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Szanowni Państwo, drodzy widzowie i melomani.
Rzeczywistość z jaką zetknęła się światowa kultura jest
dla współczesnego pokolenia sytuacją bez precedensu.
Wykonawcy i organizatorzy przedsięwzięć artystycznych
a także ich odbiorcy, znaleźli się w sytuacji, w której
obowiązujące dotąd sposoby wspólnego oddziaływania
poprzez sztukę, przestały być możliwe. Niezbędne stało
się wypracowanie alternatywnych form tworzenia i
przekazu.
Zaistniałe
okoliczności
spowodowały
konieczność poszukiwania przez artystów innych
środków wyrazu, zmusiły do eksperymentów na
płaszczyznach dotąd nieznanych.
Dla wielu podmiotów artystycznych rok 2020 pozostanie
okresem uśpienia. Ze względów organizacyjnych i tech nicznych odwołano bowiem setki festiwali i koncertów,
pozostawiając dotychczasowych adresatów wydarzeń z ograniczoną możliwością odbioru
oferty kulturalnej. Wydaje się jednak, że w niektórych sytuacjach, problematyczność
tradycyjnego sposobu funkcjonowania, może stać się bodźcem do zdobycia nowych
doświadczeń i wypracowania oryginalnych koncepcji artystycznych, możliwych do
przeniesienia na grunt tradycyjnej działalności - po, miejmy nadzieję, jak najszybszym
zakończeniu pandemii.
Postanowiliśmy nie przerywać rozpoczętego w 2016 roku cyklu festiwalowych odsłon i
zaproponować Państwu po raz piąty udział w wydarzeniach przygotowanych w ramach naszej
imprezy. Festiwal im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach przedstawimy w tym roku
w nowej, internetowej formie. To dla nas wyzwanie, ale nie ukrywam, także wielka przygoda.
Wszystkie festiwalowe propozycje opatrzyliśmy wspólnym mianownikiem w postaci połączenia
z warstwą artystyczną ciekawych zagadnień i tematów związanych z historią, kulturą i sztuką
Puław oraz regionu. Oczywiście tematy te nie pozostaną w oderwaniu od losów rodziny
Czartoryskich, dzięki której w dużej mierze możemy dziś realizować Festiwal.
Zachęcamy gorąco do śledzenia naszych propozycji w internecie, na kanale You Tube
Fundacji. Tegoroczne wydarzenia festiwalowe to w skali regionu przedsięwzięcia nowe,
realizowane po raz pierwszy w podobnej formie artystycznej - godne więc uwagi, także ze
względu na swoją oryginalność.
Z pozdrowieniami
Prezes
Fundacji im. Wincentego i Franciszka Lesslów
Tomasz Mazur

Festiwal im. Wincentego i Franciszka Lesslów, to
wydarzenie nawiązujące do tradycji kulturowej
przekazane naszym pokoleniom przez staropolski
ród Czartoryskich i jego bliskie otoczenie. Festiwal
odbywa się cyklicznie już od pięciu lat i na dobre
wpisał się do kalendarza imprez kulturalnych
naszego regionu. Z powodzeniem kształtuje w
świadomości mieszkańców Puław obraz zasług,
jakimi w tworzeniu kultury i sztuki polskiej na
przełomie XVIII i XIX wieku, poszczycić się mogli
przedstawiciele ośrodka puławskiego.
Czuję ogromny zaszczyt, że Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” od samego początku
może uczestniczyć w realizacji i wspierać przedsięwzięcia organizowane przez Fundację im.
Wincentego i Franciszka Lesslów – organizatora Festiwalu. Dzięki działalności Fundacji nasza
lokalna społeczność może zapoznać się z wybitnymi dziełami polskich kompozytorów.
Wyrażam serdeczne gratulacje dla założyciela Fundacji i pomysłodawcy Festiwalu, a także
menadżera

kultury –

Pana Tomasza

Mazura,
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jego
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i

zaangażowanie

w pielęgnowanie naszego nadwiślańskiego dziedzictwa.
Tegorocznym punktem kulminacyjnym Festiwalu będzie spektakl Jana Drdy „Igraszki z
diabłem” , w którym z ogromną radością wcielam się w jedną z postaci. Warto dodać, że ta
sztuka wystawiana była już w naszym mieście przez Puławski Teatr Amatora w 1962r. Z tym
większą serdecznością zapraszam na tegoroczną premierę. Spektakl realizowany jest w
najpiękniejszych miejscach Puław i naszego regionu, a zobaczyć go będzie można w
internecie.

Z poważaniem,
Dyrektor
Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”
Zbigniew Śliwiński

WYDARZENIA
I. Lessel w Lessach – koncert inauguracyjny.
Premiera internetowa 28 sierpnia 2020 r.
Kanał YouTube Fundacji im. Wincentego i Franciszka Lesslów
Koncert, którego nazwa odnosi się do podobieństwa brzmieniowego nazwiska Lessel, oraz
nazwy obszaru geograficznego - Krainy Lessowych Wąwozów, określanych potocznie jako
lessy i położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Puław. Ten niezwykle malowniczy region o
największym w Europie (dochodzącym do 10 km/km²) skupisku wąwozów to także miejsce, na
terenie którego położony był dawny Klucz Końskowolski stanowiący przez 100 lat część
posiadłości rodziny Czartoryskich.
Właśnie walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu, stanowią dopełnienie warstwy muzycznej
i słownej wydarzenia. W programie koncertu zrealizowanego w Pałacu Marynki w Puławach,
zaprezentujemy utwory Wincentego Ferdynanda Lessla, kompozytora i kapelmistrza na
dworze Czartoryskich, oraz jego syna Franciszka Lessla pianisty i kompozytora, ucznia J.
Haydna.
Uzupełnieniem warstwy muzycznej koncertu będzie narracja oparta na listach Wincentego
Lessla do syna Franciszka, zawartych w książce Hanny Rudnickiej-Kruszewskiej „Wincenty
Lessel. Szkic biograficzny na podstawie listów do syna”. To największe obecnie źródło wiedzy
o życiu i twórczości kompozytora, który przeszedł do historii polskiej muzyki jako twórca
pierwszej rodzimej opery z udziałem chóru (Matka Spartanka). To także nieoceniony zasób
informacji na temat życia i działalności Franciszka Lessla, którego 240. rocznicę urodzin
obchodzimy właśnie w tym roku.
Program:
- Franciszek Lessek - "Kantata do świętej Cecylii" na orkiestrę, chór i solistów
- Franciszek Lessel - Offertorium Ave Regina
- Franciszek Lessel - Graduale Benedicta
- Franciszek Lessel - Duet fletowy nr 3
- Wincenty Lessel - Polonez Es-dur
- Wincenty Lessel - Ariette variée
- Franciszek Lessel - Wariacje a-moll
Wykonawcy:
Tomasz Bielski – klawesyn
Maciej Hankus – flet
Natalia Hankus – flet
Orkiestra kameralna i Chór Camerata Lubelska
pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego
Słowo – Marzena Puzio, Henryk Czech

