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Kalendarz Koncertów

Piątek, 2 października 2009 r., godz. 18.00,  
Sala Koncertowa im. Ireny Dubiskiej

kOncert z Okazji eurOPejskiegO rOku 
twórczoŚcI I InnowacJI

WYKONAWCY:
Zespół GLASS DUO – szklana harfa

Hanna DYS – organy

Piątek, 16 października 2009 r., godz. 18.00,  
Sala Koncertowa im. Ireny Dubiskiej

Koncert z oKazJI oBcHodów dnIa PaPIeSKIeGo
WYKONAWCY:

Ziemowit WOJTCZAK – baryton
Piotr GRAJTER – organy

Czwartek, 22 października 2009 r., godz. 18.00,  
Sala Koncertowa im. Ireny Dubiskiej

kOncert z Okazji rOku g.f.haenDla  
i f.MenDelssOhna

WYKONAWCY:
TRIO FLETOWE: Katarzyna PRZYBYLSKA

  Joanna WOSZCZYK-GARBACZ
  Ewelina Agata ZAWIŚLAK

Jakub GARBACZ – organy

Wstęp wolny na wszystkie koncerty 
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Szanowni Państwo,

już po raz trzydziesty zabrzmią inowrocławskie organy w Sali 
Koncertowej im. Ireny Dubiskiej, obwieszczając jubileuszowy Festiwal 
Muzyki Organowej.

Jesienne Wieczory Organowe to czas, kiedy inowrocławscy melo-
mani mają okazję zbliżyć się do majestatu i piękna sztuki muzycznej.

Jeden ze współczesnych twórców sztuki stwierdził, że muzyka to 
jedyny język przekazu, który jednoczy wszystkie kraje i wszystkie 
kultury, dzięki niej można skleić stłuczone na tysiące kawałków lu-
stro, w którym wszyscy możemy zobaczyć się i zrozumieć nawzajem.  
Ta piękna refleksja potwierdza uniwersalne walory sztuki oraz uzasad-
nia naturalną potrzebę obecności muzyki w życiu człowieka.

Pragnę serdecznie podziękować Organizatorom Festiwalu za in-
teresujące propozycje tegorocznych koncertów. Jesteśmy dumni, że 
w naszym mieście możemy szczycić się bogatymi tradycjami życia 
muzycznego oraz najstarszym w regionie Festiwalem Organowym. 
Myślę, że dobry klimat dla muzyki w Inowrocławiu to zasługa zarówno 
tradycji, jak i niespotykanego zapału i pasji współczesnych animato-
rów muzycznych przedsięwzięć.

Pozostając z wdzięcznością za przygotowanie kolejnego Festiwa-
lu, życzę wszystkim jego odbiorcom wspaniałych przeżyć i wrażeń. 
Oby piękno ubogacało naszą codzienność. 

 Ryszard Brejza

	 Prezydent	Miasta	Inowrocławia
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Szanowni Państwo!

Tegoroczny festiwal odbywa się w Inowrocławiu już po 
raz trzydziesty, lecz mimo tak bogatej historii, liczącej ogółem 
118. koncertów festiwalowych, staramy się cały czas zaskaki-
wać Państwa czymś nowym. Sprzyjają temu tegoroczne obcho-
dy Europejskiego Roku Twórczości i Innowacji, które w dniu 
7 stycznia w Pradze zainicjował koncert Wiedeńskiej Orkiestry 
Warzywnej, grającej na instrumentach wykonanych wyłącznie  
z warzyw. Inowrocławski festiwal ma więc do zaoferowania Państwu 
prezentację największego na świecie instrumentu stworzonego z… 
kieliszków, czyli tzw. szklanej harfy, które po raz pierwszy w Polsce,  
a może i na świecie, zabrzmią wspólnie z organami. Na ten wyjątkowy 
koncert zapraszamy 2 października, a jego wykonawcami będą gdań-
scy artyści: Anna i Arkadiusz Szafrańcowie oraz Hanna Dys. 

