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Nagroda Marka Górskiego i Roberta Żurawskiego

„MERA PNEFAL AWARDS – 2020”
dla Ivana SHEMCHUKA
nagranie, wydanie i promocja płyty CD
dla laureata XV Międzynarodowego Forum Pianistycznego
„Bieszczady bez granic” w Sanoku.

Rada Programowa Forum:
prof. Jarosław DRZEWIECKI (przewodniczący), prof. Lidia GRYCHTOŁÓWNA, prof. Andrzej JASIŃSKI,
prof. Andrzej TATARSKI, dyr. Janusz OSTROWSKI (Polska), prof. Aleksandra ZVIRBLYTE (Litwa),
prof. Viera NOSINA, prof. Mihail WOSKRIESIENSKI (Rosja), prof. Igor OŁOWNIKOW (Białoruś),
Takashi YAMAMOTO (Japonia), prof. Eva VARHANÍKOVÁ (Słowacja).
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Opracowanie Menueta z I Suity „L’Arlésienne”
Georges’a Bizeta to przykład kolejnej pomysłowej
aranżacji, noszącej znamiona typowego dla Rachmaninowa sposobu tworzenia harmonicznej architektoniki.
Kompozytorowi udaje się w bardzo wierny sposób oddać
niemal sielankowy charakter Menueta, a jednocześnie
przekonywująco upodobnić go do fortepianowej miniatury powstałej na początku XX wieku.

Transkrypcje Sergiusza Rachmaninowa cieszyły się
wśród współczesnych mu pianistów ogromnym szacunkiem. Obok koncertów fortepianowych, preludiów, etiud
oraz Wariacji na temat Corellego – aranżacje Rachmaninowa sukcesywnie stawały się jednymi z jego najbardziej
reprezentatywnych wizytówek. Każdy tego rodzaju utwór
z jednej strony umożliwia wyeksponowanie czysto wirtuozowskich umiejętności, z drugiej zaś, za sprawą częstokroć gęstej faktury, skłania do poszukiwań w zakresie
ukazywania harmonicznych i polifonicznych współbrzmień. Większość transkrypcji nie stanowi stuprocentowego przeniesienia poszczególnych dzieł na grunt
faktury fortepianowej. Rachmaninow wielokrotnie –
chcąc upodobnić wybrane kompozycje do dzieł czysto
pianistycznych – dokonuje licznych zabiegów związanych
z rozbudowywaniem poszczególnych struktur harmonicznych, co zbliża je do jego autorskiej twórczości.

Historia muzyki zna przypadki utworów, które ogromną
popularność zyskiwały za sprawą różnorakich transkrypcji, czego najlepszy przykład stanową m.in.:
III Etiuda „La Campanella” z cyklu Sześciu etiud według
Paganiniego S. 141 Ferenca Liszta czy gitarowe opracowanie Asturias Isaaca Albéniza. Sytuacja prezentuje się
analogicznie w odniesieniu do skrzypcowo-fortepianowej miniatury Fritza Kreislera Cierpienia miłości, która
dzięki fortepianowemu ujęciu Rachmaninowa zyskała
na popularności. Dzięki nieco bardziej złożonej harmonice, licznym figuracjom i wielu innym zabiegom stricte
wirtuozowskim, transkrypcja – nie zatracając emocjonalnej tożsamości z oryginałem – zyskuje rangę fortepianowego arcydzieła.

Preludium, Gavotte en Rondeau i Gigue ze skrzypcowej III Partity E-dur BWV 1006 Jana Sebastiana
Bacha jest jedną z najoryginalniejszych transkrypcji
Rachmaninowa. Mamy tu do czynienia ze swoistą
syntezą występujących w oryginalnym zapisie nutowym
zależności polifonicznych z typową dla Rachmaninowa
akordyką i zaawansowaną harmoniką. Choć kompozytor
nigdy nie wykracza poza ramy wierności zachowaniu tzw.
substancji muzycznej, ktoś, kto nie zna oryginalnej wersji
Partity mógłby pomyśleć, że są to autorskie miniatury
rosyjskiego twórcy.

