utwory najnowsze. „Muzyka 
u  Józefa Ignacego Schnabla” propaguje również koncerty o  charakterze etnicznym, a  także 
w nurcie jazzowym.
W  trakcie dwunastu edycji Festiwalu Nowogrodziec gościł takich znamienitych dyrygentów, jak: 
Agnieszka Duczmal, Czesław Grabowski, Milko Kersten, Marek Pijarowski czy Wojciech Rodek. Swoją 
wirtuozerią wokalną zachwycali melomanów na przykład: Affabre Concinui, Margaret Ferguson, 
Johanna Krumin, Olga Ksenicz, Stanisław Kuflyuk, Piotr Łykowski, Bogdan Makal, Ester Pavlů, Narjes 
Salmouna, a kunsztem organowym m.in.: Andrzej Białko, Andrzej Chorosiński, Gerhard Weinberger, 
Birgit Wildeman. Festiwal szczyci się także występami innych wybitnych instrumentalistów, wśród 
których znaleźli się: Aleksiej Archipowski, Bucharest Winds Ensemble, Igor Cecocho, Santiago 
Cimadevilla, Dance of Fire, Jonasz Dziuba, Carolina Eyck, Fraylachs Ensemble, Glass Duo, Valentin 
Ghita, Jacaras, Kapela Polonica, Kevin Kenner, Konstanty Andrzej Kulka, Motion Trio, Moyzes 
Quartet, Katarzyna Myćka, Ruth Pfundstein-Langes, Veranika Pradzed, Jan Stanienda, Kuba 
Stankiewicz, Błażej Sudnikowicz, Gracjan Szymczak, Yazcite, Jasser Haj Youssef czy Małgorzata 
Zalewska. Na zaproszenie organizatorów do Nowogrodźca przybyły także orkiestry: Amadeus, 
Leopoldinum, Wratislavia, Sinfonietta Dresden, praska Orkiestra Kameralna im. Józefa Suka, 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, Orkiestra Kameralna Filharmoników 
Zielonogórskich, grupa taneczna Cracovia Danza, a  także chóry: Kameralny Chór Politechniki 
Wrocławskiej, Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej i Chór Con Brio.
Funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu sprawowali Mariusz Monczak (2009-2011) oraz Piotr 
Rojek (2012-2013). Od roku 2014 nad artystycznym kształtem nowogrodzieckiego muzycznego 
święta czuwa Aleksandra Pijarowska. Organizacją przedsięwzięcia od początku zajmuje się 
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Nieocenionym wsparciem podczas pierwszych 
dziesięciu edycji była współpraca z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Nowogrodźcu, na terenie której odbywała się znakomita większość koncertów.
W historii Festiwalu niezwykle istotne okazały się jego trzy edycje – czwarta (2012), dziewiąta 
(2017) oraz jubileuszowa – dziesiąta (2018). Pierwsza z nich stanowiła część większego projektu 
finansowanego ze środków unijnych. Dokonano wówczas renowacji zabytkowych organów w kościele 
pw. św. Mikołaja w  Nowogrodźcu. W  związku z  oddaniem do użytku drugiego historycznego 
instrumentu, program Festiwalu wzbogacony został o  recitale muzyki organowej. Dziewiąta 
odsłona Festiwalu była dla melomanów, mieszkańców Nowogrodźca i  organizatorów czasem 
szczególnym. Obchodziliśmy bowiem 250. rocznicę urodzin patrona. Była to znakomita okazja do 
zorganizowania pierwszej sesji naukowej poświęconej życiu i twórczości Schnabla, zatytułowanej 
„Józef Ignacy Schnabel i  jego epoka”. I  tak podczas festiwalowego weekendu wybitni badacze 
z  Polski i  Czech przedstawili obecny stan wiedzy o  tym kompozytorze. Honorową pieczę nad 