Trzydzieści edycji festiwalowych to także dorobek, który dał po-
czątek pewnym tradycjom związanym z festiwalem, a mianowicie od 
2003 roku organizujemy w połowie października koncert w hołdzie Ja-
nowi Pawłowi II, związany z obchodami Dnia Papieskiego. W tym roku 
- dokładnie w 31. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na głowę kościoła 
katolickiego, pragniemy uczcić pamięć tego wielkiego Polaka, Hono-
rowego Obywatela Miasta Inowrocławia, wielkiego miłośnika sztu-
ki. Stąd koncert wokalno-organowy prezentujący muzykę sakralną. 
Jednym z jego wykonawców będzie wieloletni kierownik artystyczny 
inowrocławskiego festiwalu prof. Piotr Grajter, uczeń prof. Mirosława 
Pietkiewicza – inicjatora budowy organów na sali koncertowej i po-
wstania niniejszego festiwalu. Partię wokalną wykona prof. Ziemowit 
Wojtczak.

Połączenie fletu z organami z pewnością nikogo już nie zaskoczy, 
ale być może zaskakujące będzie połączenie organów z triem fleto-
wym, zwłaszcza, że będzie okazja wysłuchać bogactwa brzmienia róż-
nych odmian fletu. Ten koncert będzie trzecim i za razem finałowym 
koncertem tegorocznego festiwalu, który odbędzie się w czwartek,  
22 października. Na scenie ponownie pojawi się absolwent klasy or-
ganów prof. Mirosława Pietkiewicza – Jakub Garbacz, któremu towa-
rzyszyć będzie łódzkie Trio fletowe. Koncert ma na celu uczczenie ob-
chodów roku G.F.Haendla w 250. rocznicę śmierci i F.Mednelssohna –  
w 200. rocznicę urodzin.



6

W przeciwieństwie do kliku lat poprzednich, wszystkie koncerty 
odbędą się na Sali Koncertowej im. Ireny Dubiskiej. W ten sposób 
pragniemy również podkreślić 110. rocznicę urodzin i 20.rocznicę 
śmierci tej wybitnej skrzypaczki, pochodzącej z Inowrocławia.

 Jubileuszowy festiwal przypadł dość niefortunnie na czas kryzysu 
gospodarczego, z którym borykają się również lokalne firmy, instytu-
cje i mieszkańcy Inowrocławia, stąd, mimo jubileuszu, zrezygnowali-
śmy z organizacji czwartego koncertu, który odbywał się z reguły poza 
granicami naszego miasta. Na szczęście mogliśmy w tym roku po-
nownie liczyć na dofinansowanie z Samorządu Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego i Urzędu Miasta Inowrocławia, a także na naszego 
stałego już sponsora jakim jest Hurtownia Kwiatów PPH Florin Pana 
Waldemara Jóźwickiego. W imieniu swoim i Organizatorów wyrażam 
ogromną wdzięczność za to, że możemy co roku liczyć na znaczące 
wsparcie finansowe tych instytucji. Mam nadzieję, że środki finan-
sowe, które nam powierzono na organizację festiwalu wykorzystamy  
w sposób, który usatysfakcjonuje naszych stałych i nowych miłośni-
ków muzyki organowej, na których, mam nadzieję, możemy również 
liczyć w tym roku.

Z życzeniami wspaniałych wrażeń artystycznych

 Agnieszka Krokowska
 Dyrektor organizacyjny i artystyczny
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Organy w sali kOncertOwej  
iM. ireny Dubiskiej

Organy w Miejskiej Sali Koncertowej w Inowrocławiu stanęły je-
sienią 1978 r., dzięki staraniom ówczesnego dyrektora Filharmonii 
Pomorskiej Andrzeja Szwalbe. Wykonała je renomowana czeska fir-
ma organmistrzowska Rieger-Kloss z Krnova, znana w świecie (także  
w Polsce) ze swej bogatej, 120-letniej tradycji budownictwa organo-
wego. Z powstaniem tego instrumentu związana jest pewna bardzo 
osobliwa historia. Pierwotnie do sali koncertowej zaprojektowano małe, 
10-głosowe organy firmy Rieger-Kloss. Gdy były już gotowe, okazało 
się, że nie można ich tam zamontować, ponieważ nie ukończo-
no jeszcze budowy sali. Organy te trafiły wówczas do bydgo-
skiej filii PWSM w Łodzi. Kolejny projekt zakładał powstanie 
12-głosowych organów tej samej firmy. Historia powtórzyła 
się - sali koncertowej nie oddano na czas do użytku, a organy 
tym razem znalazły swoje miejsce w auli UMK w Toruniu. Wte-
dy to inż. Bohumil Plansky - główny konstruktor firmy Rieger
-Kloss, po konsultacjach z organologiem Jerzym Erdmanem, 
organistą Mirosławem Pietkiewiczem i organmistrzem Dymi-
trem Szczerbaniakiem, opracował nowy projekt większych,  
26-głosowych organów (dwa manuały i pedał) o mechanicz-
nej trakturze gry i wiatrownicach zasuwowych. Instrument ten, 
oznaczony jako op. 3486, stanął w nowo wybudowanej Miejskiej 
Sali Koncertowej, noszącej obecnie nazwę Sali Koncertowej im. 
Ireny Dubiskiej.

