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       Wprawdzie jubileuszami nazywa się rocz-
nice mające cyfrę 1 z następującymi po niej 
zerami, ale piątą edycję Międzynarodowego 
Festiwalu Związki pomiędzy kulturą południa 
i północy - Schubert-Chopin-Grieg - Wzajemne 
inspiracje i rezonans w malarstwie i literaturze 
można bez wątpienia zaliczyć do jubileuszu.  
I to zacnego jubileuszu, który był okazją do pod-
sumowania działań, refleksji, utwierdzenia kre-
atorów w przekonaniu, że taki sposób promocji 
szeroko pojętej sztuki ma sens. Jest potrzebny  
twórcom i miłośnikom sztuki. Dowiodła tego 
każda z imprez festiwalowych, a było ich w jubile-
uszowym roku 2017 roku nie tak mało: Wystawa 
„XIX Salon Sztuki POLART 2017”, cztery Kon-
certy w Zamku Królewskim w Niepołomicach, 
tyleż samo Wieczorów Poetycko -Muzycznych 
w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”oraz Kon-
cert w Willi Decjusza odnotowany przez TVP3.  
To duże i  owocne przedsięwzięcia a r t y-
styczne Stowarzyszenia Twórczego POLART.  
W samym „XIX Salonie Sztuki 2017”zorgani-
zowanym w Zamku Królewskim w Niepoło-
micach wzięli udział znani i znaczący artyści 
malarze, rzeźbiarze, graficy i fotograficy: Renata 
Bonczar, Teresa Chomik, Stefan Dousa, Howa-
nes Kazarian, Izabella Kierska, Bronisław 
Krzysztof, Wincenty Kućma, Zbigniew Latała, 
Andrzej Makuch, Jerzy Nowakowski, Krystyna 
Nowakowska, Adrian Poloczek, Agata Poloczek, 
Ewa Paradowska-Werszel, Józef Sękowski, Kaja 
Solecka, Marek Sołtysik, Janusz Jutrzenka-Trze-
biatowski, Beata Zalot, Andrzej Ziębliński, Jan 
Zych. Zaprojektowany z tej okazji plakat autor-
stwa Zbigniewa Latały znakomitą kolorystyką 
przyciągał wzrok tych, którzy nie pozostają obo-
jętni na sztukę. Można powiedzieć, iż festiwa-
lowe, różnorodne wydarzenia, mające miejsce  
w pięknych wnętrzach Królewskiego Zamku  
w Niepołomicach, ubogaciły harmonogram arty-
styczny zabytkowego obiektu. 

IRENA KACZMARCZYK
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL POLARTU
MA JUŻ  5 LAT

IZAbELA JUTRZENKA-TRZEbIATOWSKA  KONCERT KAMERALNY 5 MAJA 2017 
I FINISAŻ WYSTAWY XIX SALON SZTUKI POLART 2017                                                                  
W  ZAMKU  KRóLEWSKIM W NIEPOłOMICACh
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       Wspaniałe cztery Koncerty Kameralne polskich i zagranicznych arty-
stów dostarczyły zaproszonym gościom wielu wrażeń estetycznych. Wyśmie-
nicie zaprezentowała się 25 marca 2017 podczas Koncertu Inauguracyj-
nego w Zamku Królewskim w Niepołomicach harfistka Filharmonii Wro-
cławskiej  Malwina Lipiec-Rozmysłowicz grająca tym razem w duecie 
ze skrzypaczką Marią Ołdak. Artystki uświetniły uroczyste otwarcie   
V Międzynarodowego Festiwalu oraz wernisaż wystawy „XIX Salon Sztuki”.  
       W koncertach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Twórcze POLART, 
obok uznanych już muzyków, wzięli udział również uzdolnieni młodzi twórcy, 
jak choćby pianistka Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska, która najpierw wraz 
z  kwintetem Cracovie Ensamble - w składzie Paweł Wójtowicz (skrzypce I), 
Anna Wójtowicz (skrzypce II), Piotr Augustyn (altówka), Krzysztof Wójtowicz 
(wiolonczela), Marek Bednarczyk (kontrabas) - brawurowo zagrała w Zamku 
Królewskim w Niepołomicach drugi koncert fortepianowy Fryderyka Chopina 
f-moll op.21, a potem wystąpiła z Polonezem C-dur op.3 na fortepian i wiolon-
czelę wraz z  tegorocznym absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie Jac-
kiem Podgórskim w Willi Decjusza. Aktualnie  młoda pianistka - doktorantka 
Akademii Muzycznej w Krakowie - bierze udział w Międzynarodowym Kon-
kursie Chopinowskim w Darmstadt, a niebawem, bo już 16 listopada  br. wystąpi  
z tym samym programem w jednej z najbardziej prestiżowych sal Europy   
w Wienner Musikverein, 