konferencją sprawowała prof. dr hab. Anna Granat-Janki – Kierownik Katedry Teorii Muzyki 
i  Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 
Ponadto, Festiwal i Konferencja wpisały się w projekt „Józef Ignacy Schnabel na pograniczu”, który 
był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
Jubileuszowa, dziesiąta edycja zdecydowanie zapoczątkowała nową jakość, stając się wyjątkową 
z  kilku względów. Zwiększono liczbę festiwalowych wydarzeń. Przedstawieniem muzyczno-
teatralno-multimedialnym Karnawał zwierząt zainaugurowano cykl koncertów dla dzieci 
i młodzieży zatytułowany „Festiwal dzieciom”. Chcąc podziękować Księdzu Dziekanowi Krzysztofowi 
Słabickiemu za wieloletnią gościnę, Festiwal przekazał podarunek w  postaci uroczystej oprawy 
niedzielnej mszy świętej, podczas której w moniuszkowskim repertuarze wystąpiły razem Chór 
Środowiskowy „Harmonia” i Kameralny Chór Politechniki Wrocławskiej z towarzyszeniem zespołu 
instrumentalnego. Jubileuszową edycję Festiwalu zwieńczyło bezprecedensowe wydarzenie: 
widowisko światło – dźwięk Carmina Burana Carla Orffa pod dyrekcją Maestra Marka Pijarowskiego. 
Muzyka w połączeniu z projekcją laserową i pokazem sztucznych ogni przyciągnęła grono około 
trzech tysięcy melomanów z Nowogrodźca, okolic i całego Dolnego Śląska.
W 2019 roku byliśmy świadkami otwarcia się kolejnych możliwości dla Festiwalu, gdyż zyskał on 
nową siedzibę – poddany gruntownej rewitalizacji budynek dawnego kościoła ewangelickiego, 
obecnie Centrum Kultury i Sztuki „Muza”. Fakt ten pozwolił nam jeszcze bardziej poszerzyć ofertę 
koncertową. Rozpoczęliśmy nowy cykl zatytułowany „Młody wirtuoz”. Jego celem jest promocja 
polskich wybitnie utalentowanych muzyków, laureatów prestiżowych konkursów. Występ podczas 
Festiwalu stanowi nagrodę specjalną, która trafia do rąk zwycięzcy konkursowych zmagań.
Schnablowski Festiwal stał się do tej pory także estradą dla prezentacji młodych talentów 
wrocławskiej Akademii Muzycznej. Regularnie zapraszano do Nowogrodźca studentów wraz ze 
swoimi mistrzami. Gościli u  nas: Big-Band Aleksandra Mazura, pedagodzy i  studenci Wydziału 
Wokalnego z operetką Heinricha Berté, a także adepci Wydziału Instrumentalnego oraz dyrygentury. 
Dodatkowo, instrumentaliści odbywali w Nowogrodźcu warsztaty gry pod okiem profesorów tejże 
uczelni.
Patronat honorowy nad dotychczas zorganizowanymi edycjami Festiwalu sprawowali: Ministerstwo 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, Ioana-Gabriela Costache, Chargé d’Affaires a.i. Ambasady 
Rumunii w  Rzeczypospolitej Polskiej, Konsul Generalny RFN we Wrocławiu dr Helmut Schöps, 
Konsul Generalny RFN we Wrocławiu Hans Jörg Neumann, Konsul Generalny Węgier w Krakowie 
dr Adrienne Körmendy, JE ks. bp. Stefan Cichy – Biskup Legnicki, JE ks. bp. prof. dr hab. Zbigniew 
Kiernikowski – Biskup Legnicki, JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
prof. dr hab. Krystian Kiełb, JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
prof. Grzegorz Kurzyński, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski Jarosław 
Obremski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich, Instytut Słowacki w Warszawie oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. św. św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Nowogrodźcu.
„Muzyka u  J. I. Schnabla” rozbrzmiewa w Nowogrodźcu już drugą dekadę. Festiwal cały czas 
dojrzewa, dorasta, zmienia optykę, coraz śmielej wyznacza cele i  nie boi się ich realizacji. 
Organizatorzy żywią nadzieję, że każda kolejna edycja będzie wspaniałym przeżyciem dla 
melomanów, spełni ich oczekiwania i rozbudzi apetyt na więcej.

