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REWOLUCJA TO JESZCZE NIE BY£A, lecz na pewno radykalny krok, który Konkurs
Wieniawskiego œmia³o postawi³ na progu XXI stulecia. Nic nie trac¹c z dorobku tra-

dycji, pamiêtaj¹c o jego za³o¿eniach i piêknych kartach, zdobionych nazwiskami laureatów
godnymi patrona, po d³ugich i wszechstronnych przemyœleniach zdecydowano siê losy
miêdzynarodowego turnieju, organizowanego w Polsce, czêœciowo powierzyæ autoryteto-
wi spoza rodzimego œrodowiska. „Chcemy od skrzypków wszystkiego. Szukamy diamen-
tów. Kogoœ, kto nie tylko bêdzie gra³ najlepiej na konkursie, ale kogoœ, kto w sposób
powa¿ny bêdzie w stanie przenieœæ przesz³oœæ w przysz³oœæ. Chcemy przede wszystkim
wielkiego artyzmu” — powiedzia³ Shlomo Mintz w przeddzieñ XII Konkursu.

Ju¿ pó³tora roku wczeœniej, bardzo aktywnie zaanga¿owa³ siê w powstanie programu.
Optowa³ za jego równowag¹. „Przesadne u¿ycie soli lub pieprzu mo¿e zepsuæ ka¿d¹ potra-
wê” — powtarza³ i oczekiwa³ odpowiednich proporcji miêdzy utworami Wieniawskiego,
a kompozycjami znanych obcych mistrzów. „To ma byæ konkurs miêdzynarodowy!” „Zgoda.
My te¿ tylko o takim marzymy — odpiera³ prezes Andrzej Wituski, jednoczeœnie dyrektor
Konkursu 2001 — lecz nie bez muzyki polskiej”. Zaakceptowano wiêc m.in. zamówienie
Zarz¹du Towarzystwa u Krzysztofa Meyera obowi¹zkowej pozycji dla wszystkich uczestni-
ków I etapu, ale zarazem zafundowano im obligatoryjne zagranie Ronda Schuberta, tak ulu-
bionego przez Mintza. Nie bez utarczek równie¿ w koñcu przeforsowa³ on pomys³ fina³u —
oprócz zwyczajowych koncertów — z orkiestrowymi wersjami polonezów Wieniawskiego...

Potem przyszed³ czas na montowanie sk³adu jury. Korespondowano z ca³ym œwiatem.
Telefonowano do najwiêkszych s³aw. Zainteresowanie wyra¿a³o wielu, gorzej by³o z osta-
teczn¹ zgod¹ na wyrwanie 14 dni z kalendarza g³oœnego artysty. Natomiast wyraŸnie sku-
teczny okaza³ siê magnez nazwiska szefa jury, odk¹d posz³y w œwiat pe³ne informacje
o konkursie. Wreszcie z ró¿nych stron sp³yn¹³ strumieñ zg³oszeñ kandydatów. Z ciekawy-
mi ¿yciorysami, ze znanych szkó³, od znamienitych nauczycieli.

D³ugo wahano siê nad powierzeniem j e d n e m u cz³owiekowi ich wstêpnej selek-
cji. Spoœród ponad setki kaset magnetofonowych z ma³ymi recitalami anonimowych



IT WAS NOT A REVOLUTION, although undeniably a radical step for the Wieniawski
Competition to cross the threshold of the 21st century with confidence. Without losing

anything from its legacy, bearing in mind its principles and beautiful episodes graced with
names of laureates worthy of the patron, after long and thorough deliberations, it was de-
cided that the fortunes of an international competition organized in Poland should be par-
tially entrusted to an authority from outside the native milieu. “What we want from the
violinists is everything. We are looking for diamonds. We are not looking for somebody
who should perform best in a competition, but for somebody who will be able to seriously
convey the past into the future. Above all, we want great artistry”, said Shlomo Mintz on
the eve of the 12th Competition.

