
ZIEMIA CZ STOCHOWSKA T. XLIII, s. 125–165  

http://dx.doi.org/10.16926/zc.2017.43.06  

Wanda MALKO 

Cz stochowskie Towarzystwo Naukowe  

Ludwik Wawrzynowicz (1870–1957)  

– kompozytor, publicysta, pedagog.  

Za o yciel Szko y Muzycznej w Cz stochowie 

ycie kulturalne miasta kszta tuj  wybitne jednostki, inicjuj c powstanie 

nowych nurtów jego rozwoju, tworz c nowe instytucje, oddzia uj c na rozwój 

rodowiska i wzrost zainteresowania spo ecze stwa ró nymi dziedzinami sztuki. 

Rozwój ycia muzycznego Cz stochowy zawdzi czamy wielu animatorom, po-

staciom niegdy  znanym i popularnym, a dzi  cz sto zapomnianym. Muzykom, 

których dzie o trwa i rozwija si  i którzy zas uguj  na nasz  pami .  

W ród muzyków rodowiska cz stochowskiego postaci  tak  jest z pewno-

ci  Ludwik Wawrzynowicz, kompozytor, pedagog i publicysta, niestrudzony 

popularyzator kultury muzycznej, organizator wielu wa nych wydarze  w yciu 

muzycznym miasta, a przede wszystkim za o yciel, dyrektor i nauczyciel pierw-

szej wieckiej szko y muzycznej w Cz stochowie. W bie cym roku mija 60. 

rocznica jego mierci. 

Ludwik Stefan Wawrzynowicz urodzi  si  w Warszawie 18 sierpnia 1870 

roku. Jego rodzice, Feliks i Marianna z Krzy anowskich, interesowali si  muzy-

k , a szczególnym kultem darzyli twórczo  Fryderyka Chopina. Ludwik od 

wczesnego dzieci stwa uczy  si  gry na fortepianie oraz teoretycznych przed-

miotów muzycznych, pod kierunkiem prywatnych nauczycieli. Po uko czeniu 

kszta cenia ogólnego, w 1894 roku rozpocz  studia w warszawskim Instytucie 

Muzycznym. Studiowa  gr  na fortepianie, organach oraz kompozycj , m.in. pod 

kierunkiem Zygmunta Noskowskiego. Podczas studiów pracowa  w drukarni 

Niemiry na pl. Napoleona w Warszawie. Rozbudzi  w tym rodowisku zaintere-

sowanie muzyk . Po uko czeniu Instytutu w 1897 roku, zorganizowa  Chór 

Drukarzy, którym dyrygowa . Pierwsze próby zespo u odbywa y si  w prywat-

nym mieszkaniu Wawrzynowiczów przy ul. Wielkiej 33. Nast pnie zespó  
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otrzyma  sta  siedzib  w Zwi zku Drukarzy przy ul. Miodowej 61. Wkrótce 

chór sta  si , obok zespo u warszawskiej „Lutni”, dzia aj cej pod dyrekcj  Piotra 

Maszy skiego, jednym z najpopularniejszych zespo ów w stolicy. W marcu 

1901 roku Chór Drukarzy zosta  laureatem konkursu dla amatorskich chórów 

m skich, a w tym samym roku, w sierpniu, wyst pi  w Filharmonii Warszaw-

skiej podczas koncertu charytatywnego na rzecz budowy domu dla emerytowa-

nych drukarzy2. 

 

Fot. 1. Ludwik Wawrzynowicz  

ród o: zbiory prywatne*. 

Jednocze nie L. Wawrzynowicz piewa  w chórze Opery Warszawskiej. 

Walorami g osowymi i muzykalno ci  zwróci  uwag  ówczesnego dyrektora 

opery Adama Münchheimera. Münchheimer zainteresowa  si  prac  Wawrzy-

                                                 
1  S. Sypek, ycie muzyczne Cz stochowy w latach 1900–1918, Warszawa 1967, s. 27–30, [mps]. 

Zbiory prywatne; W. Malko, Biografie kompozytorów cz stochowskich. Ludwik Wawrzynowicz 

(1870–1957), „Almanach Cz stochowy” 1989, s. 13; J. Jadczyk, Ludwik Wawrzynowicz (1870–

1957). Pedagog, kompozytor i dzia acz muzyczny, Cz stochowa 2004, s. 13–15. 
2  S. Sypek, dz. cyt., s. 30. 
*  Wszystkie fotografie uj te w tek cie pochodz  ze zbiorów prywatnych. 
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nowicza z Chórem Drukarzy, przychodzi  na próby, udziela  wskazówek inter-

pretacyjnych. Skomponowa  te  dla zespo u liczne pie ni, w tym „Has o Chóru 

Drukarzy”. Niekiedy podczas koncertów dyrygowa  wspólnie z Wawrzynowi-

czem. Dostrzegaj c talent muzyczny i wokalny m odego dyrygenta, Münchheimer 

wystara  si  dla niego o specjalne stypendium na studia wokalne we W oszech. 