II. Muzyczne Puławy na przestrzeni stuleci.
Premiera internetowa 30 sierpnia 2020 r.
Kanał YouTube Fundacji im. Wincentego i Franciszka Lesslów
Wydarzenie, którego kanwę stanowi historia Puław jako ośrodka mogącego poszczycić się
także ważnymi w skali kraju osiągnięciami na gruncie muzyki i szkolnictwa muzycznego. W
trakcie koncertu zaprezentowane zostaną nie tylko kompozycje twórców najpełniej związanych
z ośrodkiem tj. Wincentego i Franciszka Lesslów. Przedstawimy także sylwetki innych
artystów, Wacława Raszka, kompozytora i dyrektora szkoły muzyki, będącej częścią Instytutu
Nauczycieli Elementarnych i Organistów, działającego w Puławach od 1819 roku a także
Wojciecha Stanisława Słoczyńskiego, nauczyciela muzyki w puławskim Instytucie a następnie,
dyrektora chóru i orkiestry przy kościele metropolitalnym św. Jana w Warszawie, wykładowcy
Instytutu Muzycznego, podopiecznego Elsnera i Kurpińskiego, twórcy przeszło 100
kompozycji, wychowanka i ulubieńca Czartoryskich, o którym Józef Władysław Krogulski
wypowiadał się niezwykle przychylnie stwierdzając, że „...najtrudniejsze partie orkiestrowe
czytał à vista, ale nadto przenosił je na fortepian z zadziwiającą szybkością”. Pogłębimy także
wiedzę związaną z urodzonym w Puławach Antonim Stolpego poprzez prezentację twórczości
także jego muzycznej rodziny (Alojzego Stolpego). Na podstawie zachowanych dokumentów
zarysujemy również trendy artystyczne Puław w dobie Czartoryskich, odnosząc się do nich
poprzez prezentowany repertuar, nawiązujący do wykonywanego w Puławach na przełomie
XVIII i XIX w..
Życie kulturalne, w tym także muzyczne, które m. in. za sprawą Wincentego Lessla tak
wspaniale rozkwitło na przełomie XVIII i XIX wieku w Puławach, pomimo burzliwych dziejów i
niesprzyjających warunków, pozostawiło swój ślad na kolejne stulecia, mając wpływ na rozwój
artystyczny regionu. Z mniejszym lub większym skutkiem w kolejnych dziesięcioleciach w
różny sposób starano się nawiązywać do czasów świetności kulturalnej ośrodka poprzez
organizację różnego rodzaju wydarzeń przypominających promieniujące na całą Polskę walory
ówczesnych Puław. Do dzisiaj niektóre przedsięwzięcia artystyczne opierają swoje działania
na szeroko rozumianym odniesieniu do czasów świetności Czartoryskich a samo istnienie
rezydencji w wymiarze fizycznym i duchowym inspiruje co jakiś czas do tworzenia nowych
form artystycznych.
Program:
- Wincenty Ferdynand Lessel – Polonez B-dur
- Franciszek Lessel – Pieśń do Boga
- J. Haydn – Kwartet smyczkowy Op. 76, No. 3 cz. II Poco Adagio: Cantabile
- J. Haydn – Die Jahreszeiten, aria „Schon eilet froh der Ackermann”
- Alojzy Stolpe – Polonez
- Antoni Stolpe – miniatury fortepianowe
- Antoni Stolpe – Romance
- Antoni Stolpe – pieśni
- Wacław Raszek – Polonez
- Karl Dittersdorf – Kwartet smyczkowy A-dur cz I
- Franciszek Lessel – Kwartet G-dur op. 3 Cz. IV Allegretto fletowy
- Maria Szymanowska – Serenada na wiolonczelę i fortepian;

Obsada:
prof. Maciej Pabich – fortepian, Renata Witczak – fortepian,
Kwartet smyczkowy w składzie:
Justyna Zańko - I skrzypce Anna Kaczmarek - II skrzypce
Przemysław Raczek – viola Izabela Zagórska – wiolonczela
Tomasz Mazur – baryton,

III. Marcelina Czartoryska - już nie wykład, jeszcze nie spektakl.
Premiera internetowa sierpnia 2020 r.
Kanał YouTube Fundacji im. Wincentego i Franciszka Franciszka Lesslów
Inscenizowana historia polskiej pianistki, mecenasa sztuki, opiekunki młodzieży, wielkiej
patriotki i działaczki społecznej, przedstawiająca jej koleje losu poprzez miejsca, w których
mieszkała i przebywała a także wybitnych ludzi towarzyszących jej w trakcie niezwykłego
życia. Na drodze Marceliny Czartoryskiej staną osoby związane zarówno z jej działalnością
artystyczną jak i innymi ważnymi płaszczyznami jej aktywności. Chopin, Norwid, Żeleński to
niektóre z postaci z którymi księżna spotka się w trakcie swojego życia.
Opowieść o Marcelinie Czartoryskiej dopełni wkomponowany w wydarzenie koncert duetu
fortepianowego dr Macieja Pabicha i Renaty Witczak.
Program:
- W. Żeleński - Zawód
- W. Żeleński - 2 Mazurkas, Op. 31
- Fr. Chopin - Mazurka, Op. 67 No. 4 - dedykowany Marcelinie Czartoryskiej
- Fr. Chopin - Mazurka, Op. 68 No. 4 - ostatni
- Fr. Chopin - Koncert fortepianowy f -moll. Część II
- A. Kątski – Grande Polonaise op. 271
- J. Damse - Polonez
- Ch. Gounod - Le Premier Jour de Mai
- Liszt/Chopin - 6 polskich pieśni (fragmenty)
- F. Liszt - Berceuse, S. 174 wersja nr 2 (fragmenty)
Obsada:
pianiści: Renata Witczak – Marcelin Czartoryska; Maciej Pabich – Fryderyk Chopin;
Tomasz Mazur – Narrator
Opracowanie merytoryczne – Grażyna Bartnik
Władysław Żeleński – Piotr Rozdoba
Aleksander Romuald Czartoryski – Zbigniew Śliwiński
K. K. Norwid – Ryszard Stępień

IV. Jan Drda - Igraszki z diabłem.
Premiera internetowa 4 września 2020 r
Kanał YouTube Fundacji im. Wincentego i Franciszka Franciszka Lesslów

