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na koncert
W czwartek 6grudnia, w dniu św. Mikołaja zakończył się
w Trzebnicy tegoroczny cykl koncertów muzyki fortepianowej
organizowanych przez Towarzystwo im. Ferenca Liszta.
Odbywają się one od 7994 r., ale w tym roku padł rekord, bo
odbyło się aż dwanaście spotkań zwielkq muzyką na białych
i czarnych klawiszach.

Kiedy 8 grudnia 2,011
r. ten sam pianista
z Tarnowskich Gór

Tomasz Kamieniak wy-
konywał ostatni koncert
w Klub'~ .Jku" Spółdzielni
Mieszkaniowej przyszłość
.Wieczorów Lisztowskich
w Trzebnicy wydawała się
bardzo niepewną. Dalszego
finansowania odmówiły za-
równo spółdzielnia miesz-
kaniowa, jak i (nieoczekiwa-
nie) trzebnicka gmina.

Na szczęście starosta Ro-
bert Adach podjął odważne
decyzje: udostępnił przy-
wróconą do życia piękną
sale w dawnym trzebnic-
kim uzdrowisku i wspo-
mógł finansowo organiza-
cję koncertów. Fortepian
został wypożyczony przez
prezesa Towarzystwa Lisz-
towskiego Juliusza Ada-
mowskiego;' który zadbał
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W2012 r: dzięki wsparciu trzebnic kiego starosty. profesor I
Juliusz Adamowskl zorganizował I poprowadził w Trzebnicy I
12 koncertów muzyki fortepianowej.

także o to, by zapewnić
. znakomitych wykonawców ..
Przypomnijmy, że w mijają-
cym roku wystąpili kolejno:
Maciej Pabich, Eugen In-
djic, Aleksiej Orłowiecki,
Anna Fiedorowa, Maciej
Szczepański i Tomasz Ka-

mieniak. Pięciokrotnie ar-
tyści, oprócz wieczornego
recitalu wykonywali także
koncerty umuzykalniające
dla młodzieży dla trzeb-
nickich szkół. Sukcesem
mijającego 'roku jest także
znaczny wzrost słuchaczy I
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koncertów oraz -członków·
Towarzystwa' Lisztowakie-
go.
Czwartkowy koncert

Tomasza Kamieniaka prze-
biegł w bardzo miłej atmos-
ferze. Pianista zaprezento-
wał nam muzykę, rzadko
wykonywaną w Polsce.
Mistrzowska prezentacja
niesłusznie zapomnianych
utworów Charlesa Alkana
i własnych kompozycji pla-
nisty była piękną podróźą. .
artystyczną, po niezwykle -----, ---
bog'iiTefl,{"riiiiie--muźyki, "'"Plaiiisti:łTornasz Kamfen/ak z mikołajkowym upominkiem-
dostarczającą niezwykłych muzycznym parasolem od trzebnicklej firmy Kulik.
emocji, 'przeżyć i wzru- . .
szeń. Wspaniałymprzewod- . Miłym mikofajkowym przez trzebnicką firmę Ku-
nikiem po tej krainie był akcentem koncertu były lik.'
jak zawsze profesor Juliusz muzyczne parasole przeka-
Adamowski. zane artystom i słuchaczom . WK
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