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Władysław  Szpilman,  pianista  i  kompozytor, przyszedł  na  
świat  5  grudnia  1911 r.  w Sosnowcu  w  rodzinie  muzyków.  

Pierwszą  nauczycielką gry na fortepianie  była  dla  niego  matka. 
W  latach  1026 – 1930  studiował  w  WyŜszej  Szkole  Muzycznej  im.            
Fr. Chopina  w  Warszawie:  fortepian  u  Józefa  Śmidowicza  oraz  teorię  
muzyki  i  kontrapunkt   u  Michała  Biernackiego.  Po  ukończeniu  szkoły  
do  1933 roku  studiował  w  Akademie  der  Kunste  w  Berlinie:  fortepian  
u  Leonida  Kreutzera  i  Artura  Schnabla  oraz  kompozycję  u  Franza  
Schreckera.  Po  ukończeniu  berlińskiego  etapu  nauki  wrócił  do 
Warszawy i tam do 1935 r.  pobierał lekcje gry na fortepianie  u  
Aleksandra  Michałowskiego. 

W  latach  1935 – 63  ( z  przerwą  okupacyjną )  pracował  w  
Polskim  Radio  w  Warszawie,  początkowo  jako  pianista,  po 1945 r.  
jako  redaktor.  Podczas okupacji  grał w  kawiarniach  i  salkach  
koncertowych, by utrzymać  rodzinę. 

Rozwinął  aktywną  działalność  koncertową  w  kraju  i  za  
granicą.  Stworzył popularny duet ze znanym skrzypkiem Bronisławem 
Gimplem. Był współzałoŜycielem w 1963 r. „Kwintetu Warszawskiego”, 
którego  kierownikiem artystycznym  był  od  1965 r.  Do współpracy 
zaprosił  Bronisława  Gimpla,  Tadeusza  Wrońskiego,  Stefana Kamasę,  
Aleksandra  Ciechańskiego, później Krzysztofa Jakowicza, Igora Iwanowa, 
Jana Tawroszewicza,  Krzysztofa Podejkę, Andrzeja Orkisza,  Andrzeja  
Siwego  i in. – z  którymi  do 1986 r.  dał  ponad  2000 koncertów na  całym  
świecie. 

W  1942 r.  przypadkowo  uniknął  deportacji  do  obozu  w  
Treblince.  Pracował  niewolniczo  jako  robotnik  budowlany.  W  1943 r.  
udało  mu  się  uciec  z  getta.  Do  końca  1944 r.  był  ukrywany  przez  
Czesława i Helene, Lewickich, Andrzeja i Janinę Boguckich,  przy  pomocy  
materialnej  licznych  osób,  zarówno  znanych  (jak Witold Lutosławski, 
Irena Sendlerowa, Eugenia Umińska, Edmund Rudnicki, Piotr Perkowski)  
jak  i  całkiem  anonimowych. 

Po  upadku  Powstania  Warszawskiego  pozostał  w  ukryciu  w  
ruinach  domu  przy  Alejach  Niepodległości.  Tam  odkrył  go  kapitan  
Wehrmachtu  Wilhelm  Hosenfeld,  który  pomógł  mu  się  ukryć                         
i   dostarczał  mu  Ŝywność. 



 Dopiero  w  1951  roku  Władysław  Szpilman  poznał  toŜsamość  
tego  Niemca,  lecz  nie  udało  mu  się  juŜ  uwolnić  go  z  niewoli  
sowieckiej.  Wilhelm  Hosenfeld,  który  w  latach  1939-1945  uratował  od  
śmierci  wielu  ludzi,  zmarł  w  niewoli  w  1952 r.   
 W  2007 roku  uhonorowano  Wilhelma  Hosenfelda  w Polsce  
KrzyŜem  Komandorskim  Orderu  Odrodzenia  Polski  oraz  uznano  go                  
w  Izraelu  za  Sprawiedliwego  wśród  Narodów  Świata. 
 