Spektakl przywołujący tradycję teatralną miasta, które po złotym okresie teatru na dworze
Czartoryskich może poszczycić się także działalnością jednego z najdłużej funkcjonujących
teatrów amatorskich w powojennej Polsce, założonego w 1949 roku przez Zbigniewa
Kędzierskiego i Mariana Wolskiego Puławskiego Teatru Amatorów. Przez lata arena na stałe
wpisała się w rytm życia Puław, prezentując szereg inscenizacji klasycznych a także
współczesną dramaturgię polską (S. Mrożek, A. Fredro, S. Grochowiak, I. Iredyński) i
światowej (F. Durenmatt, J. Drda, R. Nash, A. Strindberg), jak również teatru poezji i kabaretu
literackiego. Swoje zawodowe szlify zdobywali tu między innymi Marian Opania i Michał
Grudziński.
Kolejnym elementem puławskiej tradycji teatralnej było założenie w 1970 roku przez Ryszarda
Peryta, Małgorzatę Dziewulską, Ewę Benesz i Piotra Cieślaka Puławskiego Studia Teatralnego
przy Zakładach Azotowych w Puławach - legendarnego ośrodka poszukiwań teatralnych, do
którego dołączyła później Jadwiga Jankowska-Cieślak.
Osoby:
Królewna Disperanda – Agnieszka Cichocka
Kasia, jej służąca – Anna Filipiak-Matras
Marcin Kabat, weteran – Tomasz Mazur
Sarka – Farka, rozbójnik – Piotr Rozdoba
Scholastyk, pustelnik – Jan Tuźnik
Anioł Teofil – Zbigniew Śliwiński

Lucjusz – Michał Jóźwik
Solfernus – Janusz Zadura
Belial – Jadwiga Grzegorczyk
Belzebub – Edward Szymanek
Omnimor – Ryszard Stępień
Karborund – Mikołaj Krawczyk

Szeptuchy: Bożena Jagielska, Józefa Janczura, Irena Siekierska. Diabły: Wiesław Dybalski,
Wiesław Suszek. Pokuśnice: Wiktoria Lisowska, Julia Olejarczyk, Ada Przepiórka
Głosy anielskie: Beata Kowalska, Elżbieta Branicka, Angelika Pieńkus
Instrumentaliści: Maciej Hankus – flet; Aleksandra Barańskia – obój; Andrzej Schab – klarnet;
Grzegorz Barański – fagot; Vasyl Havrilyv – waltornia; Emilia Siepkowska – skrzypce ;
Aleksander Resiak – kontrabas.
Reżyseria – Renata Siedlaczek
Zdjęcia – Marcin Kawka / Moovio
Współpraca – Piotr Kawka / Studio K
Muzyka – Franciszek Lessel
Opracowanie muzyczne – Tomasz Mazur
Dźwięk – Michał Głos, Piotr Kawka,
Rejestracja dźwięku na planie – Marek Klimczewski
Charakteryzacja – Wiktoria Lisowska
Kierownik planu – Maria „Mery” Włodarczyk
Współpraca – Muzeum Czartoryskich w Puławach, Integracyjna Szkoła Branżowa
w Puławach.

V. Wincenty Ferdynand Lessel – jak wyglądał?
Ogłoszenie konkursu 10 sierpnia 2020 r.
Rozstrzygnięcie 31 sierpnia 2020 r.
Informacje – strona Fundacji oraz POK „Dom Chemika”
Konkurs plastyczny na portret Wincentego Ferdynanda Lessla.
Historia obeszła się mało łaskawie z tym twórcom. Burzliwe dzieje zagubiły nie tylko jego
większość kompozycji, nie pozostawiły także ani jednej podobizny. Jak wyglądał człowiek,
który wniósł do polskiej muzyki tak wiele. Czy możemy próbować nakreślić jego wizerunek w
oparciu o zachowane portrety syna? To decyzja młodych artystów, to ich punkt widzenia i ich
wyobraźnia.
Zachęcamy was do stworzenia własnego obrazu Wincentego Lessla. Może zechcecie zrobić to
spoglądając na zachowane portrety jego ojca, a może wyobrażacie sobie tego twórcę zupełnie
inaczej?
Konkurs to także sposób na zainteresowanie młodego pokolenia historią Puław, kulturą miasta,
jego spuścizną, na dotarcie z wiedzą o Wincentym i Franciszku Lesslach do młodych
odbiorców i ich opiekunów, próbą poinformowania o części spuścizny kulturalnej i istotnym
wkładzie postaci w rozwój polskiej kultury.
Informacje na temat konkursu: www.lessel.pl

Dwa zachowane portrety Franciszka Lessla.

www.domchemika.pl

Renata Witczak (Renata Pabich)
Urodziła się w Jarocinie. Ukończyła Akademię Muzyczną im. I. J.
Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. B. Nowickiego.
Fascynuje ją muzyka kameralna. Posiada niezwykle obszerny repertuar
obejmujący utwory na niemal wszystkie instrumenty i fortepian. Otrzymała
kilkadziesiąt nagród i wyróżnień dla pianisty akompaniatora na
ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Jako kameralistka
koncertowała w wielu miastach Polski, Niemiec, Austrii,Francji, i Węgier.
Brała udział w licznych festiwalach, kursach mistrzowskich i warsztatach, gdzie współpracowała z wybitnymi artystami i pedagogami m.in. ze Stefanem Kamasą, Lukasem Graffem,
Elżbietą Dastych-Szwarc czy Angeliką May. Jako kameralistka koncertowała z takimi
znakomitościami jak Roman Gryń, Rafał Rachwał, Katarzyna Górska, Florent Heau, Manfred
Bockschweiger, Arno Bornkamp, Thom Hutchinson, Jerome Laran. Obecnie, wraz z Maciejem
Pabichem tworzą Poznański Duet Fortepianowy koncertując na dwa fortepiany i cztery ręce.
Od ponad 20 lat związana jest z Akademią Muzyczną w Poznaniu. Obecnie współpracuje z
Katedrą Instrumentów Dętych w klasie trąbki prof. R. Grynia, oraz saksofonu dr hab. M.
Jakubskiej-Szymiec. Jest doświadczonym, cenionym akompaniatorem; wraz ze studentami
wykonała ok. 150 recitali dyplomowych. Za swoją pracę na rzecz Uczelni była wielokrotnie
nagradzana. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Instrumentalistyki.