Historia Międzynarodowego Festiwalu
Muzyka u J. I. Schnabla
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Centrum Kultury i Sztuki 
„Muza”
Neogotycki budynek Centrum Kultury i Sztuki „Muza” usytułowany jest przy ulicy Lubańskiej 39 
w Nowogrodźcu. Stąd kilkuminutowy spacer wiedzie mieszkańców i gości na nowogrodziecki Rynek, 
gdzie dumnie prezentuje się jeden z  najbardziej rozpoznawalnych elementów przestrzennych 
miasta – słynny na całą Polskę Wielki Garniec.

Historia siedziby obecnej „Muzy” rozpoczęła się w 1885 roku, kiedy to 17 lipca, w obecności pastora 
Fryderyka Wilhelma Bocka, położono kamień węgielny pod budowę kościoła ewangelickiego. Trzy 
miesiące później ustawiono więźbę dachową, a 26 maja 1886 roku poświęcono dzwony. W tym 
samym dniu w gałce wieżowej umieszczono dokumenty i pamiątki, a na szczycie osadzono krzyż. 
Całą inwestycję zrealizowano w niecałe półtora roku i tak, 10 listopada 1886 roku, przekazano 
ewangelickiej społeczności miasta Naumburg am Queis gotową, nową świątynię. Na jej wieży, 
16 października 1903 roku, pojawił się pokaźny zegar autorstwa ślusarza nazwiskiem Patzold. Od 
tego momentu odmierzał on miejscowym czas, a z racji swojego usytuowania najlepiej widoczny 
był dla mieszkańców z Przedmieścia Górnego i Piasku1.

Kościół służył ewangelikom do 1945 roku. Konsekwencje niezwykle destrukcyjnych i tragicznych 
w skutkach działań zbrojnych, mających miejsce podczas II wojny światowej, nie ominęły także 
Nowogrodźca oraz zabytków architektury znajdujących się w  mieście. Wiele z  nich uległo 
trwałemu zniszczeniu, a część zmieniła swe przeznaczenie, dostosowując się do potrzeb lokalnego 
środowiska. Tak też stało się z omawianą budowlą, która przez niemal 30 następnych lat XX wieku 
funkcjonowała jako sala gimnastyczna.

Brak możliwości rozbudowy obiektu i stworzenia odpowiednich warunków do aktywności fizycznej 
spowodował, że po wybudowaniu w Nowogrodźcu nowoczesnej hali sportowej, sala gimnastyczna 
w  murach zabytkowego kościoła została wyłączona z  tej formy działalności i  przez kilka lat 
eksploatowana była w minimalnym zakresie. Postępujący proces degradacji nieruchomości, przy 
stałych kosztach jej utrzymania, stanowił podstawę do podjęcia decyzji o gruntownej przebudowie 
budynku, tak aby stworzyć obiekt nowoczesny i  wielofunkcyjny. Podjęte w  2002 roku prace 
remontowe zaingerowały jednak zbyt głęboko w  architektonikę formy i  doprowadziły do 
zachwiania jej estetyki.

Na początku kwietnia 2017 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę obejmującą 
prace budowlane, zmierzające do transformacji budynku w  wielofunkcyjną salę o  charakterze 
kulturalno-artystycznym, która pomieści ponad 220 osób. Warto wspomnieć, że wyremontowano 
nie tylko sam obiekt, ale i teren wokół niego. Powstał parking, a także miejsce do organizacji 
imprez plenerowych. Odtworzone zostało również dawne wejście do sali od strony traktu przy 
ulicy Lubańskiej.

Cieszy fakt, że znaleziono godne przeznaczenie dla obiektu z tak bogatą historią. Można w nim 
z powodzeniem organizować między innymi koncerty, wystawy, spektakle, konferencje, a także 
projekcje filmowe. Sala wyposażona jest w nowoczesny sprzęt elektroakustyczny, który pozwala 
na profesjonalne nagłośnienie szerokiej gamy wydarzeń. Gmina i Miasto Nowogrodziec zyskały 
więc przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń dotyczących szeroko pojętej kultury i sztuki.

1.  M. Olczak, Z. Abramowicz, Nowogrodziec. Dzieje miasta i okolic do roku 1945, Warszawa 2000, s. 100.
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