Opracowując miniaturę Radość miłości, także autorstwa
Kreislera, Rachmaninow zdecydował się na utożsamienie jej
z często występującym w jego dziełach patosem i monumentalną euforią. Pod względem emocjonalnych gradacji
utwór pod pewnymi względami koresponduje z równie
zaawansowanym pianistycznie, końcowym epizodem zamykającym cykl 13 Preludiów op. 32 – Preludium Des-dur.
6
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Aranżacja Scherza ze Snu nocy letniej MendelssohnaBartholdy’ego stanowi jedno z największych pianist ycznych w yzwań odnosząc ych się do całej
twórczości Rachmaninowa. Pianista, decydując się
na interpretację tego karkołomnego opracowania,
musi równolegle myśleć o uwypukleniu licznych planów fakturalnych i polifonicznych, technicznej precyzji
oraz płynnym prowadzeniu odcinków melodycznych
we wszystkich głosach.

a mimo braku większych substancjalnych odstępstw
od or yginału w yra źnie można w yczuć, że jest
to zaledwie opracowanie, a nie autonomiczny utwór.
Zgoła odmiennie Rachmaninow zaaranżował Kołysankę
Czajkowskiego, w której (podobnie jak w przypadku wielu
transkrypcji Liszta) początkowo mamy do czynienia z bliskim oryginałowi przeniesieniem obu partii na grunt
instrumentalny, a dopiero w miarę rozwoju narracji
kompozytor zaczyna ingerować i wzbogacać poszczególne
plany melodyczno-harmoniczne.

Hopak z opery Jarmark soroczyński Modesta Musorgskiego stanowi jedno z lżejszych gatunkowo, a na dodatek dość humorystycznych, opracowań. Dla właściwego
odczytania Hopaka niezbędna jest tym razem nie technika sama w sobie, lecz umiejętność operowania
muzycznym czasem, płynnego wprowadzania niuansów
agogicznych oraz oddania charakteru ukraińskiego tańca.
Transkrypcja Lotu trzmiela Nikołaja RimskiegoKorsakowa od lat należy do żelaznego repertuaru
wielu muzyków. To akurat opracowanie ma charakter
wyłącznie czysto popisowy, a stojące u jego podstawy
nieustanne figuracje i tryle świadczą o jego wyłącznie
wirtuozowskiej proweniencji.

Dwie pieśni Rachmaninowa w autorskiej wersji kompozytora także opracowane są w całkowicie odmienny
sposób. W transkrypcji Stokrotek op. 38 nr 3 dochodzi do niemal całkowitej redukcji partii wokalnej, przez
co opiera się ona prawie wyłącznie na fortepianowym
akompaniamencie, epizodycznie subtelnie modyfikowanym na potrzeby opracowania. Z kolei fortepianowa
wersja Bzów op. 21 nr 5 w dość wierny sposób oddaje
wszelkie melodyczno-harmoniczne zależności zachodzące
między głosem solowym a akompaniamentem i choć
Rachmaninow także w minimalny sposób rozbudowuje niektóre harmoniczne struktury, w tym przypadku
dla odbiorcy jest to element drugoplanowy.

Opracowania pieśni Dokąd? z cyklu pieśni Piękna młynarka op. 25 D. 795 Franza Schuberta oraz Kołysanki
op. 16 nr 1 Piotra Czajkowskiego stanowią egzemplifikację dwojakiego podejścia kompozytora do transkrypcji
muzyki wokalno-instrumentalnej. Schubertowska miniatura w całości zaaranżowana jest na sposób wariacyjny,

Wieńczący album cykl Sześciu utworów na fortepian
na 4 ręce op. 11 określić można mianem kalejdoskopu czy almanachu tożsamych z muzycznym językiem
Rachmaninowa rozwiązań harmonicznych oraz inspiracji muzyką taneczną i romantyczną. Pierwsze dwa
ogniwa cyklu: Barkarola i Scherzo to skontrastowane
7
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pod względem agogicznym i wyrazowym epizody
będące swoistym preludium do pojawienia się centralnego ogniwa cyklu. Temat rosyjski (utwór nr 3) bazuje
na niespiesznie rozwijającej się, kontemplacyjnej narracji, w którą pomysłowo wplecione są motywy tożsame
z rosyjską muzyką ludową. Kolejne trzy ogniwa to –
analogicznie względem dwóch pierwszych – odmienne

światy wyrazowe: począwszy od sielankowego, budzącego mimowolne skojarzenia z muzyką użytkową Walca,
skończywszy na złożonej Glorii, w której triumfalny
charakter ujawnia się stopniowo po to, żeby z całą
mocą eksplodować w ostatnich taktach efektownego
zakończenia.
Dariusz Marciniszyn