 dyspozycja organów w Sali Koncertowej:

Pedał (C - f ¹)
1.Subbas 16’ 
2.Principal 8’
3.Gemshorn 8’ 
4.Oktave 4’ 
5.Mixtur 4f 2 ⅔’ 
6.Fagott 16’ 
7.Clairon 4’ 
Połączenia 
II/I, II/P, I/P 

  Tremulant (II)

II Manuał (C - g³) -żaluzjowy 
8. Gedackt 8’
9. Violflöte 8’ 
10. Principal 4’ 
11. Koppelflöte 4’ 
12. Oktave 2’ 
13. Quinte 1 ⅓’ 
14. Sesquialtera 1-2f 2 ⅔’
15. Scharf 4f 1’ 
16. Krummhorn 8’

I Manuał (C - g³)
17. Quintade 16’
18. Principal 8’
19. Rohrflöte 8’
20. Oktave 4’
21. Blockflöte 4’
22. Quinte 2 ⅔’
23. Spitzoktave 2’
24. Kornett 3f 2 ⅔’
25. Mixtur 4-5f 1 ⅓’
26. Trompete 8’
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Piątek, 2 października 2009 r., godz. 18.00, 
Sala Koncertowa im. Ireny Dubiskiej 

kOncert z Okazji eurOPejskiegO rOku 
twórczoŚcI I InnowacJI

WYKONAWCY:
Zespół GLASS DUO – szklana harfa

Hanna DYS – organy

ProGraM:
Johann Ludwig Krebs (1713-1780) – Toccata i fuga a-moll (organy)

Wolfgang Amadeusz Mozart (1756-1791) – II cz. Koncertu forte-
pianowego C-dur KV 467 (szklana harfa)

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Inwencja	 dwugłosowa	  
nr 8 (szklana harfa)

Edward Grieg (1843-1907) – Suita	„Peer	Gynt”	
	 	 –	„Poranek”
	 	 –	„Taniec	Anitry”	(szklana	harfa)

Jan Janca (1933) – Wariacje	na	temat	„Solang	es	Menschen	auf	
Erden”	(organy)

Fryderyk Chopin (1810-1849) – Preludium	„Deszczowe”	Des-dur	
op.28 nr 15 (szklana harfa)

Piotr Czajkowski (1840-1893) – „Taniec	 Wieszczki	 Cukrowej”	  
z	Suity	„Dziadek	do	orzechów”	op.	71	a	(szklana	harfa)

Albert Renaud (1855-1924) – Toccata d-moll (organy)

Johann Sebastian Bach (1685-1750) –	Chorał	z	kantaty	„Herz	und	
Mund	und	Tat	und	Leben”,	BWV	147	(szklana	harfa	i	organy)

 Chorał	„Nun	komm	der	Heiden	Heiland”	BWV	659	(organy)