Koncert w Zamku Królewskim w Niepołomicach poprowadziła ,wspólnie  
z Joanną Krupińską-Trzebiatowską, aktorka najmłodszego pokolenia Gabriela 
Oberbekówna, notabene córka należącego od lat do POLARTU znakomitego 
mistrza gitary klasycznej Jana Oberbeka. W przerwie koncertu wręczono medale 
XIX salonu Sztuki POLART 2017. Złoty otrzymał Wicenty Kućma, srebrny 
Andrzej Ziębliński a brązowy Ewa Poradowska-Werszler - wszystkie autor-
stwa Jerzego Nowakowskiego.  Wtedy  też przeprowadzono aukcję dzieł sztuki. 
Większość prac, a w tym piękny obraz of iarowany przez Renatę Bon-
czar, tra f i ł wraz z statuetką autorstwa Krystyny Nowakowskiej, w 
ręce kochającego artystów wielkiego miłośnika sztuki Andrzeja Kru-
pińskiego, i Jego żony Elżbiety - właścicieli f irmy Krupiński Pompen. 
    

  Ale wracając do tamtego  czerwcowego 
Kameralnego Koncertu, który odbył 
się w renesansowym pałacyku –- 
Willi Decjusza – trzeba koniecznie 
powiedzieć, że zasłużył on na 
szczególną uwagę gdyż to właśnie tutaj, 
przy akompaniamencie austriackiej 
pianistki polskiego pochodzenia 
Kathrin Buczak, zauroczyła  
publiczność swą niezwykłą barwą 
głosu chińska sopranistka Jerilyn 
Chou. Artystka urodzona w Stanach  
Zjednoczonych, a aktualnie studiująca 
w Wiedniu. W jej wykonaniu 
wybrzmiały nie tylko utwory 
największych kompozytorów świata: 
Bernsteina, Chines'a, Debussy'ego, 
Schuberta, Larosa, Rachmaninov, 
Straussa, Wolfa, ale nawet chińskie 
piosenki ludowe. Co ciekawe, na 
koncercie w Willi Decjusza obecny 
był również Michael Buczak tłumacz 
z Austrii, który przełożył na język 
niemiecki dopiero co opublikowany 
w wersji dwujęzycznej dramat Joanny 
Krupińskiej -Trzebiatowskiej „Syn 
Margo”. 

Paweł Wójtowicz (skrzypce I), Anna Wójtowicz (skrzypce II), Piotr Augustyn (altówka), Krzysztof Wójtowicz (wiolonczela) i Gabriela Oberbek 
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Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska  - Fortepian I Jacek Podgórski - Wiolonczela

Kathrin Buczak - Fortepian   I  Jerilyn Chou - Sopran     Koncert W Willi Decjusza  22 CzerWCa  2017
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     Powołane w 1990 roku Stowarzyszenie Twórcze POLART promuje nie tylko 
muzykę, ale sztukę polską. Skupia więc nie tylko artystów malarzy, rzeźbiarzy, 
muzyków, grafików, ale również  literatów. Dlatego też w prestiżowym miejscu Kra-
kowa, w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” w ramach 5.edycji Festiwalu 2017  
odbyły się cztery wydarzenia poetycko-muzyczne, a w tym dwa w ramach współ-
pracy POLART-u z Krakowskim Oddziałem ZLP.  Między innymi niezapomniany 
Koncert Pieśni stworzonych. przez zmarłego niedawno poznańskiego kompozytora 
Floriana Dąbrowskiego do słów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Zaśpiewała je  
w Sali Fontany arcy dramatycznym głosem znakomita sopranistka Beata Dunin-
Wąsowicz przy akompaniamencie poznańskiego pianisty Szymona Musioła. 