Prof. Maciej Pabich
Maciej Pabich - jest profesorem w Katedrze Fortepianu
Akademii Muzycznej w Poznaniu. Studia ukończył z
wyróżnieniem pod kierunkiem prof. A ndrzejaTatarskiego.
Obecnie jest profesorem Klasy Fortepianu w macierzystej
Uczelni. Prowadzi ożywioną działalność artystyczną w kraju
i za granicą. Występował jako solista recitali,
koncertów kameralnych i symfonicznych w Polsce, we Francji, w Rosji, w Niemczech
oraz na Węgrzech . Współpracował z wieloma wybitnymi dyrygentami, m.in. z J.
Salwarowskim, J. Simonowem, J. Maksymiukiem, B. Jarmołowiczem, A. Duczmal.
Jest zdobywcą II nagrody dla najlepszego Polaka na I Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym im. F. Liszta we Wrocławiu w 1999 r. W 1997 roku został laureatem Estrady
Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku i IV Ogólnopolskiego Konkursu
Pianistycznego im. F. Liszta we Wrocławiu. Władze samorządowe Poznania w ramach
Nagrody Artystycznej Miasta Poznania w 1999 r. przyznały Maciejowi Pabichowi Stypendium
dla Młodych Twórców. Jury powołane przez Oficynę Wydawniczą „Głosu Wielkopolskiego”
przyznało artyście „Medal Młodej Sztuki” – prestiżową nagrodę środowiska poznańskiego.
W marcu 2013 r. otrzymał tytuł doktora habilitowanego sztuki muzycznej. Jako pedagog, może
poszczycić się wieloma sukcesami na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Jest
wykładowcą mistrzowskich kursów pianistycznych. Zasiada w jury ogólnopolskich i
międzynarodowych konkursów.

Renata Siedlaczek – polonistka i instruktor
teatralny; wieloletni dyrektor Puławskiego
Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, konsultant
Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy,
reżyser
wielu
spektakli
i
widowisk,
wychowawca
młodzieży
uzdolnionej
artystycznie. Pracuje społecznie na rzecz
seniorów prowadząc zajęcia artystyczne oraz
własną grupę teatralną. Ambasadorka w akcji
„UTW dla społeczności” prowadzonej przez
Towarzystwo Inicjatyw Własnych „ę”.
W 1985 roku objęła etat instruktora teatralnego w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”.
Tu również zajmowała się teatrem poezji, recytatorami oraz kabaretem. Prowadzony przez nią
kabaret „DZYPS” wygrał w 1984 roku finał Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Amatorskich, a
w 1998 roku instruktorka wygrała ten festiwal w dwóch kategoriach: teatrów poezji oraz
kabaretów. „Dzyps” dwukrotnie zdobywał drugie nagrody w przeglądzie kabaretów amatorskich
PaKA w Krakowie a raz wyróżnienie. Występował na zaproszenie Piotra Skrzyneckiego w
Piwnicy pod Baranami.
Teksty i fragmenty tekstów Renaty Siedlaczek drukowane były w „Scenie”, „Inspiracjach”,
„Brulionie”, „Kulturze Niezależnej”. Renata Siedlaczek otrzymała nagrodę za tekst w
Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Kabaretowej OSPA w Ostrołęce.
Od lipca 1990 r. do 31 sierpnia 2011 r. pełniła obowiązki Dyrektora POK „Dom Chemika”.
Realizowała dwie edycje Spotkań z Literaturą Świata (francuską i włoską), dwie edycje
autorskiej imprezy literacko-artystycznej o nazwie „PORTRETY” (Stanisław Wyspiański, Miron
Białoszewski). Była ponad piętnaście lat konsultantem Ogólnopolskich Puławskich Spotkań
Lalkarzy. Realizowała od 2001 roku autorską, interdyscyplinarną imprezę o nazwie
„IZABELIADA”.
Renata Siedlaczek wyreżyserowała i zrealizowała około 30 spektakli teatralnych, wiele
programów muzycznych, miedzy innymi: „Posłuchojcie prose..”, spektakle „Usta czasu”,
„MIASTECZKO”, „Pamiętnik pani Hanki” oraz autorski spektakl muzyczny „Huśtawka dla
dwojga”. Współreżyserowała także operę komiczną „Cyrulik sewilski”.
Autorka projektu „Bajarki znad Wisły”, który znalazł się w grupie 10 projektów wybranych do
realizacji w konkursie „UTW dla społeczności” organizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw
Własnych „ę”. Projekt zakończył się sukcesem, a jego autorka Renata Siedlaczek, stała się
ambasadorem akcji.
Odznaczona Srebrny Krzyżem Zasługi, honorową odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”,
medalem okolicznościowym Zasłużona dla Województwa Lubelskiego. Uhonorowana
statuetką "SYBILLI" Prezydenta Miasta Puławy i nagrodą Wojewody Lubelskiego.

Tomasz Orkiszewski.

Dyrygent, aranżer i organistą. Jest absolwentem
Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego w Lublinie. Dyrygenturę chóralną
ukończył w klasie prof. Kazimierza Górskiego.
Początkowo pracował jako organista by następnie
zająć
się
dyrygenturą.
Jest
członkiem
Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.
Założył Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia w
Lublinie i jest jego prezesem. W 1999 r. założył
Chór i Orkiestrę Kameralną „Jubilaeum”, z którymi, jako dyrygent, zrealizował wiele projektów
artystycznych. Na potrzeby zespołu opracował kilkadziesiąt utworów muzyki polskiej, która
stanowi główny nurt artystyczny zespołu. Także z „Cameratą Lubelską” współpracuje od
początku powstania, najpierw jako wokalista, potem aranżer utworów i dyrygent.
Tomasz Orkiszewski jako wydawca jest inicjatorem wielu publikacji ważnych dla polskiej i
europejskiej kultury muzycznej. W dziedzinie działalności wydawniczej współpracuje z wieloma
uniwersytetami muzycznymi w Polsce. W 2016 roku, za wybitny wkład w rozwój kultury
polskiej, Tomasz Orkiszewski został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem
Zasługi.

Tomasz Bielski
Urodzony w Lublinie, pianista i klawesynista. Absolwent
Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie fortepianu prof.
Janusza Dolnego, oraz klawesynu prof. Elżbiety Stefańskiej.
Swoje umiejętności doskonalił biorąc udział m.in. w kursach
interpretacji muzyki dawnej (na klawesynie i fortepianach
historycznych), muzyki kameralnej, muzyki fortepianowej i
wokalnej XX wieku, oraz w kursach dla pianistówakompaniatorów, w kraju i za granicą.
Prowadzi klasę fortepianu i klawesynu w Szkole Muzycznej im.
Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Kameralista i
akompaniator. W zakresie nauki fortepianu związany ze szkołą
Suzuki.
Współpracuje m.in. z lubelskim zespołem „Senza Battuta” oraz z Filharmonią Lubelską,
realizując partie basso continuo w wykonaniach dzieł oratoryjno-kantatowych i utworach
kameralnych. Interesuje się wykonawstwem muzyki na fortepianach historycznych.

