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POLAK ZWYCIÊZC¥!”, „Triumf polskiej szko³y”, „Polskie skrzypce...” Entuzjastycznymi
tytu³ami gazety kwitowa³y V Konkurs Wieniawskiego. Pierwszy raz na najwy¿szym

podium stan¹³ szesnastoletni Piotr Janowski z Grudzi¹dza, uczeñ Ireny Dubiskiej. Wielka
artystka, otoczona omal legend¹, uradowana sukcesem, lecz zarazem wiedziona doœwiad-
czeniem, skomentowa³a krótko: „czeka nas jeszcze praca [...], myœlê ¿e Piotr zdaje sobie
z tego sprawê”. Wiemy, i¿ wkrótce osiad³y za oceanem skrzypek, który dopiero po 30 la-
tach znów zagra³ w Poznaniu, dobrze zapamiêta³ s³owa swej maestry. Nie zmarnowa³ cza-
su... ¯y³ jednak chyba zbyt szybko i zbyt intensywnie. W wieku zaledwie 57 lat artysta
zmar³ w Londynie 6 grudnia 2008 r.

Z trzeci¹ nagrod¹ wyjecha³a wówczas z Poznania osiemnastoletnia Kaja Danczowska,
z szóst¹ — dwudziestoletni Micha³ Grabarczyk, dot¹d ci¹gle aktywni zarówno na estra-
dach, jak i w swoich — ju¿ od dawna profesorskich — klasach krajowych uczelni.

Pamiêtamy zarazem, i¿ ów pi¹ty turniej otwiera³ Koncertem Paganiniego Konstanty
Andrzej Kulka z jeszcze ciep³ym dyplomem z³otego medalisty s³ynnego konkursu Radia
Niemieckiego w Monachium. „Tak by³em wzruszony jego gr¹ — mówi³ potem Henryk
Szeryng (debiutowa³ w jury Konkursu Wieniawskiego), ¿e natychmiast wys³a³em telegram
do mego impresario, aby siê nim zainteresowa³. Od wielu lat nie s³ysza³em skrzypka o takim
talencie...” Dlaczego nie bierze udzia³u w Konkursie Wieniawskiego? — pytali niektórzy.

Wiceprzewodnicz¹cy jury Henri Gagnebin, szwajcarski kompozytor, ówczesny prezy-
dent Œwiatowej Federacji Miêdzynarodowych Konkursów Muzycznych w Genewie, te¿ nie
szczêdzi³ komplementów. Nie móg³ siê nadziwiæ, ¿e a¿ jedenaœcioro polskich skrzypków
przyst¹pi³o do turnieju. „Bardzo nieliczne kraje mog¹ sobie pozwoliæ na taki wyczyn.
Œwiadczy to o du¿ych walorach polskiej szko³y skrzypcowej i talentach w narodzie pol-
skim” — stwierdzi³ w jednym z wywiadów prasowych.

Do chóru zachwytów, po czêœci kierowanych równie¿ pod adresem gospodarzy kon-
kursu, przy³¹czy³a siê tak¿e Gra¿yna Bacewicz, szefuj¹ca zespo³owi jurorów. „Nasza ekipa
na Konkurs Wieniawskiego mog³a byæ dwukrotnie wiêksza — oznajmi³a, przy czym nie



VICTORIOUS POLE”, “Triumph of Polish School”, “Polish Violin...”; it was with such en-
thusiastic titles that newspapers summed up the fifth edition of the Wieniawski Com-

petition. For the first time a Pole, the sixteen-year-old Piotr Janowski from Grudzi¹dz,
had won the event. Janowski studied with Irena Dubiska, a great artist of almost legend-
ary stature. Though pleased with her student’s victory, the experienced teacher made a so-
ber comment on his success: “There is still work for us to do [...], I believe Piotr realizes
that”. We know that the player, who was soon to settle in America, and play in Poznañ
again only after 30 years, remembered the words of his Maestra very well. However, the
pace of his life was probably too fast and too intensive. The artist died on 6 December
2008 in London at the age of 57. Neither did the remaining two Polish laureates: the
18-year-old Kaja Danczowska, who left Poznañ with the 3rd Prize, and the 20-year-old
Micha³ Grabarczyk, who walked away with the 6th. For a long time professors, both are
still active on stage and in their classes at different Polish music academies.

We also remember that the fifth edition opened with Paganini’s Concerto performed
by Konstanty Andrzej Kulka, who had just won the Gold Medal Diploma at the famous
German ARD Radio Competition in Munich. “I was so moved by his performance”, later
said Henryk Szeryng, who debuted at the Wieniawski Competition as a member of the
jury, “that I instantly sent a telegram to my agent to recommend him. I had not heard this
talented a player in years...” “Why isn’t he competing in the Wieniawski Competition?“
asked some.