    Tam też promowała swój najnowszy tom poezji „Puste 
obłoki” Joanna Krupińska-Trzebiatowska. Organi-
zatorka Festiwalu, prezes Stowarzyszenia POLART i 
prezes Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Pol-
skich, w jednej osobie, wystąpiła w towarzystwie trio - 
w składzie Małgorzata Włodarczyk (gitara klasyczna), 
Katarzyna Puch (sopran) i Paulina Tkaczyk (klawesyn) 
- które równocześnie promowało swoją płytę „Słońce 
zaklęte w dźwiękach Hiszpanii i Włoch”. Gitarzystka 
Małgorzata Włodarczyk, aktualnie doktorantka Aka-
demii Muzycznej w Krakowie  i znakomita sopranistka 

Beata Dunin-Wąsowicz Małgorzata Włodarczyk (gitara), Katarzyna Puch (sopran) i Paulina Tkaczyk (klawesyn)
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Koncert Finałowy w Zamku Królewskim w Niepołomicach – 10. 07. 20 17  Quatuor Europa: Cristian Ifrim – I Skrzypce, Anna Radomska 
Gardyjas –  II Skrzypce, Jerzy Wojtysiak –  Altówka, Margarita Sęk – Wiolonczela 

                                                                Katarzyna Puch wystąpiły  podczas piątej edycji Międzynarodowego Festiwalu dwukrot-
nie. Wzięły udział również w marcowym wieczorze poetycko-muzycznym „Reminiscencje 
z podróży”, podczas którego członkinie Krakowskiego Oddziału  ZLP  Anna Pituch-No-
worolska, Joanna Pociask-Karteczka i Irena Kaczmarczyk zaprezentowały swoje wiersze 
- pokłosie odbytych po świecie podróży, a w tym także po Półwyspie Iberyjskim.

      W hiszpańskich klimatach utrzymany został również znakomity, finałowy Koncert 
„Muzyczna podróż po Hiszpanii”, w którym na zakończenie V Międzynarodowego Festi-
walu, 10 lipca 2017 r.  wystąpił w Zamku Królewskim w Niepołomicach zespól muzy-
ków z Nawarry. „Quatuor Europa”, w doborowym składzie artystów: Cristian Ifrim (I 
skrzypce), Anna Radomska Gardyjas (II skrzypce), Jerzy Wojtysiak (altówka) i Margarita 
Sec (wiolonczela), zagrał Danza Española  E Granadosa, Suitę Hiszpańska I. Albeniza, 
Romans Andaluzyjski P. Sarasate'ego, Pasodoble Amparito la Roca, G. Bizeta Suitę z opery 
Carmen, Marsz Torreadora, a na bis Tango J.Gardnera, wprawiając licznie zgromadzoną 
publiczność w wybitnie dobry nastrój.

      Liczba, różnorodność, wysublimowany i wysoki poziom wszystkich wydarzeń arty-
stycznych, które zaoferowało publiczności Stowarzyszenie Twórcze POLART w tak zacnych 
miejscach dowodzi, iż pomimo trudności i niesprzyjającym czasom dla kultury, można 
promować środowisko twórcze. Należy więc pogratulować pomysłodawcom i organiza-
torom Międzynarodowego Festiwalu, szczególnie Joannie Krupińskiej-Trzebiatowskiej, 
wspaniałych projektów, idei integrowania sztuk wszelakich i konsolidacji twórców sku-
pionych od przeszło 25. lat w Stowarzyszeniu Twórczym POLART. Życzyć kolejnych 
pomysłów, koncertów, wielu ekspozycji dzieł sztuki i literackich spotkań. Z niecierpli-
wością na to czekamy!  

                                                                                                         IRENA KACZMARCZYK