It was already one and half years earlier that he got involved in the preparation of the
programme, which he wanted to see well-balanced. “Too much salt or pepper can spoil
any dish”, he repeated and insisted on appropriate proportions between Wieniawski’s
compositions and works by other well-known masters. “It is supposed to be an interna-
tional competition!”. “Indeed. That’s exactly what we have been dreaming of”, replied
Andrzej Wituski, Chairman of the Wieniawski Society and Director of the 2001 Competi-
tion, “however, one not deprived of Polish music”. Thus, the Board of the Society decided
to commission with Krzysztof Meyer a piece to be performed by all participants in Stage
One of the Competition; at the same time the players were “treated” to obligatory perfor-
mance of Schubert’s Rondo, the jury chairman’s favourite piece. It was not without squab-
bles that Shlomo Mintz finally managed to force through his idea for the final stage:
orchestrated versions of Wieniawski’s Polonaises besides the customary concertos...

Then came the time to compose the jury. Correspondence was exchanged with the
whole world. Greatest celebrities were telephoned. Many expressed their interest; fewer
were ready to have 14 days taken away from their engagement calendar. Nevertheless, the
magnet of the jury chairman’s name proved evidently effective when full information
about the competition was released. At long last, a stream of applications with interesting



muzyków, musia³ wybraæ raptem co drug¹. Shlomo Mintz wykona³ tê pracê z ogromn¹
odpowiedzialnoœci¹. Nikt nie podwa¿y³ jego kompetencji oraz woli kierowania siê wy-
³¹cznie kryteriami sztuki i w³asnym jej odczuwaniem.

13 paŸdziernika 2001 r. skupi³ na sobie inauguracjê dzie³a, którego d³ugim przy-
gotowaniem ¿y³ bardzo emocjonalnie. I sprawi³ — jak okreœlono — iœcie „królewsk¹
uwerturê”, po czym w zespole 13 sprawiedliwych zaczê³a siê dwutygodniowa droga s z u-
k a n i a diamentów. Znaleziono je w sporej obfitoœci i prawie ¿adnego nie zgubiono. Naj-
wiêkszy i najcenniejszy — rodem z Kazachstanu. Ale tu¿ za z³ot¹ Rosjank¹ — Korean-
ka, Jugos³owianin, Armeñczyk, Amerykanka, Japonki, Angielka, Francuz i czterech
Polaków. Na koniec ta gromada laureatów i wyró¿nionych zagra³a razem z tymi, którzy j¹
wy³onili. To by³ akord nie do zapomnienia. Jak ca³y konkurs — niby taki sam, jak po-
przednie, a jednak bardzo odmieniony. Na pewno nie doskona³y, lecz zachêcaj¹cy do pójœ-
cia jego œladami, zmuszaj¹cy do nowych wyzwañ. Za piêæ lat da capo...



CVs, recommendations from renowned schools and distinguished teachers flowed in from
different directions.

It took a long period of hesitation before the task of preliminary selection of these ap-
plications was entrusted to a s i n g l e person. Of over one hundred audio cassettes con-
taining short recitals by anonymous musicians, Shlomo Mintz had to choose roughly one
in two. He did the job with utmost integrity. Nobody questioned his competence as well
as his will to be guided solely by artistic criteria and own perception of art.

The opening concert, which was held on 13 October 2001, during which Shlomo
Mintz delivered — to quote a critic — a truly “kingly overture”, also meant for him the
end of a long and emotional preparation phase. It was followed by a two-week “diamond
hunt” with a team of thirteen just ones. Gems were found in abundance and almost none
were overlooked. The greatest and most precious came from Kazakhstan, with a Korean,
Yugoslavian, Armenian, American, Japanese, an Englishwoman, a Frenchman and four
Poles right behind the “golden” Russian. In the end, the group of laureates and distinction
holders performed a piece with those who had selected them. It was a truly memorable ac-
cord. As was the entire competition: seemingly the same as before, and yet very different.
Undeniably not perfect, yet inviting to follow in its footsteps, compelling one to take up
new challenges. In five years da capo...



158

Proj.
Przemys³aw
Ciastowski
perfekt g2



PROGRAM

1. J.S. Bach — Adagio i Fuga z I Sonaty g-moll;
2. Jeden Kaprys do wybory spoœród: H. Wieniawski — Kaprysy op. 10 nr 2-7; K. Lipiñski — Kaprys D-dur

z op. 29 lub N. Paganini — nr 8, 11, 18;
3. W.A. Mozart — druga czêœæ z III Koncertu G-dur KV 216 (z fortepianem);

I etap:
1. K. Meyer — Capriccio interrotto;
2. Utwór H. Wieniawskiego na skrzypce z fortepianem od wyboru spoœród: Wariacje na temat w³asny op. 15,