Po  wojnie  kompozytor  związał  się  ponownie  z  Polskim  
Radiem. Był takŜe  dyrygentem orkiestrowym, inicjatorem  konkursów  
pianistycznych   i   muzycznych,  takŜe  wielu  nagrań.  Był  członkiem  
Związku  Kompozytorów  Polskich  oraz  Stowarzyszenia  Autorów  
ZAIKS. 

Władysław  Szpilman  zmarł  6  lipca  2000 r.  w  Warszawie.                 
 

O  swoich  okupacyjnych  losach  Wł. Szpilman  napisał  ksiąŜkę  
pt. „Śmierć  miasta  1939-1945 r.”   W  1946 r.  opublikowano  jego  
ksiąŜkę  w  opracowaniu  Jerzego  Waldorffa,  która  została  ocenzurowana  
i  wydana  w  małym  nakładzie,  okaleczona  i  okrojona,  opisywała  
bowiem  historię  nie pasującą  do  oficjalnych  wersji  (udział  jednostek  
ukraińskich  i  litewskich  w  masakrach  w  getcie  warszawskim). 

W  1998 r.  po  upływie  50 lat  syn  Władysława  Szpilmana  
Andrzej  doprowadził  do  wydania  jego  ksiąŜki  w  Niemczech,  Anglii,  
(pod tytułami:  Das  wunderbare  Őberleben  i  The  Pianist),  Holandii,  
Włoszech  i  Japonii.  Uznana  została  za  najlepszą  ksiąŜkę  roku  1999 r.  
W 2002  roku  została  wybrana  najlepszą  ksiąŜką  przez  francuskie  
czasopismo  literackie  Line  oraz  otrzymała  nagrodę  czytelników  pisma  
Elle.  KsiąŜka  zajmowała  pierwsze  miejsce  na  listach  bestsellerów                
w  wielu  krajach  (m.in. w  USA,  Francji,  Polsce).   

Dziś  ksiąŜka  „Pianista”  jest  wydana  juŜ  w  tłumaczeniach  na  
38  języków.   

 
Na  jej  podstawie  w  2002 r.  Roman  Polański  wyreŜyserował 

film  pt. „Pianista”  (główną  rolę  gra  Adrien Brody),  nagrodzony  m.in. 
Złotą  Palmą  na  festiwalu  Filmowym  w Cannes  (2002)  i  trzema  
Oscarami  (2003)  w  USA. 
 Roman  Polański  na  okładce  kolejnego  polskiego  wydania  
„Pianisty”  napisał: „Ksi ąŜka  Władysława  Szpilmana  jest  tekstem,  na  
który  właśnie  czekałem. ”Pianista”  jest  świadectwem  ludzkiej 
wytrzymałości  w  obliczu  śmierci  oraz  hołdem  dla  siły  muzyki  i  chęci  
Ŝycia.  Łamiąc  wiele  stereotypów,  jest  historią  opowiedzianą  bez  cienia  
Ŝądzy  zemsty”. 



 
Adrien  Brody, odbierając  nagrodę  Oscara  powiedział : „Ten film 

nie  mógłby  powstać  bez  relacji  Władysława  Szpilmana.  Jest  to  hołd  
dla  Jego  ocalenia”. 

W  latach 2002 - 2008 prezentowano „Pianistę” wielokrotnie               
w formie sceniczno - muzycznej. Przy akompaniamencie utworów 
fortepianowych Fryderyka Chopina czytano wybrane fragmenty ksiąŜki. 
Pokazy te odbyły się   m.in. w Australii, Nowej Zelandii,  Singapurze,  
Holandii  (50 razy), Wielkiej Brytanii m.in. Manchester Festival (40 razy), 
we Francji (np. w samym  ParyŜu ok. 150 razy w teatrze Petera Brooka – 
Bouffes  du Nord). 
 W połowie  roku  podpisano  kontrakt  z  Robin  de Levita  
Productions  na  nową  wersję  sceniczno-musicalową, której  premiera  
planowana  jest  na  2013  rok  na  Broadwayu. 
 