Deputy Chairman of the Jury, the Swiss composer Henri Gagnebin, the then Presi-
dent of the World Federation of International Music Competitions in Geneva, spared no
compliments, either. He was amazed that as many as eleven Polish players entered the
competition. “Very few countries can accomplish that. It shows the quality of Polish violin
schooling, as well as the talent of the Polish nation”, he said in a press interview.

It was also Gra¿yna Bacewicz, the head of the Competition Jury, who joined the chorus
of admiration, partially also praising the competition organizers. “Had our team for the



odbi³oby siê to ujemnie na poziomie wykonawczym tej imprezy...” Gdy jednak dzienni-
karz spyta³: dlaczego tak ma³o cudzoziemców uczestniczy³o w konkursie, kompozytorka
bardzo rzeczowo sformu³owa³a diagnozê: „przede wszystkim nale¿y zwiêkszyæ reklamê
Konkursów Wieniawskiego — dowodzi³a. — S¹ one bowiem zw³aszcza w krajach po-
zaeuropejskich ma³o znane. Niektóre z nich jak np. Japonia tradycyjnie ju¿ interesuj¹
siê polsk¹ kultur¹ i z pewnoœci¹ wziê³yby udzia³ w konkursie. Widzimy te¿ koniecznoœæ
pewnych zmian repertuarowych w programie utworów przeznaczonych do wyboru kan-
dydatów. Programy konkursów winny byæ zreszt¹ kolportowane przez nasze placówki
kulturalne za granic¹ co najmniej na dwa lata przed rozpoczêciem imprezy”.

Œwiête s³owa — chcia³oby siê powiedzieæ. W zespole poznañskiego Towarzystwa
im. H. Wieniawskiego, odpowiedzialnym za przygotowanie kolejnych edycji konkursów,
s¹ od dawna oczywistoœci¹. 40 lat temu stanowi³y bardzo dobr¹ radê, któr¹ wziêto sobie do
serca. Na rezultaty trzeba by³o trochê poczekaæ.



Wieniawski Competition been twice as numerous”, she said, “it would not have had
a negative effect upon the event’s performance level...” However, when a journalist asked
why so few international players took part in the competition, the composer came up with
a very matter-of-fact diagnosis of the situation: “Above all, the Wieniawski Competitions
must be more extensively promoted“, she stated. “Particularly in countries outside Europe
this event remains practically unknown. Some of these countries, e.g. Japan, are tradition-
ally interested in the Polish culture, and would most certainly take part in the competi-
tion. We also see a necessity for certain changes in the list of works to be selected by the
candidates. Besides, competition programmes should be distributed by our cultural cen-
tres abroad at least two years before the event”.

“Indeed”, one might feel like saying. For a long time these words have been an obvious
thing for the team of the Wieniawski Society of Poznañ, the organiser of the competition’s
subsequent editions. Almost forty years ago this advice was taken to heart. It took some
time, though, before one could see its effects.
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Proj.
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PROGRAM

I etap:
1. J.S. Bach — Largo i Allegro assai (czêœæ 3. i 4.) z Sonaty C-dur;
2. H.Wieniawski — jeden z Koncertów: fis-moll lub d-moll z towarzyszeniem fortepianu (dwie czêœci, wybra-

ne drog¹ losowania);

II etap:
1. F. Geminiani (Corti) — Sonata na skrzypce solo B-dur;
2. H. Wieniawski — jeden z nastêpuj¹cych Kaprysów z op.10: 2, 3, 4, 5, 6, 7;
3. N. Paganini — K. Szymanowski — Kaprys nr 24 lub N. Paganini — P. Kochañski — Campanella;
4. H. Wieniawski — Polonez D-dur op. 4 lub Polonez A-dur op. 21;
5. Jeden z nastêpuj¹cych utworów:

G. Bacewicz — Sonata na skrzypce solo;
P. Czajkowski — Walc-Scherzo;
M. Kabelaæ — Ballata;
F. Kreisler — Recitativo et Scherzo-Caprice;
J. Martinon — Sonatina nr 5 na skrzypce solo;
C. Saint-Saens — Etiuda w formie walca;
M. Spisak — Improvizatione;
J. Suk — 4 utwory;
A. Sza³owski — Suita;
K. Szymanowski — Nokturn i Tarantella op. 28;
H. Wieniawski — Scherzo — Tarantella op. 16;
E. Ysaÿe — Sonata nr 6 E-dur na skrzypce solo;

III etap:
1. H. Wieniawski — czêœæ Koncertu fis-moll lub d-moll z orkiestr¹, niegrana przez kandydata w I etapie;
2. K. Szymanowski — I lub II Koncert skrzypcowy z orkiestr¹.
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JURY:

IRENA DUBISKA — Polska JEAN FOURNIER — Francja
TIBOR GASPAREK — Czechos³owacja IONEL GEANTA — Rumunia
JOSEF GINGOLD — USA FREDERICK GRINKE — Wielka Brytania
EMIL KAMILAROV — Bu³garia BELA KATONA — Wêgry
EGON MORBITZER — NRD REMY PRINCIPE — W³ochy
EDWARD STATKIEWICZ — Polska (sekretarz) HENRYK SZERYNG (Meksyk)
EUGENIA UMIÑSKA — Polska TADEUSZ WROÑSKI — Polska
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Jury podczas pierwszego posiedzenia