Fantazja Faust op. 20, Legenda i Scherzo-Tarantella op. 16;
3. F. Schubert — Rondo A-dur;
4. Utwór dowolny na skrzypce solo lub z fortepianem (do 12 minut);

II etap:
Jedna z nastêpuj¹cych sonat:

L. van Beethoven — Sonaty nr III, VI, X;
J. Brahms — Sonaty nr I, II, III;
K. Szymanowski — Sonata d-moll op. 9;
D. Szostakowicz — Sonata op. 134;
B. Bartók — Sonaty nr I, II;

III etap:
Grupa a: H. Wieniawski — Polonez D-dur op. 4 z orkiestr¹ lub Polonez A-dur op. 21 z orkiestr¹;

Grupa b: jeden z koncertów do wyboru spoœród:
L. van Beethoven — Koncert D-dur op. 61;
P. Czajkowski — Koncert D-dur op. 35;
J. Brahms — Koncert D-dur op. 77;
A. Dworzak — Koncert a-moll op. 53;
S. Prokofiew — II Koncert g-moll nr 2;
J. Sibelius — Koncert d-moll op. 47;
H. Wieniawski — Koncert fis-moll op. 14 lub Koncert d-moll op. 22.
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XII Konkurs im. H. Wieniawskiego, 13 paŸdziernika
2001 r. w auli uniwersyteckiej otworzy³ koncert
Królewskiej Orkiestry Filharmonicznej
(Royal Philharmonic Orchestra) z Londynu —
z Shlomo Mintzem, jako dyrygentem i solist¹.
Wykonano: Uwerturê orkiestrow¹
Alexandra Povolotsky’ego, opart¹ na tematach
Henryka Wieniawskiego (specjalnie na tê okolicznoœæ
powsta³¹), Koncert skrzypcowy D-dur
Ludwiga van Beethovena i I Symfoniê c-moll
Johannesa Brahmsa. Koncert poprzedzi³o odegranie
hymnu narodowego

Konkursowa gala flagowa przy rondzie Kaponiera
w pobli¿u hotelu „Mercure”, zajêtym przez uczestników,
jurorów, goœci i organizatorów Konkursu



Chêæ udzia³u w Konkursie wyrazi³o 95 skrzypków z 23 krajów. Ich kasety video z nagranym zestawem utworów,
okreœlonych regulaminem, osobiœcie przes³ucha³ i obejrza³ Shlomo Mintz, kwalifikuj¹c do I etapu 53 osoby.
Ostatecznie do Konkursu przyst¹pi³o 46 kandydatów z 16 pañstw.
Oto ich nazwiska: Alena Baeva (Rosja), Nicolas Dautricourt (Francja), Gorgi Dimcevski (Macedonia), Amanda
Favier (Francja), Sebastian Guga³a (Polska), Anna Gutowska (Polska), Soojin Han (Korea P³d.), Jakub Haufa (Pol-
ska), Julia Igonina (Bia³oruœ), Mayuko Kamio (Japonia), Gaik Kazazian (Armenia), Arsen Kazumyan (Armenia),
Eunice Keem (USA), Sun-Hee Kim (Korea P³d.), Pawe³ Kisza (Niemcy), Michiko Kobayashi (Japonia), Ma³gorzata
Kogut (Polska), Sergey Kostylev (Rosja), £ukasz KuŸmiñski (Polska), Marta Lelek (Polska), Maciej £abecki (Polska),
£ucja Madziar (Polska), Bracha Malkin (USA), Christina McGann (USA), Mariusz Morys (Polska), Jaros³aw Nad-
rzycki (Polska), Chih-Yu Ou (Tajwan), Anna Reszniak (Polska), Jacek Ropski (Polska), Denis Szulkin (Rosja), Eriko
Shimizu (Japonia), Roman Simovic (Jugos³awia), Min Leong Suh (Korea P³d.), Klaudia Szlachta (Polska), Hikoro
Takahashi (Japonia), Jeff Thayer (USA), Hainako Uesato (Japonia), Anna Wandtke (Polska), Weiyi Wang (Chiny),
Janusz Wawrocki (Polska), Alexandra Wood (Wielka Brytania), Katarzyna Wróbel (Polska), Hanako Yasuda (Ja-
ponia), Jae Hong David Yim (Korea P³d.), Caroline Sungwon Yoon (Kanada), Sivann Zelikoff (Izrael).
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Oficjalne otwarcie turnieju poprzedzi³o spotkanie
z kandydatami w Klubie Konkursu (hotel „Mercure”)

i losowanie kolejnoœci przes³uchañ.
Najm³odsza uczestniczka, Japonka Mayuko Kamio,

wyci¹gnê³a los z nazwiskiem Polki Anny Gutowskiej



JURY:

SCHLOMO MINTZ (przewodnicz¹cy) CARA MIA ANTONELLO
VICTOR DANCHENKO EDUARD GRACZ
THOMAS HAAPANEN KOICHIRO HARADA
JADWIGA KALISZEWSKA HERMAN KREBBERS
KONSTANTY ANDRZEJ KULKA PAUL OSTROVSKY
ALEXANDER POVOLOTSKY WANDA WI£KOMIRSKA

Sta³e miejsce przy stole jury zajmowa³ tak¿e Andrzej Wituski, prezes Towarzystwa Muzycznego im. H. Wie-
niawskiego w Poznaniu i dyrektor Konkursu.
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Pami¹tkowe zdjêcie
w Sali im. Lubrañskiego
uniwersyteckiego
Collegium Minus,
tradycyjnym miejscu
pracy jury

Shlomo Mintz,
przewodnicz¹cy jury



163

XII MIÊDZYNARODOWY KONKURS SKRZYPCOWY im. HENRYKA WIENIAWSKIEGO

Od pierwszych chwil, Konkurs cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem publicznoœci i mediów.
Bardzo szybko zorientowano siê w jego poziomie i s³uchacze — jak zwykle — poczêli kszta³towaæ swoje listy
faworytów. Dominowa³y: Rosjanka Alena Baeva i szczególnie popularna, piêtnastoletnia Koreanka Soojin Han

Jedn¹ z najwiêkszych przeszkód, któr¹ musieli pokonaæ wszyscy uczestnicy I etapu,
by³ utwór Krzysztofa Meyera (na zdjêciu), Capriccio interrotto,
specjalnie napisany na zamówienie organizatorów Konkursu.

Kompozytor z wielk¹ uwag¹ przys³uchiwa³ siê opiniom wykonawców
i odbiorców

Przes³uchania konkursowe w kuluarach komentuj¹:
Jose Maria Florencio dyrektor Filharmonii Poznañskiej

(pierwszy z lewej), Micha³ Merczyñski —
dyrektor Towarzystwa im. H. Wieniawskiego,
Stefan Miko³ajczak — marsza³ek województwa

wielkopolskiego, prof. Stanis³aw Pokorski —
rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu

i Andrzej Wituski — prezes Towarzystwa
im. H. Wieniawskiego i dyrektor Konkursu
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Utrwalonym zwyczajem Konkursów Wieniawskiego s¹ liczne imprezy i dzia³ania towarzysz¹ce.
M.in. w Muzeum Instrumentów Muzycznych, 20 paŸdziernika 2001 r. ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹
(proj. artysty plastyka Jerzego B¹ka), poœwiêcon¹ W³odzimierzowi Kamiñskiemu — po za³o¿ycielu
tej placówki Zdzis³awie Szulcu — wieloletniemu jej kierownikowi, wybitnemu muzykologowi
i twórcy poznañskiego szkolnictwa lutniczego.
Tablicê ods³onili: prof. Wojciech Suchocki (na zdjêciu: pierwszy z lewej), dyrektor Muzeum Narodowego
i Janusz Jaskulski — obecny kustosz Muzeum Instrumentów Muzycznych.
Tego samego dnia, jednej z sal muzealnych nadano imiê Jerzego Waldorffa, znanego publicysty
i pisarza muzycznego, od lat m³odoœci zaprzyjaŸnionego z Poznaniem, wiernego przyjaciela Konkursów
Wieniawskiego

Opraw¹ obu zdarzeñ by³ recital Mariny Jaszwili, laureatki Konkursu
w 1952 r. i pianisty Andrzeja Tatarskiego. Artystka gra³a na skrzypcach
Stradivariusa, co dodatkowo piêknie komponowa³o siê z trwaj¹c¹
w Muzeum wystaw¹ pt. Genius Stradivari — ilustracj¹ dzia³alnoœci
s³ynnego lutnika
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A. Baeva ze swym nauczycielem Eduardem Graczem