The transcriptions of Sergey Rachmaninoff enjoyed great
respect among his contemporary pianists. In addition
to piano concertos, preludes, etudes, and Variations
on a Theme of Corelli, Rachmaninoff’s arrangements
were gradually becoming his showcase. On the one hand,
each work of this kind enables the display of purely
virtuoso skills, while on the other, due to the frequently
dense texture, it prompts us to seek a way of presenting
harmonic and polyphonic consonances. Most transcriptions do not constitute a 100% transfer of individual
works to the piano texture. On a number of occasions,
Rachmaninoff, willing to make selected compositions
similar to original piano works, made numerous efforts
to develop particular harmonic structures, which brings
the chosen compositions closer to his own work.

in the original score with chords and advanced harmony
typical of Rachmaninoff. Although the composer remains
faithful to the so-called musical substance, someone who
does not know the original version of the Partita might
think that they are Rachmaninoff’s own miniatures.
The transcription of the Minuet from the L'Arlésienne
Suite No. 1 by Georges Bizet is an example of another
ingenious arrangement, bearing the hallmarks
of Rachmaninoff’s typical manner of establishing
the harmonic structure. The composer managed to faithfully reflect the almost idyllic character of the Minuet,
and at the same time he made it pass for a piano miniature from the beginning of the 20th century.
The history of music knows cases of pieces that have
gained immense popularity due to various transcriptions, the best example of which is, among others,
the Etude “La Campanella” No. 3 from the cycle of six
Grandes études de Paganini S. 141 by Ferenc Liszt or
the guitar arrangement of Asturias by Isaac Albéniz.

Pr eludio , G avot t e en Ronde au , and Gigue
from the Violin Partita in E major No. 3, BWV 1006
by Johann Sebastian Bach is one of the most original
transcriptions by Rachmaninoff. We are dealing here with
a sui generis synthesis of polyphonic dependencies present
8
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The case of the miniature for violin and piano by Fritz
Kreisler, Love’s Sorrow, is very similar: it also gained
popularity thanks to Rachmaninoff’s piano arrangement. Due to slightly more complex harmony, numerous
figurations, and many other strictly virtuoso solutions, the transcription – without losing its emotional
link to the original – acquires the status of a piano
masterpiece.

the musical time, to smoothly introduce agogic nuances,
and to convey the character of the Ukrainian dance.
For years, the transcription of The Flight
of the Bumblebee by Nikolai Rimski-Korsakov has
belonged to the core repertoire of many musicians. This
arrangement was written purely for virtuoso purposes,
and the underlying constant figurations and trills testify
to its virtuoso provenance only.

While arranging the miniature Love’s Joy, also
by Kreisler, Rachmaninoff decided to assimilate
it to pathos and monumental euphoria, often found
in his works. In terms of emotional gradations, the piece
corresponds, in some respects, to an equally pianistically
advanced final episode closing the cycle of 13 Preludes,
op. 32 – the Prelude in D flat major.
The arrangement of the Scherzo from MendelssohnBartholdy’s A Midsummer Night’s Dream poses one
of the greatest pianistic challenges among Rachmaninoff’s compositions. When choosing to perform
this breakneck work, the pianist has to simultaneously
think about highlighting numerous textural and polyphonic planes, technical precision, and a smooth leading
of melodic sections in all parts.

The transcriptions of the song Wohin? from the song
cycle Die schöne Müllerin, op. 25 D. 795 by Franz
Schubert and Lullaby, op. 16 no. 1 by Piotr Tchaikovsky provide examples of the composer’s dual
approach to transcribing vocal and instrumental
music. The entire Schubertian miniature is arranged
in a variational way, and despite no major substantial
deviations from the original, one can clearly sense that
this is an arrangement only, not an autonomous work.
Rachmaninoff arranged Tchaikovsky’s Lullaby quite
differently. Initially, we observe a transfer of both parts
to the instrument, close to the original (as in many
of Liszt’s transcriptions), and only as the narrative unfolds, the composer begins to interfere with
and enrich individual melodic and harmonic planes.