	 Toccata	i	fuga	d-moll	BWV	565	(szklana	harfa	i	organy)
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zespół GlaSS dUo – ich fascynacja kieliszkami jest przez przy-
jaciół żartobliwie nazywana propagowaniem zdrowego stylu życia... 
A kieliszki, szklana harfa, czy jak kto woli - anielskie organy, śpiewają 
wszystkim tym, którzy w instrumencie Glass Duo widzą nie tylko ory-
ginalny, ale też, a może przede wszystkim, profesjonalny i pełnowar-
tościowy instrument. Duet tworzą anna i arkadiusz Szafrańcowie. 
Artyści odwołują się do ciekawych dziejów szklanej harfy, wskrzesza-
jąc jednocześnie starą, zapomnianą już nieco tradycję. Są jedynymi  
w Polsce instrumentalistami profesjonalnie uprawiającymi tę sztukę. 
Ich instrument to największa szklana harfa na świecie i jest wciąż roz-
budowywana. W swym repertuarze muzycy mają kompozycje zarówno 
takich mistrzów jak Bach, Mozart, utwory pisane ręką Czajkowskiego, 
Musorgskiego, Bartoka, czy wreszcie Chopina, Szymanowskiego i in. 
Duet bierze udział w festiwalach muzycznych, dokonuje prawykonań 
utworów specjalnie dla nich pisanych, grywa samodzielnie oraz z towa-
rzyszeniem zarówno kameralistów, jak i orkiestr - również symfonicz-
nych. Współpracował m.in. z zespołami tej rangi, co orkiestra Filhar-
monii Narodowej i kompozytorami tego formatu, co Zbigniew Preisner. 
Muzyka nagrana przez Glass Duo wykorzystywana jest w spekta-
klach granych na deskach m.in. Teatru im. Stefana Jaracza w Ło-
dzi (Ślub Witolda Gombrowicza), czy Teatru Nowego w Słupsku 
(Dziady Adama Mickiewicza). Zespół brał udział m.in. w festiwalach  
w Singapurze, Niemczech, Belgii, na Litwie, w Rosji i Szwecji. Muzy-
cy Glass Duo mają na swym koncie również współpracę z Instytuta-
mi Polskimi, oraz innymi placówkami dyplomatycznymi, na których 
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zaproszenie odwiedzili m.in. Sofię, Warnę, Bukareszt, Hunedoarę, 
Düsseldorf, czy Brukselę.Artyści są w stałej gotowości do zmian, po-
szerzania zarówno wielkości instrumentu, jak i swych technicznych 
możliwości. Wytyczyli sobie cel, którym jest wpisanie szklanej harfy 
na stałe do polskiego „żywego” instrumentarium. Lata doświadczeń 
wyniesionych z pracy na innych instrumentach, skrzypcach i trąbce, 
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, stanowi niebagatelny 
kapitał zespołu. Swoją szklaną muzykę wynieśli na sceny znanych sal 
koncertowych, a przełamując stereotypy wzbogacili scenę muzyczną 
w dźwięki subtelne, wyrafinowane, niepowtarzalne...

 
hanna Dys – absolwentka gdańskiej Aka-

demii Muzycznej w klasie organów prof. Roma-
na Peruckiego oraz Hochschule für Musik und 
Theater w Hamburgu, w klasie organów prof. 
Wolfganga Zerera. Doskonaliła swe umiejętności 
na studiach podyplomowych (Konzertexamen)
w hamburskiej uczelni pod kierunkiem prof. Wolf-
ganga Zerera i prof. Pietera van Dijka, uzyskując 
w 2007 roku dyplom z wyróżnieniem. Wielokrot-
na stypendystka DAAD, Otto Stötterau–Stiftung, 
Brahms Stiftung. Laureatka Międzynarodowego 
Konkursu Organowego w Rumi (1999), półfina-
listka Międzynarodowego Konkursu Organowego 
we Freibergu (2003). Prowadzi ożywioną działal-
ność koncertową, występowała m.in. w Polsce, 
Niemczech, Holandii, Finlandii, na Węgrzech, we 

Włoszech. Odbyła kursy mistrzowskie m. in. u prof. J. Laukvika, 
prof. L. Ghielmi, prof. O. Latry, prof. E. Lebrun. Współpracuje m.in  
z Polską Filharmonią Bałtycką, Polską Orkiestrą Kameralną, z chó-
rem Uniwerytetu Gdańskiego oraz Akademii Medycznej. Obecnie 
pracuje na stanowisku asystentki w gdańskiej Akademii Muzycznej 
oraz prowadzi klasę organów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej 
II st. w Gdańsku. Prezentuje organy Katedry Oliwskiej. 
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Piątek, 16 października 2009 r., godz. 18.00, 
Sala Koncertowa im. Ireny Dubiskiej