Tomasz Mazur
Śpiewak operowy (baryton) i menedżer kultury. Reżyser,
inicjator i organizator spektakli, koncertów oraz innych
przedsięwzięć artystycznych.
Edukację muzyczną rozpoczął w Lublinie w Szkole Muzycznej
im. T. Szeligowskiego w klasie śpiewu solowego Heleny
Szaciłowskiej. Naukę kontynuował na wydziale wokalnoaktorskim Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu pod kierunkiem prof. Leonarda
Mroza. Studia ukończył w 1998 roku z wynikiem bardzo
dobrym. Od 1997 roku jest solistą Teatru Wielkiego w
Poznaniu. Wystąpił w ponad siedemdziesięciu rolach
operowych w Polsce a także w Niemczech, Austrii, Szwajcarii,
Belgi, Holandii, we Włoszech i w Luxemburgu.
Zadebiutował partią Jakuba w operze Flis – St. Moniuszki. W jego repertuarze znalazły się
następnie między innymi: St. Moniuszko – Halka (Janusz), Straszny Dwór (Miecznik); W. A.
Mozart – Wesele Figara (Hrabia) i (Figaro), Czarodziejski Flet (Papageno), Cosi fan tutte
(Guglielmo); G. Rossini – Cyrulik Sewilski (Figaro); G. Donizetti Don Pasquale (Malatesta); G.
Bizet – Poławiacze Pereł (Zurga); Ch. Gounod – Romeo i Julia (Mercutio); P. Czajkowski –
Eugeniusz Oniegin (Oniegin); G. Puccini – Madame Butterfly (Sharpless), Cyganeria
(Marcello); M. Yeston – Phantom (Phantom) polska prapremiera; M. Musorgski – Borys
Godunow (Rangoni); G. Verdi – Don Carlos (Posa), Trubadur (Luna), Traviata (Germont); U.
Giordano – Andrea Chénier (Gérard) i wiele innych.
Na estradach filharmonicznych występuje od 1995 roku, kiedy razem z poznańskimi
filharmonikami wykonał psalm Beatus Vir H. M. Góreckiego. Obok muzyki operowej i
oratoryjnej w programach recitali artysty pojawia się bogaty wybór pieśni, m. in. cykle R.
Schumanna, M. Ravela, G. Mahlera, F. G. Lorki a także liryka polska i rosyjska.
Tomasz Mazur jest laureatem II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w
Budapeszcie oraz III nagrody i Nagrody Publiczności na Konkursie Wokalistyki Operowej im.
Adama Didura w Bytomiu. Nominowany do Nagrody Artystycznej Miasta Poznania. Jest
Prezesem Fundacji im. Wincentego i Franciszka Lesslów. Realizacją Requiem W. A. Mozarta
w kwietniu 2015 roku rozpoczął aranżację i promocję Festiwalu im. Wincentego i Franciszka
Lesslów w Puławach, którego pierwsza odsłona miała miejsce na przełomie maja i czerwca
2016 r.
Za swoją działalność otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Puławy nagrodę za całokształt
działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Natalia Hankus
Flecistka, absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I
i II st. im. K.Lipińskiego w Lublinie oraz Akademii Muzycznej
w Krakowie w klasie Barbary Świątek-Żelazny - dyplom z
oceną celującą.
Laureatka I Miejsca w Ogólnopolskim Konkursie o
Stypendium Fundacji Yamaha, wyróżniona "Nagrodą
Specjalną" dla najlepszego polskiego uczestnika w półfinale I
Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Krakowie.
Solistka
i
kameralistka.
Jako
muzyk
orkiestrowy
doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z
Orkiestrą Filharmonii Opolskiej, Teatrem Muzycznym w
Lublinie oraz z Capellą Cracoviensis i Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej.
Obecnie jest członkiem Orkiestry Trybunału Koronnego. Prowadzi klasę fletu w Szkole
Muzycznej im. T. Szeligowskiego w Lublinie.

Maciej Hankus
Ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I i II
stopnia im. Stanisława Moniuszki w Bielsku - Białej. Absolwent
Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fletu prof. Kazimierza
Moszyńskiego - dyplom z wyróżnieniem.
Laureat Polskiego Festiwalu Fletowego w Sieradzu, Konkursu
Instrumentów Dętych w Dąbrowie Górniczej. Za swoje
osiągnięcia otrzymał stypendia Ministra Kultury i Sztuki,
Prezydenta Miasta Bielsko-Biała, Internationale Music Academie
Prag - Wien - Budapest i Fundacji Okada. W 2019 roku
wyróżniony Medalem Marszałka Województwa Lubelskiego za
zasługi dla województwa lubelskiego.
Obecnie flecista, solista Orkiestry Filharmonii Lubelskiej im.
Henryka Wieniawskiego, prowadzący grupę fletów. Prowadzi
klasę fletu w Szkoły Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w
Lublinie.

Wąwozy i klucz końskowolski.
Kraina Lessowych Wąwozów to obszar o wyjątkowych walorach krajobrazowych i
przyrodniczych. Zestawienie tych dwóch elementów w połączeniu z niezwykłą architekturą
sprawia, że region ten, rok w rok, odwiedzany jest przez tysiące turystów spragnionych wrażeń
- nie tylko wakacyjnych. Kilkugodzinne wycieczki wyruszające z urokliwych miast
turystycznego trójkąta Puławy – Kazimierz – Nałęczów, wędrują przez najgęstszą sieć
wąwozów w Europie, dochodzącą do 10 km bieżących na kilometr kwadratowy. Geologiczna
fantazja, która przez tysiąclecia rzeźbiła przepiękne krajobrazy regionu sprawiła, że także
wachlarz atrakcji przyrodniczych jest tu wyjątkowy.
Być może ta niezwykła suma walorów spowodowała, że kilka wieków temu obszar ten,
położony także w strategicznym sąsiedztwie rzeki Wisły, wybrały na swoją siedzibę wielkie
polskie rody - Lubomirscy, Sieniawscy i w końcu Czartoryscy. Piękny krajobraz regionu, na
stałe związany z największą polską rzeką, musiał być na tyle ujmujący, że zatroskana
nieudanym małżeństwem Maria Wirtenberska szukała ukojenia w urokach położonej nieopodal
Warki wsi Pilica, której nadrzeczne plenery i ukształtowanie terenu w uderzający sposób
przywołują krajobrazy okolic Puław. Ten urzekający region był przez wieki także ucieczką
poetów, malarzy a także zwykłych ludzi, wrażliwych na piękno otaczających pejzaży.
Lessowe Wąwozy to także obszar w dużej części pokrywający się z tzw. Kluczem
Końskowolskim, zespołem dóbr szlacheckich przez stulecia przechodzącym z rąk jednych
właścicieli w ręce kolejnych. Powstania klucza szukać należy jeszcze w XIV wieku.
Właścicielem części interesujących nas terenów był wtedy rycerz Męcina z Konina. Otrzymał
on w spadku kilkanaście wsi, między innymi Wolę Witowską, w której wystawił kościół i która
razem z Witowicami - wcześniej powstałymi, jednak mającymi mniejsze znaczenie - dała
początek kluczowi. Obszar ten w kolejnych wiekach powiększał się i przeważnie w wyniku
wnoszenia dóbr w posagu przez kobiety, przechodził w posiadanie następnych rodów. Kolejno
zarządzali nim Tęczyńscy, Zbarscy, Daniłowiczowie, Opalińscy, Lubomirscy i Sieniawscy. W
XVIII wieku klucz trafia w ręce Czartoryskich, którzy jako ostatni zarządzają nimi do 1831 roku,
w którym, w wyniku udziału rodu w powstaniu listopadowym, zostaje on skonfiskowany.
Przynależność klucza do rodziny miała istotne znaczenie dla rozwoju regionu. Opieka
Czartoryskich owocowała nie tylko promieniującą na cały kraj aktywnością kulturalną ale także
niezwykłym w tamtych czasach rozwojem edukacji. Polskie Ateny jak określano w tamtych
czasach Puławy, stały się jednym z najważniejszych ośrodków oświatowych w Polsce.
Skupiały elity polityczne i kulturalne z całego kraju. O jego działalności usłyszeć można było
nie tylko na terenie Polski ale także w Europie. Po latach okres ten nazwany został Złotym
wiekiem Puław.
Klucz końskowolski w czasach Czartoryskich składał się z 22 miejscowości. Działalność
edukacyjna ukierunkowana była oczywiście na zachowanie elementów państwowości,
podtrzymania poczucia wartości narodowych ale także nauczania lokalnej ludności w celu
zwiększenia jej potencjału gospodarczego. Czartoryscy umiejętnie podchodzili do tematu
kształcenia, rozwijając placówki oświatowe zarówno na potrzeby edukacji dworskiej jak
również nauki chłopów a także kształcenia przyszłych nauczycieli. Dużo uwagi poświęcano
także edukacji panien i to w wymiarze dużo większym niż praktykowane dotąd nauczanie