Gopak from the opera The Fair at Sorochyntsi
by Modest Mussorgsky is a representative of a lighter
genre of arrangements, and quite humorous, too. This
time, the proper interpretation of Gopak requires not
just technique in itself, but the ability to manipulate

Two songs by Rachmaninoff in the composer’s original version are also arranged in a completely different way. In the transcription of Daisies, op. 38 no. 3,
the vocal part is practically completely reduced, as
a result of which it is almost exclusively based on
9
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the piano accompaniment, episodically subtly modified for the purposes of the arrangement. In turn,
the piano version of Lilacs, op. 21 no. 5 quite accurately reflects all melodic and harmonic dependencies
between the solo voice and the accompaniment, and,
despite Rachmaninoff developing some of the harmonic
structures to a minimal extent, it is a secondary element
for the listener in this case.
The cycle of 6 Morceaux for piano for four hands,
op. 11, crowning the album, can be described as
a kaleidoscope or almanac of harmonic solutions proper
of Rachmaninoff’s musical language and of drawing
inspiration from dance and Romantic music. The first
two movements of the cycle, Barcarolle and Scherzo,
contrast in terms of tempo and expression; they are
a sui generis prelude to the appearance of the central movement of the cycle. Thème russe (piece no. 3)
is based on an unhurriedly unfolding contemplative
narrative, into which motifs similar to Russian folk
music are ingeniously woven. The next three movements constitute different expressive worlds (similarly
to the first two): from the idyllic, unintentionally associated with incidental music Valse, to the complex Glory,
in which the triumphant character is gradually revealed
in order to explode with all its force in the last bars
of the spectacular ending.
Dariusz Marciniszyn

Ivan SHEMCHUK urodził się w 1994 roku w rodzinie muzycznej w Czerniowcach na Ukrainie. Naukę
gry na fortepianie rozpoczął pod okiem swojej matki,
a kontynuował u Elviry Ryzhonok i Ludmiły Zakopets w Specialized Secondary Music Boarding School
of Krushelnytska we Lwowie. Dalszą edukację muzyczną
rozwijał w klasie fortepianu prof. dr. hab. Jarosława
Drzewieckiego w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
10
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Dzięki stypendium artystycznemu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz 5-letniemu , comiesięcznemu wsparciu finansowemu firmy Mera Pnefal S.A.
w Warszawie ukończył z wyróżnieniem studia licencjackie i magisterskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Ivan Shemchuk, wspierany przez Merę Pnefal S.A.,
uczestniczył w wielu konkursach międzynarodowych,
na których otrzymywał najwyższe nagrody w tym
„Złotego Parnasa 2014” na X Międzynarodowym Forum
Pianistycznym „Bieszczady bez granic” w Sanoku. Jest
laureatem konkursów muzycznych w Kopenhadze
(2014), „Musica Classica” w Moskwie (2015), Jekaterynburgu (2015), Druskiennikach (2015), Pradze (2015)
oraz w chopinowskim Turnieju Pianistów Stypendystów Zagranicznych w Antoninie (2017). W 2019 roku
otrzymał wyróżnienie w I Międzynarodowym Konkursie
Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie.
Młody pianista otrzymał w 2015 roku prestiżową
„Nagrodę Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich”. Współpracował z wielkimi mistrzami fortepianu m.in. Lidią
Grychtołówną, Andrzejem Jasińskim (Polska), Eugenem
Indjicem, Philippem Giusiano (Francja), Sergejem Edelmanem (Belgium), Borysem Blochem, Igorem Tchetuevem (Niemcy), Diną Yoffe (Izrael), Kevinem Kennerem,
Vladimirem Vinnitskym (Stany Zjednoczone), Akiko Ebi
(Japonia), Igorem Olovnikovem (Białoruś) oraz Verą
Nosiną i Mikhailem Voskresenskym (Rosja).
Ivan Shemchuk należy do zaangażowanych propagatorów muzyki XX i XXI wieku. Wykonywał koncerty fortepianowe Bacha, Mozarta, Beethovena,
Chopina, Czajkowskiego, Rachmaninowa, Paderewskiego,