Koncert z oKazJI oBcHodów dnIa PaPIeSKIeGo

WYKONAWCY:
Ziemowit WOJTCZAK – baryton

Piotr GRAJTER – organy

ProGraM: 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) –	Fantazja	c-moll	BWV	562	na	or-

gany solo
	 	 –	„Vergiss	mein	nicht“
Louis Niedermayer (1802-1861) (przypisywany Stradelli) –	„Pieta	Signore”
Francesco Durante (1684-1755) –	„Vergin	tutto	amor”	

Johann Sebastian Bach (1685-1750)	–	Chorały	organowe:	
	 „Wenn	wir	in	höchsten	Nöthen	sein“	BWV	641	
	 „O	Lamm	Gottes,	unschuldig“	BWV	618	
	 „O	Mensch,	bewein’	dein’	Sünde	groß“	BWV	622	

Stanisław Moniuszko (1819-1872) –	Pieśni:	
		 „Ad	te	Domine”	
	 „	Modlitwa	Pańska”	(W	ciężkiej	niedoli)	
	 „Zwiastowanie”	
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)	–	II	Sonata	organowa	c-moll	

op.65 
Flor Peeters (1903-1986) –	„Abdijvrede”	(Paix	monacale)	na	organy	solo
César Franck (1822-1890) –	„Panis	Angelicus”	
Mitchell Leigh (1928)	–	Psalm	„Padre”	z	musicalu	„Człowiek	z	La	Manchy”	

utwór przypisywany Giulio Cacciniemu (ok.1545-1618) –	„Ave	Maria” 

 
Piotr grajter, ur. w 1955 r. w Łodzi, ukończył studia w 

tamtejszej Akademii Muzycznej uzyskując w latach 1980 i 1981 
dyplomy z wyróżnieniem w zakresie gry na organach (klasa prof. 
Mirosława Pietkiewicza) i teorii muzyki (praca dyplomowa pod 
kierunkiem prof. Antoniego Kędry), a następnie w r. 1984 dy-
plom w zakresie kompozycji (klasa prof. Jerzego Bauera). Jako 
stypendysta fundacji „Rotary-Club” odbył w roku akad. 1981/82 
gościnne studia uzupełniające w klasie organów prof. Ernst-
Ulricha von Kameke w Hamburgu (Niemcy). Brał udział w kilku 
kursach mistrzowskich interpretacji organowej, m.in. u prof. 
Johannesa-Ernsta Köhlera w Weimarze (Niemcy), u prof. Milana 
Šlechty w Pradze (Czechy) i u prof. Flor Peetersa w Mechelen 
(Belgia). Koncertuje od roku 1980, uczestnicząc w wielu krajo-
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wych i zagranicznych festiwalach muzyki organowej. Poza Polską wy-
stępował dotychczas z recitalami organowymi w Belgii, Czechach, Danii, 
Francji, Mołdawii, Niemczech, Słowacji i na Ukrainie. Uczestniczył m.in. 
w pracach jury Międzynarodowych Konkursów Organowych: im. Mikaela 
Tariverdieva w Kaliningradzie (Rosja 1999) oraz im. Jana Kucharskiego 
w Łodzi (2008). W latach 1992-2001 był kierownikiem artystycznym Fe-
stiwalu Muzyki Organowej w Inowrocławiu. Jest profesorem sztuk mu-
zycznych. Prowadzi klasy organów w Akademiach Muzycznych w Łodzi 
i w Bydgoszczy. W latach 2003-2005 pełnił w łódzkiej uczelni funkcję 
kierownika Katedry Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej. 

ziemowit wOjtczak – absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi 
w klasie śpiewu prof. Haliny Romanowskiej. Równolegle studiował 
metodykę nauczania śpiewu pod kierunkiem prof. Tatiany Mazur-
kiewicz. W czasie studiów dwukrotnie brał udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Muzyki Kameralnej (1989 r. – wyróżnienie; 1992 r. – III 
nagroda). Już w 1989 roku rozpoczął pracę jako ilustrator w Katedrze 
Kameralistyki w macierzystej uczelni. Solista Teatru Muzycznego w 
Łodzi od roku 1991. Jego repertuar obejmuje blisko pięćdziesiąt ról w 
musicalach, operetkach klasycznych, operach, farsach muzycznych 
oraz rewiach, koncertach i przedstawieniach dla dzieci (m.in.: partie 
Homonaya i Żupana w Baronie	cygańskim J. Straussa, Eisensteina  
w Zemście	nietoperza J. Straussa, Parchestera w musicalu Me and 
My	Girl N. Gaya, Moryca Welta w Ziemi	obiecanej do słów R. Czuba-
czyńskiego z muzyką P. Marczewskiego, Carlinga w operetce Wiktoria 
i jej huzar P. Abrahama, Lejzora Wolfa w Skrzypku na dachu J. Bocka, 