 
 
WaŜniejsze  kompozycje  Władysława  Szpilmana: 
 
1931 -  Koncert  skrzypcowy 

1931 -  Toccatina  na  fortepian 

1931 -  Suita  na  fortepian 

1937 -  Walc  w  starym  stylu  na  orkiestrę    symfoniczną 

1940 -  Concertino  na  fortepian  i  orkiestrę 

1942 -  Mazurek  na  fortepian 

1956 -  Wariacje na temat walca  z opery  „Casanova”  L. RóŜyckiego 

1947 -  Parafraza  na  temat  własny  na   orkiestrę  symfoniczną 

1951 -  Dwa  walce  na  orkiestrę    symfoniczną 

1952 -  Trzy  miniatury  na  fortepian 

1968 -  Mała  uwertura  na  orkiestrę    symfoniczną 

1968 -  Scena  baletowa  na  orkiestrę    symfoniczną 

1972 -  Drobne  utwory  fortepianowe 
 
a takŜe  ok. 500  popularnych piosenek,  muzykę  do komedii  muzycznych,  

musicalów,  ilustracje  muzyczne  do  słuchowisk  radiowych dla dzieci, itp.  

Utwory   symfoniczne   wydane   są   obecnie  w  całości   w  wydawnictwie  

muzycznym  Boosey & Hawkes  w  USA.   



WYKONAWCY  
 
 
 

    MICHAŁ  DREWNOWSKI 
          Pianista 

 
 

 
 

Urodził się w 1977 roku w Warszawie. 
Pierwsze lekcje fortepianu rozpoczął we Włoszech w wieku 8 lat 

pod kierunkiem ojca, wybitnego pianisty Marka Drewnowskiego. Edukacje 
muzyczną rozpoczął po powrocie do Polski w wieku 14 lat w Liceum 
Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, gdzie uczył się 
pod kierunkiem prof. Bronisławy Kawalli i prof. Ewy Pobłockiej. 
W 2001 roku ukończył z wyróŜnieniem Akademie Muzyczną im. K. i G. 
Bacewiczów w Łodzi, gdzie studiował pod kierunkiem ojca, profesora 
tamtejszej uczelni, Marka Drewnowskiego. 
W latach 2002- 2005 studiował w Konserwatorium Muzycznym w Genewie 
pod kierunkiem wybitnych pedagogów Dominique Merlet i Pascal 
Devoyon. 
Brał równieŜ udział w wielu mistrzowskich kursach pianistycznych 
prowadzonych przez wybitnych pianistów: Naum Shtarkmann, Miłosz 
Magin, Fou T’soung, Rudolf Kehrer i Eugen Indjic. 
 

Michał Drewnowski jest laureatem:   
*  w 1996 r. nagrody specjalnej na I Międzynarodowym Konkursie  
    Indywidualności  Muzycznych im.  A. Tansmana w Łodzi,  
*  w 1998 I nagrody na XIII Konkursie Muzyki Kameralnej  
    im. G. Bacewicz  w Łodzi, 
*  w 1998 XXXII Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku,  
*  w 2000 r. II Nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym  
    im.  M. Masin    w Sangemini (Włochy),  
*  w 2005 II  Nagrody na Konkursie Pianistycznym A.GI.MUS  w Rzymie. 
 

Koncertuje jako solista i kameralista m.in. w Polsce, Włoszech, 
Francji, Szwajcarii, Luksemburgu, Belgii, Bułgarii, Anglii, Austrii, 
Czechach, Finlandii, Danii i w Niemczech. 
Występuje z orkiestrami symfonicznymi w kraju i za granicą, pod batutą 
m.in: Emiliana Madeya, Tadeusza Kozłowskiego, Vladimira Kiradjeva               
i Stanislava Ousheva. 



Do waŜniejszych występów moŜna zaliczyć koncerty na 
festiwalach: Passage w Warszawie, Salon of the Arts w Sofii, Festival 
Musicale di Norcia (Włochy), Varna Summer Festival (Bułgaria), 
Krakowska Wiosna Muzyczna, Warszawskie Spotkania Muzyczne, 
Festiwal Chopinowski w Genewie, Keminklavier w Kemi (Finlandia). 
Wystąpił m.in. w Concerti al Gianicolo w Rzymie, Steinway Kammersal          
w Kopenhadze, Kunstmuseum w Silkeborg (Dania), Wigmore Hall w 
Londynie, Palau de la Musica w Barcelonie. 