Gaik Kazazian (Armenia) — III nagroda i br¹zowy medal, Bracha Malkin (USA) — III nagroda i br¹zowy medal
Hiroko Takahashi (Japonia) — III nagroda i br¹zowy medal, Mayuko Kamio (Japonia) — IV nagroda

Soojin Han (Korea P³d.) — II nagroda i srebrny medal oraz nagrody pozaregulaminowe:
prezydenta miasta Poznania, mec. K. Szkurata i M. Wiêckowskiego — dla najm³odszego laureata Konkursu,
Fundacji Kultury — dla najm³odszego uczestnika Konkursu, Nagroda „Pro Sinfoniki” i Nagroda dziennikarzy
i krytyków, ufundowana przez „Rotary International” w Niemczech i w Polsce. Roman Simovic (Jugos³awia) —
II nagroda i srebrny medal

Alena Baeva (Rosja) — I nagroda i z³oty medal oraz
nagrody pozaregulaminowe: za najlepsze wykonanie
utworu K. Meyera (Polskiego Wydawnictwa
Muzycznego), „Srebrne skrzypce” (W. Kruk Poznañ),
Grafika E. Radzikowskiej, koncerty, recitale, nagrania
(nagrody polskich i zagranicznych instytucji
muzycznych)
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Jaros³aw Nadrzycki (Polska) — V nagroda oraz m.in. Nagroda Publicznoœci
(ufundowana przez Plus GSM), Nagroda marsza³ka województwa wielkopolskiego —
roczne stypendium w wysokoœci 2 tys. z³ miesiêcznie
Alexandra Wood (Wielka Brytania) — VI nagroda
Wyró¿nienia: Nicolas Dautricourt (Francja), Jakub Haufa (Polska),
Mariusz Morys (Polska)

Przed oficjalnym zakoñczeniem Konkursu —
w Sali Odrodzenia Ratusza — wrêczono 29 nagród
pozaregulaminowych, ufundowanych przez samorz¹dy,
instytucje artystyczne, stowarzyszenia
i organizacje spo³eczne oraz osoby prywatne.
Nagrodê Polskiego Radia SA za najlepsze wykonanie
Poloneza Henryka Wieniawskiego, otrzyma³
Gaik Kazazian. Wrêczyli j¹: El¿bieta Markowska —
dyrektor Programu II PR i Rafa³ Sk¹pski —
wiceprezes PR

Bohaterowie XII Konkursu Wieniawskiego,
na estradzie auli uniwersyteckiej, w chwilê po otrzymaniu
nagród i dyplomów
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Koncert laureatów z udzia³em orkiestry Filharmonii Poznañskiej pod dyrekcj¹ Jose Marii Florencio, która —
jak zawsze — towarzyszy³a finalistom Konkursu. Wieczór wzbogaci³a szczególnego rodzaju niespodzianka:
wspólny wystêp nagrodzonych skrzypków z... jurorami Konkursu. Zagrana przez nich Wokaliza Rachmaninowa,
wywo³a³a entuzjazm s³uchaczy

XII Konkurs Wieniawskiego otwiera³ Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego — Andrzej S. Zieliñski

(drugi z prawej), a zamyka³ Minister Kultury
Andrzej Celiñski (pierwszy z prawej). Zmiana osób

na stanowiskach i nazwy ministerstwa, nast¹pi³a w trakcie
Konkursu. Obaj uczestniczyli w Koncercie laureatów.

Na zdjêciu: w towarzystwie min. Barbary Labudy,
reprezentuj¹cej Prezydenta RP, pod którego honorowym
patronatem odbywa³ siê Konkurs i Stefana Miko³ajczaka

marsza³ka województwa wielkopolskiego
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Wanda Wi³komirska — jak zwykle — z najwy¿sz¹
trosk¹ o dobre samopoczucie m³odych talentów,
gratuluje sukcesu Soojin Han

Radoœæ zwyciêzców. Od lewej: R. Simovic, J. Haufa,
A. Baeva i J. Nadrzycki

...i zadowolenie Heleny Jankowskiej — (z lewej).
Niegdyœ t³umaczki (kilku jêzyków!) jurorów,
goœci honorowych i stosów korespondencji,
a tym razem osoby szczególnie bliskiej uczestnikom
Konkursu, bo towarzysz¹cej im do ostatniej chwili
przed wejœciem na estrade i przejmuj¹cej w ramiona,
natychmiast po zakoñczeniu popisu. By³a ich „mam¹”
lub „cioci¹”. Dla bractwa spod znaku
„Wieniawskiego”, to po prostu Pani Lusia!