Papagena w Czarodziejskim flecie W.A. Mozarta). Wraz z zespołem Tea-
tru Muzycznego w Łodzi występował m.in. w Niemczech, Austrii, Belgii, 
Danii, Szwajcarii, Luxemburgu, Francji oraz we Włoszech. Łącznie poza 
granicami kraju wystąpił blisko 300 razy w ponad 140 miastach Europy. 
Od 1992 roku pracuje także w Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie prowa-
dzi klasę śpiewu solowego, jest opiekunem Koła Naukowego Wokalistów, 
członkiem Senatu Uczelni, a także promotorem wielu prac magisterskich. 
W roku 2003 został odznaczony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” 
przyznawaną przez Ministra Kultury i Sztuki. Dwukrotnie też otrzymał 
nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi. W roku 2006 uzyskał sto-
pień naukowy doktora habilitowanego sztuki, od roku 2007 zatrudniony 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego Akademii Muzycznej w Łodzi. 
Przez cały czas bierze czynny udział w życiu muzycznym macierzystej 
uczelni, występuje na estradach filharmonicznych i licznych festiwalach 
muzycznych w kraju i za granicą. Specjalizuje się także w wykonawstwie 
pieśni artystycznej. Z tym repertuarem, wspólnie z pianistką Aleksandrą 
Nawe, wydał już m.in. dwie płyty CD. Jest autorem książki Wieczory z li-
ryką	wokalną.	Recital	pieśniarski	jako	sztuka	budowania	relacji	wewnętrz-
nych. Jest także stałym współpracownikiem pisma „Muzyka21”, będąc 
autorem ponad stu recenzji płytowych i kilkunastu artykułów.
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Czwartek, 22 października 2009 r., godz. 18.00, 
Sala Koncertowa im. Ireny Dubiskiej

kOncert z Okazji rOku g.f.haenDla 
i f.MenDelssOhna

WYKONAWCY:
TRIO	FLETOWE: Katarzyna PRZYBYLSKA

  Joanna WOSZCZYK-GARBACZ
  Ewelina Agata ZAWIŚLAK

Jakub GARBACZ – organy

ProGraM:
G. Friedrich Haendel (1685-1759) – Sonata	A	dur	op.5	nr	1	na	3	flety	i	organy	
Ivan Shekov (1942) 	 –	„Kleiner	Tanz”	na	3	flety	solo
	 	 –	„Nachdenken”	na	3	flety	solo
Johann Pachelbel (1653-1706) – Ciacona d na organy solo
Mel Bonis (1858-1937) – Suite	dans	le	style	ancient	op.127/1	na	3	flety	i	organy	
Leonardo de Lorenzo (1875-1962) – „I	tre	virtuosi”	op.31	na	3	flety	solo	
Piotr Czajkowski (1840-1893) – „Danse	Des	Mirlitons”	z	Suity	„Dziadek	do	

orzechów”		op.	71a	na	3	flety	i	organy	
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) – IV	Sonata	organowa	B-dur	op.	65 
  

triO fletOwe – powstało w 2008 r.  W jego 
repertuarze znajdują się utwory z epok: baroku, kla-
sycyzmu, romantyzmu, XX i XXI wieku, napisane 
na różne odmiany fletu – sopranowego, altowego, 
piccolo, basowego, takich kompozytorów jak: J. S. 
Bach, J. Bauer, Fr. Devienne, Ch. L. Dietter, O. Hans, 
R. Kelteborn, Fr. Kuhlau, L. de Lorenzo, D. Manicke, 
W. A. Mozart, D. Scarlatti, I. Shekov, H. Tomasi, J. L. 
Tulou, J. J. Quantz. W skład tria wchodzą: Katarzy-
na Przybylska, Joanna Woszczyk-Garbacz i Ewelina 
Agata Zawiślak.