zasad dobrego wychowania i ogłady towarzyskiej. Kobieta jako matka i opiekunka miała
przekazywać teraz wartości humanistyczne i patriotyczne kolejnym pokoleniom.
Rozwój szkolnictwa był współorganizowany poprzez udział miejscowych księży i lokalnych
władz oświatowych. Główny ciężar utrzymania szkół spoczywał jednak na barkach
Czartoryskich - zarówno poprzez gratyfikację nauczycieli, jak również przekazywanie do
dyspozycji szkół dóbr stałych w postaci terenu, budynków i ich wyposażenia.
Warto wspomnieć o istnieniu w tamtych czasach zalążków obecnych szkół zawodowych
kształcących rzemieślników różnych profesji. Nauczanie, połączone najczęściej z rzetelną
praktyką, skutkowało znakomitym przygotowaniem do wykonywania wyuczonego fachu. Swoje
szkoły posiadały także mniejszości wyznaniowe. Na potrzeby lokalnych placówek wydawano w
Puławach specjalnie opracowane podręczniki.
Trudno dzisiaj stwierdzić w jaki sposób starania Czartoryskich wpłynęły na edukację ogółu
lokalnej ludności. W źródłach znaleźć można informacje na temat losów niektórych uczniów,
dotyczą one jednak tylko najbardziej utalentowanej grupy. Sądzić należy, że ogromny wkład
Czartoryskich w stworzenie rozbudowanego mechanizmu oświatowego, musiał zebrać
wymierne owoce w postaci zwiększenia poziomu wykształcenia, przynajmniej w pewnych
grupach społecznych i zawodowych. Rozpoczęta w regionie edukacja, stała się zalążkiem do
powstania w Puławach w kolejnych latach środowiska akademickiego. W 1843 roku rozpoczął
działalność Aleksandryjski Instytut Wychowania Panien a po jego przeniesieniu do Warszawy
w 1862 r. Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny. Po jego likwidacji, w 1862 r. otwarto w
Puławach Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, który zakończył swoją działalność

dopiero w 1914 r. Kontynuatorem jego działalności stał się od 1917 r. Państwowy Instytut
Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego. Nie prowadził on jednak działalności dydaktycznej.
Źródło: Zofia Gołębiowska, Oświata i wychowanie w Puławach oraz kluczu końskowolskim w czasach Czartoryskich, wyd.
Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oświatowego Puławy 2005

Wąwóz "Lipinki" w Mareczkach w gminie Wąwolnica
foto: Agnieszka Ozimek

Czy żart zmieści się między sacrum a profanum.
Kto nie lubi bajek, baśni, klechd? Pytanie retoryczne. Przecież wszyscy (bez względu na
wiek!) uwielbiamy świat przejrzysty, uporządkowany, z klarownymi zasadami. Świat, w którym
odwieczna walka dobra ze złem kończy się porażką sił ciemności. Świat baśni - zaludniony
skrzatami, czarownikami i księżniczkami - odrywa nas na chwilę od męczącej codzienności, by
dać ukojenie, ale też jakąś naukę.
„Igraszki z diabłem”, to sceniczna bajka Jana Drdy, która od ponad siedemdziesięciu lat ciszy
się uznaniem i zainteresowaniem odbiorców. Utwór czeskiego autora jest okazją do
pouczającej zabawy dla całej rodziny, dla zatwardziałych samotników oraz dla zwykłych
ponuraków. Sukces tego utworu scenicznego świetnie tłumaczy nie tylko posługiwanie się w
nim znanymi wątkami piekła i nieba, żonglowanie ludzkimi charakterami, nie tylko kreowanie
pozytywnego bohatera: nieustraszonego Marcina Kabata. Siłą tego utworu jest humor. To on
pozwala nam odnaleźć się w bajkowym świecie poprzez dystans do fabuły, do postaci,
wreszcie do siebie samych. A spod
warstwy literackiej fikcji, baśniowej fabuły i
nierzeczywistych postaci wychyla się nasz świat: pełen ludzkich błędów, grzechów i
grzeszków, słabości, marzeń, ale też dokonań.
Sięgamy po „Igraszki z diabłem” przy okazji kolejnego Festiwalu Lesslów, co może
zaskakiwać. Jest to jednak ze strony pomysłodawcy projektu: Tomasza Mazura oraz
wszystkich realizatorów - swoista gra, zabawa i próba. Sławetna maksyma, na którą w
Puławach powołujemy się często i chętnie: „Przeszłość przyszłości” doprowadziła nas do tego
eksperymentu, jakim jest zestawienie muzycznego dziedzictwa Franciszka i Wincentego
Lesslów, uroków naszego miasta i... scenicznej bajki. Dodatkowym uzasadnieniem może być
fakt, iż w latach 60-tych Puławski Teatr Amatora podjął się realizacji „Igraszek z diabłem” w
plenerowych warunkach. Z lekkim przymrużeniem oka napiszę też o wspólnym pochodzeniu
autora tekstu, autora muzyki i reżysera spektaklu ( w małym stopniu). Czeskie pochodzenie z
pewnością jest tu łącznikiem. A tegoroczna realizacja sztuki Jana Drdy obarczona była od
początku wieloma niewiadomymi. Mariaż zawodowych twórców z amatorami, konieczność
zastosowania zapisu filmowego zamiast bezpośredniego kontaktu z widzem, to kolejne
obszary eksperymentu. Najbardziej boli brak możliwości bezpośredniego kontaktu z odbiorcą.
Wszyscy realizatorzy i uczestnicy projektu mają nadzieję na pozytywny wynik wspólnej pracy
oraz życzliwą i prawdziwą reakcję odbiorców.
Co pragniemy Państwu przekazać? Radość życia, postawę pogodnego zmagania się z
niespodziankami codzienności, możliwość właściwego odnalezienia się w sytuacji
konfrontacyjnej: dobra ze złem, miłości i nienawiści, aktywności i lenistwa. W tradycyjnym
zestawie kontrastów znajdzie się i to: sacrum - profanum. Zapominamy na co dzień o tym, że
są obok, że przenikają się nieco wzajemnie, że finalnie decydują o jakości naszego życia i o
relacji: być czy mieć. Fundamentalne zasady. Czy jest między nimi miejsce na humor? O tym
będziecie się mogli Państwo przekonać po obejrzeniu naszej propozycji. Sama jestem tego
ciekawa.
Renata Siedlaczek