Gra¿yna Bacewicz
(w œrodku)
przewodnicz¹ca jury
oraz dwaj
wiceprzewodnicz¹cy:
Henri Gagnebin —
Szwajcaria (z lewej)
i Jurij Jankielewicz
— ZSRR



Do Konkursu przyst¹pi³o 21 kandydatów z 6 krajów: z Bu³garii — Ginka Gicz-
kova, Minczo Minczev i Valentin Stefanov, z Czechos³owacji — Quido Holbling
i Petr Novobilsky, z Francji — Danuta Betton-Prati, z Jugos³awii — Jovan Kolun-
d¿ija, z Polski — Ma³gorzata, B³a¿ejewska, Krzysztof Bruczkowski, Maria Brylan-
ka, Kaja Danczowska, Jacek Frydrych, Micha³ Grabarczyk, Andrzej Grabiec, Piotr
Janowski, Ma³gorzata Kalanka, Zofia Rzêdarska i Micha³ Trojanowski, z ZSRR —
Micha³ Bezwierchnyj, Anatolij Mielnikow i Eduard Tatewosjan.
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Koncert inauguracyjny. Na estradzie auli uniwersyteckiej — Konstanty Andrzej Kulka, student III roku
Wy¿szej Szko³y Muzycznej w Gdañsku, niedawny zwyciêzca Miêdzynarodowego Konkursu Radia Niemieckiego
w Monachium i orkiestra Filharmonii Poznañskiej pod dyrekcj¹ Zdzis³awa Szostaka. W programie: I Koncert D-dur
N. Paganiniego. W II czêœci wieczoru wykonano Kantatê Wierchy Artura Malawskiego z solistami: Lidi¹ Skowron,
Marianem Koub¹ i Albinem Fechnerem oraz z po³¹czonymi chórami, poœród których by³ te¿
Chór Kantatowo-Oratoryjny Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu

Maskotki — na szczêœcie, poprzedza³y emocjonuj¹cy moment losowania
kolejnoœci wystêpów w Konkursie
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Stó³ jurorów w auli.
M³odzi zbieracze autografów
pomna¿aj¹ swe kolekcje

Dyrygenci orkiestry
filharmoników
poznañskich, pod których
batut¹ wystêpowali finaliœci
Konkursu; od lewej:
Witold Krzemieñski,
Robert Satanowski
i Zdzis³aw Szostak
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Micha³ Grabarczyk (Polska) — VI nagroda, Minczo Minczev (Bu³garia) — VI nagroda. Wyró¿nienia: Maria
Brylanka (Polska), Ginka Giczkova (Bu³garia), Ma³gorzata B³a¿ejewska (Polska). Dyplomy uczestnictwa w II etapie
z zaszczytn¹ wzmiank¹ otrzymali: Jovan Kolund¿ija (Jugos³awia) i Quido Holbling (Czechos³owacja)

Piotr Janowski (Polska) — I nagroda, Michai³ Bezwierchnyj (ZSRR) — II nagroda, Kaja Danczowska (Polska) —
III nagroda, Eduard Tatewosjan (ZSRR) — V nagroda, Anatolij Mielnikow (ZSRR) — V nagroda



74

Jurorzy i laureaci podczas uroczystoœci zakoñczenia Konkursu

Henryk Szeryng i Robert Satanowski oraz orkiestra filharmoników poznañskich — po wykonaniu Koncertu D-dur
Piotra Czajkowskiego, podczas wieczoru w auli uniwersyteckiej, towarzysz¹cego Konkursowi

Troje laureatów g³ównych nagród: P. Janowski, K.Danczowska i M. Bezwierchnyj
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Z okazji pi¹tego udzia³u prof. Ireny Dubiskiej (na zdjêciu z prawej) w pracach jury Konkursów im. H. Wieniawskiego,
odby³o siê na jej czeœæ uroczyste spotkanie. Gratulacje jubilatce sk³ada Gra¿yna Bacewicz — przewodnicz¹ca jury

Henri Gagnebin, przewodnicz¹cy Œwiatowej Federacji Miêdzynarodowych Konkursów Muzycznych w Genewie,
otwiera wystawê obrazuj¹c¹ Konkursy im. Henryka Wieniawskiego w latach 1935-1967, urz¹dzon¹ w Zamku
(ówczesnym Pa³acu Kultury)
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Wystawê fotografii Jerzego Unierzyskiego — dokumentu V Konkursu im. H. Wieniawskiego,
pokazano tak¿e w foyer Filharmonii Narodowej w Warszawie

Konferencja prasowa Henryka Szerynga, œwiatowej s³awy wirtuoza polskiego pochodzenia