Katarzyna Przybylska – Absolwentka Wydzia-
łu Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Grażyny i 
Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Antoniego 
Wierzbińskiego (dyplom z wyróżnieniem).Działalność 
artystyczna rozpoczęła już podczas studiów. Z Między-
narodową Orkiestrą Kameralną Jeunesses Musicales 
wykonała kilkadziesiąt koncertów solowych na terenie 
Francji i Niemiec. W 1987 roku otrzymała wyróżnie-
nie na XX Ogólnopolskim Konkursie Fletowym im. K. 
Kurpińskiego we Włoszakowicach. Od 1990 roku jest 
i flecistką Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej 
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im. Artura Rubinsteina. Przy współpracy z tą orkiestrą występowała wiele 
razy jako solistka. Od 1995 roku koncertuje również z Kwintetem Dętym 
Filharmonii Łódzkiej. Od 2008 roku poszerzyła działalność artystyczną  
o Wirtuozowskie Trio Fletowe. W swoim dorobku ma nagrania dla Pol-
skiego Radia i Telewizji oraz dla telewizji holenderskiej i francuskiej. Od 
1989 roku jest pedagogiem Akademii Muzycznej w Łodzi. Obecnie, po 
uzyskaniu tytułu dr hab. sztuki muzycznej, prowadzi własna klasę.

joanna wOszczyk-garbacz – jest absolwentką Akademii Mu-
zycznej im. Kiejstuta i Grażyny Bacewiczów w Łodzi w klasie fletu prof. 
Antoniego Wierzbińskiego (dyplom z wyróżnieniem 2001). Zdobywała 
laury na wielu konkursach krajowych i zagranicznych, zarówno w za-
kresie gry solowej (m.in. Olsztyn 1996, Kraków 1999, Konkurs Fundacji 
YAMAHA w Krakowie (2000), Warszawa 2001, Międzynarodowy Kon-
kurs Indywidualności im. Aleksandra Tansmana w Łodzi (2004)), jak  
i kameralnej (m.in. Przemyśl 1996, Chełm 1998, Uelzen (Niemcy) 2003, 
Paryż 2005). W roku 2000 była stypendystką Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. W 2005 roku otrzymała Indywidualną Nagrodę 
Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia artystyczne. Brała udział zarów-
no w kursach orkiestrowych (Ochsenhausen, Bayreuth), jak i solowych 
(Orońsko, Holland Music Sessions, Academie Internationale d’Ete de 
Nice, Internationale Meisterkurse Zurich, Łódź, Wrocław), prowadzo-
nych przez następujących muzyków: Peter Lukas Graf, Aurele Nicolet, 
Patric Gallois, Rien de Reede, Janos Balint, Miriam Nastasy, Marina 
Piccinini, Marzio Conti, Michael M. Kofler, Christian Cheret, Carlo Jans, 
Craig Goodman. Obecnie pracuje w Akademii Muzycznej w Łodzi jako 
asystent w klasie fletu oraz w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubin-
steina. Współpracuje również z orkiestrą Polish Camerata. Koncertuje  
w kraju i za granicą solo i w różnych zespołach kameralnych.