W latach 2000- 2002 występował w Teatrze Nowym w Warszawie 
jako aktor-pianista w przedstawieniu Adama Hanuszkiewicza ‘Chopin, jego 
śycie, jego miłość, jego muzyka…’ w roli Fryderyka Chopina. 
 

Dyskografia Michała Drewnowskiego obejmuje nagranie dla 
wytwórni fonograficznej GEGA NEW z muzyką na 2 fortepiany i perkusję 
(Voland Quartet), dla wytworni DUX płytę duetu fortepianowego Doppio 
Espresso z muzyką kompozytorów amerykańskich i latynoamerykańskich 
(L. Bernstein, A. Piazzola, P. Ziegler i J. Bragato)i oraz płytę z utworami 
fortepianowymi współczesnego kompozytora szwajcarskiego Dominique 
Loup.  Pianista ponadto propaguje mało znaną i całkiem zapomnianą 
muzykę polskich kompozytorów, m.in. takich jak: Stefan Kisielewski, 
Tadeusz Majerski, Ludwik Grossmann. 

Michał Drewnowski jest współzałoŜycielem Radiowej Filharmonii 
New Art- Łódzkiej Orkiestry Radiowej- a od 2009 roku jest jej dyrektorem 
artystycznym. Obecnie jest asystentem w Katedrze Kameralistyki Akademii 
Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów   w Łodzi. 
 
 
 

RADIOWA  FILHARMONIA  
NEW  ART 

 
 
Polska Fundacja Promocji Kultury Muzycznej i Radio Łódź na mocy 
umowy-konsorcjum powołali do Ŝycia w 2009 roku Radiową Filharmonię 
New Art - orkiestrę, której celem miało być koncertowanie "na Ŝywo" w 
Studio Radiowym im. Henryka Debicha w Łodzi. Dnia 15 listopada 2009 - 
koncertem inauguracyjnym rozpoczął się pierwszy sezon działalności 
zespołu.  
Ówczesne władze Radia Łódź zadbały o to, aby koncerty były 
transmitowane na Ŝywo na antenie Radia Łódź oraz w internecie za 
pośrednictwem  TVi Lodman.  



Przez cały okres działalności orkiestra zagrała w studiu Radia Łódź pięć 
transmitowanych na Ŝywo koncertów. Dla młodszych słuchaczy 
przygotowane zostały audycje edukacyjne pt.: "Muzoranek, czyli radiowe 
podróŜe  z pięciolinią" . Działalność Radiowej Filharmonii New Art 
cieszyła się duŜym zainteresowaniem ze strony słuchaczy jak  i 
recenzentów. 
Zaowocowało to licznymi koncertami w całej Polsce.  
 

Radiowa Filharmonia New Art wystąpiła m.in. na: Festiwalu "Chopin nad 
Nettą" w Białymstoku, Festiwalu Zespołów Kameralnych 2010 w 
Warszawie, Koncertach Królewskich w Pałacu w Wilanowie. W styczniu 
2011 roku orkiestra wystąpiła w Łodzi, pod batutą Emiliana Madeya wraz 
ze znakomitą włoską pianistką Leonorą Armellini. Radiowa Filharmonia 
New Art jest zespołem ogólnopolskim. Tworzą ją profesjonalni, 
charyzmatyczni muzycy młodego pokolenia, naleŜący do najznakomitszych 
talentów naszego kraju, koncertujący w Polsce i za granicą. Prezentowany 
repertuar obejmuje zarówno muzykę klasyczną jak i filmową, zawiera 
najznakomitsze utwory wybitnych  kompozytorów  polskich  i  światowych. 
 