Media poznañskie oraz Program II Polskiego Radia
(komentatorami byli: Marek Dy¿ewski
i Stanis³aw Firlej) i Radia Bis — ¿y³y Konkursem.
Po raz pierwszy mia³ on równie¿ swoj¹ stronê
internetow¹, na któr¹ zajrza³o 113 tys. osób w tym
28 tys. podczas Koncertu laureatów.
Codziennie ukazywa³ siê „G³os Konkursowy” —
kolorowa gazeta po polsku i angielsku, redagowana
przez zespó³ pod kierownictwem
red. Wojciecha Nentwiga.
Na zdjêciu: fragment lo¿y prasowej Konkursu.
Od lewej: Adam Rozlach, Ewa Miko³ajewska,
Alina Kurczewska, Tadeusz Szantruczek,
Andrzej Chylewski i Teresa Doro¿a³a-Brodniewicz
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Wyj¹tkowo bogata by³a oferta p³yt
(po raz pierwszy pojawi³a siê p³yta DVD z histori¹
Konkursów Wieniawskiego, opracowana przez
Emiliê Skalsk¹ i Wojciecha Nentwiga),
nut i wydawnictw ksi¹¿kowych, firmowanych
przez Towarzystwo im. H. Wieniawskiego
i jego dobrodziejów. Po ka¿dym etapie turnieju
ukazywa³a siê na p³ytach kompaktowych
dŸwiêkowa kronika. Razem — 7 kr¹¿ków.
Dzie³em, firmowanym przez Wydawnictwo
Fonograficzne Polskiego Radia w Warszawie,
kierowa³ red. Jan Popis

Nie ma konkursu skrzypcowego bez pomocy lutników.
Od pierwszej, powojennej edycji
Konkursu Wieniawskiego, po dwunast¹ —
towarzyszy³a im rodzina mistrzów Niewczyków.
Senior Stefan, wraz z synem Benedyktem
(absolwentem fizyki), prowadz¹ pracowniê
na poznañskim Starym Mieœcie.
Widzimy ich na zdjêciu z przedstawicielem
trzeciej generacji: Maksem Niewczykiem —
uczniem szko³y muzycznej, byæ mo¿e kontynuatorem
rodzinnych tradycji?

Ostatniej fazie Konkursu przys³uchiwa³a siê
Marianne Granvig (na zdjêciu — druga z prawej,
podczas spotkania z organizatorami turnieju),
prezydent Œwiatowej Federacji Miêdzynarodowych
Konkursów Muzycznych w Genewie

Wszystko za nami. Pozostaj¹ wspomnienia...
Shlomo Mintz, Andrzej Wituski i Witold Skowroñski
— t³umacz królów, prezydentów,
cesarzy i... Konkursów Wieniawskiego
od niepamiêtnych czasów
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Zakorzeni³ siê ju¿ w Poznaniu zwyczaj, i¿ dzieñ po zamkniêciu Konkursu Wieniawskiego, jego organizatorzy
zapraszaj¹ do auli uniwersyteckiej na jeszcze jedno wydarzenie muzyczne. W 2001 r., 29 paŸdziernika,
by³ to wystêp Nigela Kennedy’ego, który z Orkiestr¹ „Sinfonia Varsovia” pod dyrekcj¹ Krzesimira Dêbskiego,
zagra³ Koncert skrzypcowy h-moll Edwarda Elgara, a z Bart³omiejem Nizio³em (na zdjêciu) — podwójny Koncert
d-moll J.S. Bacha

Odby³o siê tak¿e prawykonanie II Koncertu
skrzypcowego Krzesimira Dêbskiego, dedykowanego
Zdzis³awowi Dworzeckiemu, dyrektorowi
Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego
w Poznaniu, nagle zmar³emu w 1997 r. Solist¹
by³ Daniel Stabrawa (na zdjêciu — z prawej,
wraz z kompozytorem)

A potem, omal do œwitu, rodzina konkursowa
Wieniawskiego, goœci³a w piwnicach
„Art and Business Club”. W ramionach jego
gospodarzy — Katarzyny i Jerzego Gumnych —
bohater wieczoru Nigel Kennedy