PROF. DR JÓZEF REISS

NAJSŁAWNIEJSZA
UCZENNICA SZOPENA
„ILUSTROWANY KURIER CODZIENNY” Nr 175. Sobota, 26 czerwca 1937 r.

Każdy, kto zna bodaj pobieżnie biografi Szopena, wie, że najlepszą uczennicą jego i najlepszą
wykonawczynią jego muzyki była ks. Marcelina z Radziwiłów Czartoryska. Salony hotelu Lambert w
Paryżu były nie tylko punktem zbornym emigracyjnej polityki, ale gromadziły również
najświetniejszych artystów ówczesnych i rozbrzmiewały czisto muzyką w wykonaniu
pierwszorzidnych wirtuozów.
Czistym gościem na wieczorach muzycznych u XX. Czartoryskich był Szopen. Znany rysunek
Cypriana Norwida przedstawia jeden z takich wieczorów: na pierwszym planie siedzi Chopin
zasłuchany w gri swojego ucznia Tellefsena z głową wspartą na riku. Czisto grywał tu sam Szopen,
czarując słuchaczów poezją swoich natchnionych improwizacji. Również czisto grała gospodyni X.
Marcelina Aleksandrowa Czartoryska, biorąc udział chitnie w muzyce kameralnej, gdy parti
skrzypcową grał Henri Vieuxtempa, a parti wiolonczelową przyjaciel Szopena, znakomity wirtuoz
Franchomme.
Z tymi to dwoma artystami wystąpiła ks. Marcelina publicznie na koncercie, danym w Paryżu w sali
Herza na dochód Polskiego Towarzystwa Dobroczynności. W koncercie tym, który zgromadził całą
arystokracji, wziiła udział i najsławniejsza śpiewaczka, primadonna opery paryskiej Paulina ViagotGarcia. Odtąd każdy wystip X. Marceliny na estradzie koncertowej był daniną złożoną w ofirzi na
rzicz sprawy polskiij. W Londynie grała dla wsparcia emigracji w Wiedniu wystąpiła wspólnie z
Lisztem, przeznaczywszy cały dochód na cele patriotyczne.
Gdy w 1858 przybyła do Krakowa, pierwszą jej myślą była pomoc dla ubogich. W kilka tygodni
później zorganizowała koncert, który odbył sii 19 stycznia 1859 w sali redutowej Starego Teatru z
udziałem sławnego wówczas skrzypka Nikodema Biernackiego i młodziutkiego Władysława
Żeleńskiego, rozpoczynającego wtedy swą karieri kompozytorską. Szczegóły tego koncertu, który w
cichym Krakowii stał się sinsacyjnym wydarziniim, znany ze sprawozdania, umieszczonego w
„Czasie” i z dokładnego opisu w rikopiśmiennym pamiitniku Aliksandry Czichówny (depozyt
Archiwum aktów dawnych m. Krakowa).
Ksiiżna Marcelina grała koncert Szopena E-moll, przyczem parti orkiestralną wykonał z wyciągu
przy drugim fortepianie W. Żeleński, nastipnie z Biernackim odegrała sonati skrzypcową
Beethovena D-dur, o czem naiwnie wspomina Czechówna, nazywając sonati „symfonją”.
Sprawozdanie „Czasu” zaznacza, że zachwyt ogarniał słuchaczy, gdy „pianistka potiżna
natchnieniem i olbrzymią biegłością wykonywała arcydzieła Szopena. Szlachetne ideały piikności,
spoczywające w muzyce Szopena, zmartwychwstały za dotkniiciem riki dostojnej jego uczennicy”.
(...)
Po tym pierwszym koncercie krakowskim ks. Marcelina Czartoryska wyjichała z Krakowa: Podobno
władzi austrjackii podijrzliwii patrzyły na nią jako na imisariuszkę patriotyczną. Wróciła tu w
osiem lat później i od r. 1867 stali zamiiszkała w Krakowii, rozwijając tutaj błogosławioną w skutki