Występują : 
 

Marcin  Król  –  I skrzypce 
Katarzyna Korzycka  –  II skrzypce 
Michał  Członka  –  altówka 
Arkadiusz  Dobrowolski  –   wiolonczela 

 
 

PROGRAM 
 

Fryderyk  Chopin :  
 

Nokturn  cis-moll  op. posth. 
Polonez  As-dur  op. 53 
Romans.  Larghetto  z  Koncertu  fortepianowego  e-
moll  op. 11  (fortepian  + kwartet) 
Scherzo  b-moll  op. 31 
Rondo  z  Koncertu  fortepianowego  e-moll  op. 11   
(fortepian  + kwartet) 
2  Walce  op. 34  a-moll  i  F-dur 
Andante  Spianato  i  Wielki  Polonez  Es-dur  op. 22 



Społeczna  Szkoła Muzyczna 
I stopnia 
im.  Władysława  Szpilmana  
w  Łodzi 

 
 
 Społeczna Szkoła  Muzyczna  I  stopnia  im. Władysława  
Szpilmana  w  Łodzi  jest wpisana  do  rejestru  szkół  artystycznych  przez  
Ministra  Kultury i  Dziedzictwa Narodowego  pod nr  549/10/2010  w 
dn.23.08. 2010 r., uprawnienia szkoły publicznej nr DSA-WOP.IS-802/4/11 
DEK/35800/2011 /IS)  . 
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły          
jest Minister  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego. 
 

Wymiar godzinowy zajęć - zgodny z ramowym  planem  nauczania, 
obowiązującym obecnie  w  szkołach  muzycznych  I  stopnia  w  kraju . 
 

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia  im. Władysława Szpilmana                   
w  Łodzi   realizuje  zajęcia  w  dwóch  cyklach : 
 

CYKL 6-letni  (przyjęcia do kl. I uczniów w wieku 6 - 10 lat)  
Klasy  I – III : 
- zajęcia zbiorowe - kształcenie słuchu  z  rytmiką  
- zajęcia indywidualne -  nauka  gry  na  instrumencie  
Klasy  IV – VI : 
- zajęcia zbiorowe: kształcenie słuchu,  audycje  muzyczne 
-  zajęcia  indywidualne -  nauka gry na  instrumencie : 
-  zespół  wokalny  lub  instrumentalny   
-  dla  innych  instrumentów  poza  fortepianem :   
   *  fortepian  dodatkowy   
    

CYKL  4-letni   (przyjęcia do kl. I uczniów w wieku 11 - 16 lat)  
Klasa  I : 
-  zajęcia  zbiorowe -  kształcenie  słuchu   
-  zajęcia  indywidualne -  nauka  gry  na  instrumencie  
Klasy  II  -  IV : 
-  zajęcia  zbiorowe -  kształcenie  słuchu   
-  audycje  muzyczne  
-  zajęcia  indywidualne -  nauka  gry  na  instrumencie   
-  zespół  wokalny  lub  instrumentalny   
-  dla  innych  instrumentów  poza  fortepianem :   
   *  fortepian  dodatkowy   



Społeczna  Szkoła  Muzyczna  I  stopnia  im. Władysława Szpilmana            
w  Łodzi  zapewnia : 
 
*  indywidualną opiekę nad uczniem,  
*  wspaniałą, Ŝyczliwą atmosferę w szkole,  
*  wykwalifikowaną  kadrę pedagogiczną,  
*  organizowanie  imprez:  popisów,  koncertów,  prezentujących 
    zdolności  i  osiągnięcia  uczniów 
*  organizowanie  i  uczestniczenie w przesłuchaniach, festiwalach 
    i  konkursach,  
*  organizowanie  i  uczestniczenie w seminariach  z  udziałem  wybitnych 
    pedagogów   i  artystów  z  kraju  i  zagranicy,  
*  prowadzenie  róŜnorodnych  form  zajęć  pozalekcyjnych,  rozwijanie 
    indywidualnych  zainteresowań  uczniów 
*  współpracę  z  innymi  szkołami  muzycznymi  w  kraju  i   zagranicą 
*  współpracę  z instytucjami  i  stowarzyszeniami  wspierającymi statutową  
    działalność  szkoły,  organizowanie   wspólnych   imprez.  
 
 
 
 
 

 
Szkoła  prowadzi  bogatą  działalność  koncertową. 
 