Wileńskiego z wybitnymi orkiestrami m.in. Orkiestrą
Narodową Opery w Jassach (Rumunia), Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej we Lwowie i Lwowską
Orkiestrą Kameralną „Akademia” oraz z orkiestrami
symfonicznymi Filharmonii Podkarpackiej im. Artura
Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonii Pomorskiej
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy czy
Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.
Od 2015 roku współpracuje w duecie fortepianowym
z Aliną Andriuti (Rumunia).
Ivan SHEMCHUK (b. 1994), was born into a musical
family from Chernivtsi, Ukraine. His piano lessons began
under the watchful eye of his mother, and he continued his studies under the tutelage of Elvira Ryzhonok
and Ludmila Zakopets at the Specialized Secondary
Music Boarding School of Krushelnytska in Lviv. He furthered his education and skills as a student of Professor
Jarosław Drzewiecki at the Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz, Poland. Here, he completed
his Undergraduate Studies and Master’s Degree in Piano
Performance with distinction.
Mr. Shemchuk is the recipient of many prestigious
Artistic Scholarships, including the Ministry of National
Culture and Heritage Scholarship, the prestigious
“Elżbieta i Krzysztof Penderecki” award in 2015,
and a 5-year monthly bursary financed by the Mera
Pnefal S.A. firm of Warsaw.
Ever the ambitious competitor, Mr. Shemchuk took
part in many international competitions; his numerous
prizes and distinctions include the prestigious
11
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“Golden Parnassus 2014” at the 10th International
Piano Forum “Bieszczady without Borders” in Sanok.
He was a finalist and Laureate at Music Competitions
in Copenhagen, Denmark (2014); Yekaterinburg, Russia
(2015); Druskininkai, Lithuania (2015); in Prague, Czech
Republic (2015); at the “Music Classica” Competition
in Moscow, Russia (2015); as well as “The Chopin Competition for Foreign Students” in Antonin, Poland (2017).
In 2019, he was awarded the Distinguished Laureate at
the “The Stanisław Moniuszko International Competition
of Polish Music” in Rzeszów, Poland.
This young pianist ha s studied with many
of the greatest pianists and pedagogues from around
the world, such as: Lidia Grychtołówna, Andrzej Jasiński,
Eugen Indjic, Philippe Giusiano, Sergei Edelman, Borys
Bloch, Igor Chetuev, Dina Yoffe, Kevin Kenner, Vladimir
Vinnitsky, Akiko Ebi, Igor Olovnikov, as well as Vera
Nosina, and Mikhail Voskresenski. The repertoire of Mr.
Shemchuk is vast and includes many works of the 20th
and 21st centuries. He has performed the Piano Concertos of Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky,
Rachmaninoff, Paderewski, and Wilenski with world
renown orchestras such as: The National Opera Orchestra of Iași (Romania), The National Philharmonic Symphony Orchestra of Lviv and The Lviv Chamber Orchestra
“Akademia” (Ukraine), as well as with the symphony
orchestras: The Artur Malawski Philharmonic in Rzeszów,
The Ignacy Jan Paderewski Philharmonic in Bydgoszcz,
and The Mieczysław Karłowicz Philharmonic in Szczecin.
Since 2015, he has performed piano duo music with
his wife, pianist Alina Andriuti (Romania).

Alina ANDRIUTI urodziła się w 1995 roku w rodzinie
muzycznej w Bielcach w Mołdawii. Naukę gry na fortepianie
rozpoczęła w wieku sześciu lat w Szkole Sztuki „Octav Bancila” w Jassach w Rumunii, pod kierunkiem Ionely Tudor
oraz Carmen Zaharia-Danicov. Jednocześnie doskonaliła
swe umiejętności pod kierunkiem prof. Aliony Vardanean
w Kiszyniowie w Mołdawii. W 2018 roku skończyła studia magisterskie na Wydziale Instrumentalnym Akademii
Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
12
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w klasie prof. Jarosława Drzewieckiego. Jest laureatką
wielu prestiżowych konkursów.
Swe umiejętności doskonali, biorąc udział w kursach
mistrzowskich prowadzonych przez takich pedagogów, jak: Vera Nosina, Mikhail Voskresensky (Rosja),
Andrzej Jasiński, Lidia Grychtołówna, Maria SzwajgerKułakowska, Urszula Bartkiewicz (Polska), Eugen Indjic,
Elizabeth Sombart (Francja), Dina Yoffe (Izrael), Vincenzo
Balzani (Włochy), Akiko Ebi (Japonia), Kevin Kenner
(Stany Zjednoczone).
Koncertowała w Rumunii, Mołdawii, Polsce, Danii,
Rosji, Czechach, we Włoszech, na Słowacji i Litwie,
wykonując utwory solowe, kameralne i orkiestrowe.
W latach 2016–2018 pracowała jako akompaniator
w klasie prof. Andrzeja Bauera oraz ad. dr. Bartosza
Koziaka. Obecnie pracuje jako pianistka w Rumuńskiej
Operze Narodowej w Jassach.