działalność charytatywną: założyła dom SS. Miłosierdzia na Kazimierzu, powołała do życia
towarzystwo Wincintigo à Paulo i urzeczywistniła wymarzony swój plan, tj. zebrała odpowiednie
fundusze na otwarcii szpitala im. Św. Ludwika dla dzieci. Dla utrzymania tych wszystkich
dobroczynnych instytucyj poświiciła ks. Marcelina swą wielką sztuki: Co jakiś czas dawała koncert
publiczny czy to w Sali ridutowij, czy w Sali Knotza w hotilu Saskim, czy też w salach Sukiinnic.
Inicjatywie X. Marceliny zawdziiczał Kraków niezwykłą imprezi: Stanisław hr. Tarnowski wygłosił w
r. 1871 dnia 19 marca w sali Saskiej prilikcję o Szopinii; rzecz ogłoszona później drukiem należy do
najlepszych rozpraw w literaturze szopenowskiej. Wykład hr. Tarnowskiego ilustrowała ks.
Czartoryska:
„ośmiokroć czarodziejska gra przerywała wywody prelegenta w miari, jak postipowała
opowieść o genialnym kompozytorze”. Najsilniejsze wrażenie wywarły: Nokturn Es-dur
popularny z transkrypcji skrzypcowej, Prelud A-moll napisany pod wpływem wstrząsającej
wieści o upadku Warszawy 8 września 1831, wielki Polonez As-dur z oktawami w lewej rice,
Mazurek A-moll op. 7 „w szeptach rozjiczony” i Marsz żałobny ze Sonaty B-moll. Była to
„biesiada”, która dała poznać całą skali tych potiżnych kreacyj. Przepełniona sala pogrążona
była w uroczystem milczeniu, by nie utracić ani jednego tonu natchnionej muzyki” - tak mówi
sprawozdanie „Czasu”.
Ruch muzyczny ówczesnego Krakowa był niezmiernie słaby. Towarzystwo muzyczne, zw. „Muzą”
pielignowało głównie śpiew chóralny, a dla wykonywania kompozycji symfonicznych zapraszano do
udziału orkiestry wojskowe, bardzo dobrze zorganizowane i wyćwiczone. Na tych koncertach duszą
ożywczą muzyki krakowskiej była X. Marcelina, grając z orkiestrą wielkie dzieła fortepianowe
Mozarta, Beethovena i Szopena, i wydobywając z nich właściwą im siłi wyrazu. A gdy później
„Muza” przeobraziła sii w Towarzystwo Muzyczni, istniejące do dnia dzisiejszego, podporą jego i
„protektorką” stała sii X. Marcelina, przyczyniając się zarazim do otwarcia „Konsirwatorium
muzycznigo”. W koncertach Towarzystwa brała stale udział czy to jako solistka, czy też obejmując
parti fortepianową w kompozycjach kameralnych wraz z zasłużonym dla kultury muzycznej
Krakowa skrzypkiem
J. N. Hockiim, kapelmistrzem orkiestry 13 pp. i z nauczycielem
Konserwatorium Wincintym Singirim.
Nowością, którą Kraków zawdziiczał X. Marcelinie Czartoryskiej były koncirty historyczni,
poświęconi muzyci polskiij. Naturalnie, że dochód z nich przeznaczyła ksiiżna na Towarzystwo
Wincentego à Paulo. Pierwszy koncert odbył sii 21 marca 1877 z udziałem chóru Towarzystwa
Muzycznego, orkiestry wojskowej, śpiewaka Niedzielskiego, pianisty Kazimierza Hofmana i Wład.
Żeleńskiego. Program bogaty zawierał niezmiernie interesujące stare pieśni chóralne Mikołaja
Gomółki i Grzigorza Gorczyckiigo, niemal zupełnie zapomniane, a teraz wskrzeszone i
przemawiające silnie do słuchaczów.
(…)
… główną atrakcją była gra ks. Marciliny jako wykonawczyni Szopena.
„Każde pojawienie sii na estradzie koncertowej tej dostojnej pani wywiera czarodziejski
wpływ. Mało komu danem jest wyrazić dzieła mistrza naszego równie godnem wykonaniem.
Umie ona czytać w zbolałej jego duszy i sny jego czarodziejskie przenikać. Jaki niewysłowiony
urok miały w wykonaniu jej te cudowne pomysły, które Chopin zamknął w Fantazji polskiej,
Mazurkach i Koncercie E-moll. Wśród przejmującej ciszy można było słyszeć bicie serc, z

trudnością powstrzymujących sii od wybuchów zachwytu i podziwu”. Takie słowa czytamy w
entuzjastycznem sprawozdaniu „Czasu” z obydwóch koncertów.
Nieraz urządzała ks. Marcelina recitale fortepianowe, wyłącznie Szopenowi poświicone. Jeden z
nich odbył sii w Sukiennicach 13 marca 1880 r. Wspólnie ze skrzypkiem W. Singirim i
wiolonczelistą Zygmuntim Kątskim odegrała ksiiżna Trio G-moll op. 8, a potem sama olśniewała
słuchaczów interpretacją szopenowskich poematów. Stanisław Tomkowicz piszący wtedy recenzje
koncertowe w „Czasie”, tak mówi o tym niezwykłym wieczorze:
„Podczas środkowej cziści Poloneza Es-moll, odegranego z idealnym pianissimo, którego
tajemnici ona jedna posiada, czułeś, jak sześćset obecnych osób dech wstrzymywało, aby
jednego wrażenia nie stracić. Artystce wriczono wspaniały bukiet jakby na znak, że sąd o
takich piiknościach da sii wysłowić tylko dans li langagi dis fiurs”.
Zawsze wiic, niemal w każdem sprawozdaniu czytamy o charakterystycznym zasłuchaniu
publiczności, o zapartym oddechu słuchaczy, o ciszy, w której słychać było można przyspieszone
bicie serc! Ksiiżna grą swoją czarowała zebranych i wprawiała ich jakby w hipnotyczny sen
zachwytu i upojenia. To samo podkreśla w swoich recenzjach Władysław Żiliński, unosząc sii
przedewszystkiem nad wykonaniem szopenowskich Mazurków. One też stanowiły zawsze koroni
programu. Po koncercie z 25 marca 1882, gdzie obok ks. Marceliny wystąpiła także przebywająca w
Krakowie na goście w teatrze Hilina Modrzijiwska, tak pisał Żeleński:
„Z taką dziarskością czysto swojską, z taką poezją głiboką, z takim wnikniiciem w ducha
chopinowskiej muzyki, nikt nie grał Mazurków równie piiknie, jak ks. Czartoryska. Ona
przechowuje tradycje wykonania. Można powiedzieć, żi grała ji na sircach słuchaczów, toteż
nikt na sali obojitny nie został”.
Ksiiżna żyła pracą dla biidnych i muzyką. W pałacu jej przy ul. św. Jana i ul. Sławkowskiej odbywał
sii w każdą środi „salon muzyczny”: wykonywano arcydzieła muzyki kameralnej, tria, kwartety;
wszyscy wybitniejsi soliści produkowali sii swą sztuką. Tutaj rozbrzmiewał piikny głos kontraltowy
p. Matijkowy, tu grał na wiolonczeli doskonały amator hr. Ciiszkowski. Dla nich obojga napisał w r.
1880 Charlis Gounod, kompozytor „Fausta” Kantati z towarzyszeniem harmonium na tle chóru.
Wtedy bowiem arystokracja urządziła w Sukiinnicach 31 stycznia lotirję fantową dla ubogich,
dotkniitych zimnem i głodem. Przewodnicząca komitetu ksiiżna Zuzanna Czartoryska zwróciła sii
do najsławniejszych artystów o fanty. Hinryk Siimiradzki przysłał szkic olejny, a Gounod ową
kantati, którą wykonano na koncercie w Sukiennicach wśród ogólnego zachwytu.
W ostatnich latach życia usuniła sii ks. Marcelina z estrady koncertowej. Zamieszkała w skromnym
domu przy ul. Basztowij l. 10 i oddana już tylko pracy humanitarnej mogła z dumą spoglądać na
wyniki swej działalności artystycznej w Krakowie. Ona zaszczipiła tu kult Szopina, dawała
mistrzowski wzór, jak go należy wykonywać, ona dawała inicjatywę muzyci Krakowa, starając sii
otrząsnąć z letargu ospałe miasto, ona pogłibiała tu i utrwalała muzyczną kulturi.
Umarła w 77 roku życia 6 czerwca 1894 r. Szło za nią błogosławiiństwo niizliczonij rziszy ubogich,
szła za nią wdzięczność Krakowa za chwili podniosłych wrażeń, jakie dawała jej dostojna sztuka.