Koncerty  szkolne  w pierwszym  roku  działalności  szkoły  2010–2011 : 
 
10.10.2010 r.-  koncert w Filharmonii Łódzkiej z cyklu „Spotkania z Nutką” 
22.10.2010 r.-  koncert  w  Przedszkolu  Miejskim  nr 55  
07.11.2010 r.-  koncert  ul. Wodna  34 
06.12.2010 r.-  koncert  w Międzynarodowej Szkole Innowacji Edukacyjnej 
13  i  14.12.  -  zorganizowanie  Konkursu  dla wszystkich  przedszkoli 
2010 r.             i  szkół  w Łodzi – (dyplomy, puchary, ksiąŜki, płyty itp.) 
16.12. 2010 r - koncert  „Świąteczny”  w  gmachu  szkoły 
17.12.2010 r. - udział  w  TVP 3  w  programie  red. Leszka  Bonara:  

          „Twoje    popołudnie” 
22.12.2010 r. - nagranie  w  Radio  Łódź.  
12.02.2011 r. - Przesłuchania  Makroregionalne  w  Warszawie 
20.02.2011 r. - koncert w Filharmonii Łódzkiej z cyklu „Spotkania z Nutką” 
20.03.2011 r. - koncert w Filharmonii Łódzkiej z cyklu „Spotkania z Nutką” 
31.03.2011 r.-  Konkurs  Kameralistyki  Dziecięcej  -  nagrody  i  dyplomy, 

           publiczność  przyznała :  nagrodę  publiczności  (puchary) 



08.04.2011 r. -  wspólny  koncert  ze  studentami  AM  w  Łodzi  -  
zorganizowany   w  gmachu  Akademii  Muzycznej  w  Łodzi 
19.04.2011 r. -  koncert  w  SP nr 11  w  Łodzi 
05.06.2011 r. -  koncert  z  okazji  „Dnia Rodziny” w  Arturówku. 
 
Szkoła  preferuje  bezstresowy  system  nauczania,  który  ma  ogromny  
wpływ  na  emocjonalny  i  intelektualny  rozwój  dziecka.  Kontakt  z  
muzyką  (gra  na  instrumencie,  zajęcia  rytmiczno - wokalne,  kształcenie  
słuchu,  audycje  muzyczne)  juŜ  od  wieku  przedszkolnego  pozwalają  na  
wczesne  odkrywanie  talentów  (np. słuchu  absolutnego),  poprawę  
koordynacji pracy obu rąk,  synchronizację  pracy  obu półkul  mózgowych,                 
działalność  koncertowa  zaś  pozwala  na  pokonanie  tremy,  oraz  szeroko  
pojęte  uwraŜliwienie  na  piękno  i  umuzykalnienie   dzieci. 
 

 
 
 
 

Szkoła  prowadzi  zajęcia  wyłącznie  muzyczne,  bez  pionu 
ogólnokształcącego. 

 
IX. Cele i zadania Szkoły. 
 
1.  Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa. 
2.  Głównym celem Szkoły jest zapewnienie uczniom moŜliwości pełnego 
rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i obywatelskiego w warunkach 
poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i 
wyznaniowej. 
3.  Celem działalności Szkoły jest w szczególności: 
a/ zapewnienie realizacji programu kształcenia opartego o podstawę 
programową określoną w przepisach Zarządzenia Ministra Kultury                        
i Dziedzictwa Narodowego,  oraz  programów  autorskich,  pozwalających 
na  znaczne  poszerzenie  w/w programów nauczania 
b/  zapewnienie  realizacji  szkolnego  programu  wychowawczego, 
c/ przygotowanie absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia w szkołach  
muzycznych II stopnia, 
d/  rozwijanie  indywidualnych  zdolności  artystycznych 
e/  przygotowanie  wraŜliwych i  świadomych odbiorców kultury 
f/ umoŜliwienie realizacji indywidualnego toku nauczania w oparciu o 
obowiązujące przepisy, zapewnienie pełnego rozwoju osobowości dziecka 
zgodnie z najwyŜszymi normami  etycznymi  i  społecznymi. 
g/ rozwijanie  poszanowania  dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy 
jednoczesnym  otwarciu się  na  wartości  innych  kultur. 