ewelina agata zawIŚlaK – ukończyła z wyróżnieniem Akademię 
Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Antoniego 
Wierzbińskiego w roku 2004. W latach 2003 – 2004 odbyła naukę w 
/Franz	 Doppler	 Institute/ w Budapeszcie klasie prof. Jánosa Bálinta. 
Od 2002 roku pracuje na stanowisku flecisty w Orkiestrze Filharmonii 
Łódzkiej im. A. Rubinsteina, zaś od 2004 roku w Akademii Muzycznej 
im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. W tym samym roku podjęła współpracę 
z Orkiestrą Polish Camerata. W 1995 roku otrzymała tytuł „Talentu	Mu-
zycznego” podczas „Tygodnia Talentów” w Tarnowie. Kończąc studia w 
gronie najlepszych, Ministerstwo Edukacji zrefundowało jej stypendium 
studenckie. W roku 2005 została finalistką „Międzynarodowego	Kon-
kursu	Muzyki	Kameralnej	Gaetano	Zinetti”	w Sanguinetto we Włoszech, 
natomiast w roku 2007 została laureatką „Międzynarodowego Konkur-
su Muzyki Kameralnej” w Horn w Austrii. Uczestniczyła w wielu kursach 
mistrzowskich prowadzonych przez tak wybitnych flecistów jak: János 
Bálint, Peter Lucas Graf, Patric Gallois, Robert Morris Aitken, Emmanu-
el Pahud, Benedek Cśalog, Craig Goodman i innych. 
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Koncertuje od roku 1990 jako solistka i kameralistka, zarówno w Pol-
sce, jak i za granicą (m. in.: w Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Węgrzech, 
Niemczech, Chinach), a w latach 1995 – 1996 współpracowała z Tar-
nowską Orkiestrą Kameralną. Uczestniczyła w wielu nagraniach dla radia  
i telewizji. Od roku 2005 uczestniczy w pracach jury w ramach Ogólnopol-
skich Przesłuchań Instrumentów Dętych Drewnianych. Jako wykładowca 
jest również zapraszana do prowadzenia „Warsztatów	 Metodycznych” 
dla nauczycieli uczących gry na flecie w szkołach muzycznych w Polsce.  
W tym samym roku zainicjowała Łódzkie Warsztaty Fletowe „Musica Le-
gata” oraz Ogólnopolski Konkurs na Flet Solo „Il	Flauto	Ricercato”.

Jakub GarBacz – urodzony w 1975 roku w 
Kielcach, swoją muzyczną edukację rozpoczął w 
Państwowej Szkole Muzycznej w Kielcach, w kla-
sie fortepianu Artura Jaronia oraz Janiny Woźniak. 
Jednocześnie rozpoczął naukę gry na organach u 
Jerzego Rosińskiego – organisty Bazyliki Katedral-
nej w Kielcach, a także kształcenie w Diecezjalnej 
Szkole Organistowskiej w Kielcach pod kierunkiem 
ks. Zbigniewa Rogali. W 2000 roku ukończył z 
wyróżnieniem studia w klasie organów prof. Mi-
rosława Pietkiewicza w Akademii Muzycznej im. 
Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Jakub Garbacz uczestniczył w wielu kursach 
mistrzowskich interpretacji i improwizacji organo-
wej, które prowadzili m.in.: H.Vogel, L.Lohmann, 
J.Guileau, L.Digris, B.Haas, P.van Dijk, J.Gembalski, K.Ostrowski, 
R.M.Stangier, B.Oberhammer, M.Czajka, J.Serafin, J.Regnere, F.Klinda. 
Uczestniczył również w konkursach muzyki organowej: Brno 1997 (udział 
w półfinale), Rumia 1997 (II nagroda), Wilno 1999. 

Aktualnie pełni funkcję pierwszego organisty Bazyliki Archikatedral-
nej w Łodzi, jest organizatorem cyklicznych koncertów w kościołach Ło-
dzi i okolic. Sprawuje kierownictwo artystyczne nad cyklem koncertów 
„Katedralne Wieczory Muzyczne” oraz „Dni Muzyki Organowej i Kame-
ralnej w Archikatedrze Łódzkiej”, a także nad Festiwalami Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej w Skierniewicach oraz Radomsku. Współpracuje z 
Salezjańskim Liceum Muzycznym w Lutomiersku koło Łodzi, gdzie pro-
wadzi klasę organów. Jakub Garbacz jest współzałożycielem Polskiego 
Wirtualnego Centrum Organowego www.organy.art.pl. Koncertował w 
wielu ośrodkach muzycznych w Polsce i za granicą (zwłaszcza kraje 
skandynawskie). Na stałe współpracuje z Joanną Woszczyk-Garbacz 
(flet) oraz z zespołem wokalnym All` Antico. Współpracuje z lokalny-
mi mediami (radio, prasa, TV), promując muzykę organową. Jest też 
członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych 
oraz Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia PRO	MUSICA	ORGANA. 
Prócz działalności ściśle artystycznej prowadzi studio nagraniowe mu-
zyki klasycznej i wydawnictwo płytowe.