Mikhail Voskresensky (Russia), Andrzej Jasiński, Lidia
Grychtołówna, Maria Szwajger-Kułakowska, Urszula
Bartkiewicz (Poland), Eugen Indjic, Elizabeth Sombart
(France), Dina Yoffe (Israel), Vincenzo Balzani (Italy),
Akiko Ebi (Japan), or Kevin Kenner (USA).
She has performed in Romania, Moldova, Poland,
Denmark, Russia, the Czech Republic, Italy, Slovakia,
and Lithuania, performing solo, chamber, and orchestral
works.
In 2016–2018, she worked as an accompanist
in the class of Prof. Andrzej Bauer and Assistant
Professor Bartosz Koziak, D.A. Currently, she works as
a pianist at the Romanian National Opera in Iași.

Alina ANDRIUTI was born in 1995 in a music family
in Bălți, Moldova. She began learning to play the piano
at the age of six at the Octav Bancila College of Art
in Iași, Romania, under the direction of Ionela Tudor
and Carmen Zaharia-Danicov. At the same time
she honed her skills under guidance of prof. Aliona
Vardanean in Chișinău, Moldova. In 2018, she graduated
from MA studies at the Faculty of Instrumental Music
of the Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz in the class of Prof. Jarosław Drzewiecki. She has
been a laureate of a number of prestigious competitions.
She has been developing her skills by taking part
in masterclasses led by such teachers as: Vera Nosina,
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		SERGIUSZ RACHMANINOW | SERGEI RACHMANINOFF
		Transkrypcje fortepianowe | Piano Transcriptions

		 Johann Sebastian BACH (1685–1750)
1-3 Preludio, Gavotte en Rondeau i Gigue z III Partity E-dur na skrzypce solo BWV 1006
		 Preludio, Gavotte en Rondeau and Gigue from Partita No. 3 in E major for solo violin, BWV 1006

9:11

		Georges BIZET (1838–1875)
4 Menuet ze Suity Nr 1 z Arlezjanki | Minuet from L’Arlésienne Suite No. 1

3:09

		Fritz KREISLER (1875–1962)
5 Cierpienia miłości | Love’s Sorrow
6 Radość miłości | Love’s Joy

4:36
8:01

		Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809–1847)
7 Scherzo ze suity Sen nocy letniej | Scherzo from A Midsummer Night’s Dream suite

5:35

		Modest MUSSORGSKY (1839–1881)
8 Hopak z opery Jarmark soroczyński | Gopak from opera The fair at Sorochyntsi

2:01

		Nikolai RIMSKY-KORSAKOV (1844–1908)
9 Lot trzmiela z opery Bajka o carze Sałtanie
		 Flight of the Bumblebee from opera The Tale of Tsar Saltan

1:15

		Franz SCHUBERT (1797–1828)
⓾ Dokąd? z cyklu pieśni Piękna młynarka op. 25 D. 795
		 Where to? from The Beautiful Maid Of The Mill, Op. 25, D. 795

3:05

		Piotr TCHAIKOVSKY (1840–1893)
⓫ Kołysanka op. 16 nr 1 | Lullaby, Op. 16 No. 1

4:53

		Sergei RACHMANINOFF (1873–1943)
⓬ Stokrotki op. 38 nr 3 | Daisies, Op. 38 No. 3
⓭ Bzy op. 21 nr 5 | Lilacs, Op. 21 No. 5

2:40
2:52
14
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		Sergei RACHMANINOW
		
6 utworów na fortepian na 4 ręce op. 11 | 6 Pieces for piano 4 hands, Op. 11
⓮ Barcarolle
⓯ Scherzo
⓰ Thème russe
⓱ Valse
⓲ Romance
⓳ Glory
			

Ivan SHEMCHUK fortepian | piano 1-⓳

|

Total time:

6:04
3:18
4:49
4:34
4:05
6:01
76:58

Alina ANDRIUTI fortepian | piano ⓮-⓳
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PODKARPACKA FUNDACJA ROZWOJU KULTURY (PFRK) od 2009 roku działa intensywnie w obszarze kulturalno-edukacyjnym w Polsce, Rosji, na Litwie, Ukrainie, Białorusi i Słowacji. Głównymi projektami Fundacji są:
1. Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” w Sanoku (XVI edycji)
2. Mistrzowska Szkoła Pedagogiki Fortepianowej w Sanoku (X edycji)
3. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Młody Wirtuoz” do lat 13 w Sanoku (XII edycji)
4. Kursy Mistrzowskie dla Stroicieli Fortepianów z Yamaha Music Europe w Sanoku (IV edycje)
5. Wawer Music Festival w Warszawie (XII edycji)
6. Mistrzowski Konkurs dla Pedagogów Muzyki w Warszawie (IX edycji)
7. Europejski Festiwal Akademii Muzycznych w Warszawie (V edycji)
8.	Koncerty charytatywne w Filharmonii Narodowej dla Ambasady Ukrainy, Białorusi i Zakonu Maltańskiego w Polsce
oraz dla Centrum Zdrowia Dziecka (IP-CZD).
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury stale poszerza zakres działania i grono nowych Partnerów, kładąc przy
tym szczególny nacisk na wysoką wartość organizowanych przedsięwzięć. Projekty PFRK cieszą się coraz większym
zainteresowaniem, co potwierdza zwiększająca się z roku na rok liczba uczestników i publiczności. Organizowane
przedsięwzięcia kulturalne sprzyjają międzynarodowej współpracy i wymianie doświadczeń pomiędzy młodzieżą
i pedagogami z całego świata. PFRK zamierza kontynuować zadania pomocowe dla młodych artystów poprzez umożliwianie im udziału w występach, koncertach, poprzez przyznawanie stypendiów oraz umożliwianie uczestniczenia
w indywidualnych lekcjach z uznanymi pedagogami. Promowanie i upowszechnianie muzyki klasycznej na terenach
zaniedbanych kulturowo, zwiększanie aktywności społecznej i kulturalnej obywateli oraz kształtowanie młodego
człowieka poprzez edukację muzyczną to najważniejsze cele, jakie stawiamy sobie na kolejne lata naszej działalności.
www.interpiano.pl
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THE PODKARPACKA FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURE (PFRK), established 2009, works
to impact the field of Culture and Education. The major projects and events organized by the Foundation include:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

International Piano Forum “Bieszczady without borders” in Sanok (XVI ed.)
Master School of Piano Pedagogy in Sanok (X ed.)
International Piano Competition “Young Virtuous” (for pianists 13 yrs and younger) in Sanok (XII ed.)
Master Courses for Piano Tuners organized by Yamaha Music Europe (IV ed.)
The Wawer Music Festival in Warsaw (XII ed.)
International Master Competition for Music Teachers in Warsaw (IX ed.)
European Music Academies Festival (EFAM) in Warsaw (V ed.)
	Charity concerts at the National Philharmonic for the Embassies of Ukraine, Belarus, the Order of Malta in Poland
and for the Children’s Health Center (IP-CZD)

Our Foundation (PFRK) is constantly expanding its successful projects, collaborating with a growing roster of partners, and initiating new goals to serve students and the general public alike. The Foundation prioritizes the nurturing
of the next generation of culturally-informed artists by connecting students with professional musicians from around
the world while granting them opportunities to perform and compete. We also seek to provide isolated and underprivileged communities access to cultural events; events which include concerts and recitals of the highest quality.
The projects and cultural activities are international in scope, prompting intercultural exchange of ideas and experiences amongst youth and educators across Poland and beyond. The Foundation continues to enlarge its sphere
of influence; the increasing number of participants and audience members exponentially superseding the year
prior stand as testament to Foundation’s growing popularity. With a wealth of experience in creating opportunities
for young artists to participate in performances, concerts, and masterclasses with world-renowned teachers, we are
now progressing into a phase of welcoming and training business professionals to help further expand our Foundation’s successes and legacy.
www.interpiano.pl
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Od lewej: Robert Żurawski (Prezes Zarządu Mera Pnefal S.A.), prof. Jarosław Drzewiecki (Prezes Zarządu Podkarpackiej Fundacji Rozwoju
Kultury), Marek Górski (Przewodniczący Rady Nadzorczej Mera Pnefal S.A.)
From left: Robert Żurawski (President of the Management Board, Mera Pnefal S.A.), Prof. Jarosław Drzewiecki (President of the Management
Board of Podkarpacka Foundation for the Development of Culture), Marek Górski (Chairman of the Supervisory Board, Mera Pnefal S.A.)

18

1670 book digipack 135x120.indd 18

05.05.2020 17:46:54

MERA PNEFAL S.A. jest spółką wiodącą Grupy Kapitałowej działającej głównie na rynku nieruchomości,
ale też w obszarze produkcji, poprzez spółkę zależną
Mera Metal S.A.

MERA PNEFAL S.A. is the leading company of the Capital Group that operates mainly on the estate market,
but also in the production industry via Mera Metal S.A.
subsidiary.

W obszarze nieruchomości działa w ramach Grupy kilkanaście podmiotów zajmujących się wynajmem własnych powierzchni (biurowych, usługowych, handlowych,
magazynowych, produkcyjnych oraz mieszkaniowych)
oraz budową nowych projektów (mieszkaniowych, hotelowych i usługowych).

Several entities within the Group operate in the estate
industry and focus on the rental of their space (office,
commercial, retail, warehouse, production and residential) and the construction of new projects (residential,
hotel and commercial).

W ofercie wynajmu jest ponad 30.000 m2 powierzchni
w 3 atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, skupionych
pod marką:

The rental offer includes more than 30,000 square
meters of space in 3 attractive locations in Warsaw,
known under the brand:

19
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WARSZAWA WAWER, BYSŁAWSKA 82
Nowoczesny, 8-kondygnacyjny biurowiec
o powierzchni ponad 4.000 m2. Ten i poniższy
obiekt położone są na terenie powstającego
osiedla Miasteczka Wawer.
Modern, eight-storey office building with
more than 4,000 square meters of space.
This and the below-mentioned building are
located on the under-development housing
estate of Miasteczko Wawer.
WARSZAWA WAWER, BYSŁAWSKA 84
4-kondygnacyjny budynek usługowy z centrum
handlowym typu retail park w parterze,
o łącznej powierzchni 7.500 m2.
Four-storey commercial building with
a retail park shopping center on the ground
floor, with a total space of 7,500 square meters.

mera-park.pl
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WARSZAWA OCHOTA, BARSKA 28/30
2 biurowce (3- i 6-kondygnacyjne) położone
w centrum warszawskiej Ochoty, 7.800 m2
łącznej powierzchni wynajmu.
Two office buildings (three- and six-storey) are
located in the center of Ochota, Warsaw, with
a total rental space of 7,800 square meters.

WARSZAWA WAWER, MAŁOWIEJSKA 31
Kompleks hal produkcyjnych, magazynowych
i biurowych na wynajem o powierzchni
łącznej 8.500 m2.
A complex of production halls, warehouses and
office buildings for rental with a total space
of 8,500 square meters.

mera-park.pl
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OSIEDLE MIESZKANIOWE MIASTECZKO WAWER
MIASTECZKO WAWER HOUSING ESTATE
WARSZAWA WAWER, POEZJI/POEMATU/BYSŁAWSKA
W otoczeniu wawerskich lasów Grupa realizuje przedsięwzięcie deweloperskie pod nazwą Miasteczko
Wawer przewidziane na ok. 1000 mieszkań.
The Group is carrying out a development project named Miasteczko Wawer in the surroundings
of Wawer woods. It is estimated to include approximately 1000 flats.

miasteczkowawer.pl
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KARPACZ, KARKONOSKA 35
Tr wają pr z ygotowania do budow y hotelu
turystycznego w niezwykle atrakcyjnej części
Karpacza – z bezpośrednim wyjściem na stok
narciarski z nowoczesnym wyciągiem, zabytkową
willą i sąsiedztwem świątyni Wang.
There are ongoing preparations for
the construction of a tourist hotel in one of the
most attractive parts of Karpacz – with a direct
access to a ski slope with its modern lift, a historical villa and the neighborhood of Vang Stave Church.

Działalność produkcyjna Grupy skupiona jest w spółce Mera Metal S.A., która oferuje usługi produkcyjne
w zakresie szeroko pojętej obróbki plastycznej metali, w oparciu o nowoczesny park maszynowy
i automatyczną linię lakierniczą. 90% produkcji przeznaczone jest na eksport (Niemcy, Szwecja, Dania,
Francja, Szwajcaria).
The manufacturing operations of the Group are run by Mera Metal S.A., company that offers production
services in the area of widely understood metal process, based on state-of-the-art machinery and an
automatic paint line. 90% of production is intended for export (Germany, Sweden, Denmark, France,
Switzerland).
miasteczkowawer.pl
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