 

Fot. 2. Ludwik Wawrzynowicz – student Konserwatorium Warszawskiego, 1902  

W tym czasie w Cz stochowie powsta o Towarzystwo piewacze „Lutnia”, 

a jego ówczesny prezes, doktor Józef Pietrasiewicz, zabiega  o utworzenie ze-

spo u chóralnego i poszukiwa  dyrygenta. Uda  si  do Warszawy na spotkanie  

z Piotrem Maszy skim, wieloletnim dyrektorem i dyrygentem „Lutni” warszaw-

skiej. Maszy ski poleci  mu Wawrzynowicza. M ody muzyk zrezygnowa  ze 

stypendium we W oszech i wiosn  1902 roku przyjecha  do Cz stochowy, by 

obj  stanowisko dyrektora miejscowej „Lutni” i dyrygenta chóru3.  

Podczas pierwszego zebrania zarz du „Lutni” Wawrzynowicz przedstawi  

projekt zorganizowania koncertu na fundusz budowy pomnika F. Chopina  

                                                 
3  L. Wawrzynowicz, Curriculum vitae z dn. 7.12.1942 r., [rkps]. Zbiory prywatne.  
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w Warszawie. Pomys  ten wywo a  du e zainteresowanie. Rozpocz y si  próby 

chóru, do zespo u zg aszali si  nowi cz onkowie. Dzi ki swym kontaktom z war-

szawskim rodowiskiem muzycznym Wawrzynowicz zaprosi  do udzia u w im-

prezie jednego z najwybitniejszych polskich pianistów, s yn cego zw aszcza  

z interpretacji dzie  Chopina, Aleksandra Micha owskiego. Koncert ten odby  si  

w pa dzierniku 1902 roku i okaza  si  du ym sukcesem, zarówno organizacyj-

nym, jak i finansowym. Gra wielkiego pianisty wzbudzi a podziw i zachwyt cz -

stochowian. Podczas koncertu odby  si  równie  debiutancki wyst p chóru 

„Lutni”4. 

 

Fot. 3. Ludwik Wawrzynowicz, za o yciel i dyrygent Chóru Drukarzy w Warszawie, 1902 

Amatorski zespó  chóralny przysparza  swemu dyrygentowi wielu proble-

mów. Chórzy ci nieregularnie ucz szczali na zaj cia, brakowa o dyscypliny,  

a próby dalszego zwi kszania sk adu zespo u napotka y na opór zarz du. Po 

dwóch latach kierowania „Lutni ” Wawrzynowicz zrezygnowa  i wyjecha  do 

Warszawy. Pobyt w Cz stochowie u wiadomi  mu w pe ni stan kultury muzycz-

nej w mie cie i dotkliwe braki w tym zakresie. Wiedzia  ju , jaki b dzie cel jego 

dalszej pracy. W 1904 roku powróci  z zezwoleniem Generalnej Gubernii War-

                                                 
4  S. Sypek, dz. cyt., s. 28. 
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szawskiej na otwarcie szko y muzycznej. Projekt powo ania szko y powsta  za-

pewne w 1903 roku, gdy  z tego okresu pochodzi urz dowa korespondencja  

w tej sprawie, przechowywana w Archiwum Pa stwowym w odzi5. Dotyczy 

ona m.in. zasad funkcjonowania i statutu szko y. Dokument ten zosta  ostatecz-

nie zatwierdzony 27 lipca 1904 roku i opublikowany przez cz stochowsk  dru-

karni  F.D. Wilkoszewskiego w listopadzie 1904 roku6. Szko a rozpocz a prac  

we wrze niu 1904 roku, a oficjalne otwarcie nowej placówki nast pi o w stycz-

niu 1905 roku, o czym obszernie informowa a prasa7. 

Statut regulowa  ca okszta t dzia alno ci szko y, okre la  kwalifikacje na-

uczycieli; wymagane by o wiadectwo uko czenia konserwatorium. Precyzowa  

zakres nauczania, obejmuj cy nauk  gry na wszystkich instrumentach oraz 

przedmioty teoretyczne. Lekcje gry prowadzono indywidualnie, a ich wymiar 

wynosi  godzin  zegarow . Rozpocz to dzia alno  od trzyletniego cyklu, po-

przedzonego rokiem przygotowawczym, w ramach tzw. kursu ni szego, a na-

st pnie rozszerzono cykl nauczania o kurs wy szy, równie  trzyletni.  

Do grona pierwszych nauczycieli szko y, oprócz Wawrzynowicza, nale eli: 

W adys aw Powiadowski, Stanis aw Taube, Marian Aubrecht, Zygmunt Kola-

si ski, Henryk Makowski, Henryk Grubi ski. Grono to powi kszyli w nast p-

nych latach m.in.: Marta Czy owska, Maria Ginter, Józef Ja kowski, ks. Stani-

s aw Kope , Andrzej uciuk, Antoni gosz, Henryk Mi ek, Hugo Neusser, Fe-

liks Starczewski, Jadwiga Szafnicka, Wincenty Szczepa ski, Karol Wopale ski 

oraz ks. Zygmunt Zaborski8.  

Egzaminy promocyjne odbywa y si  w ostatnich dniach maja lub na pocz t-

ku czerwca, w obecno ci rady pedagogicznej. Po uzyskaniu promocji uczniowie 

otrzymywali wiadectwa. Ko cz c cykl nauczania na kursie wy szym, absol-

wenci uzyskiwali dokumenty uprawniaj ce do podj cia pracy w zawodzie na-

uczyciela muzyki, kapelmistrza, organisty czy dyrygenta. 

Szko a mia a prawo do organizowania dwóch popisów rocznie. Ka da im-

preza musia a zyska  aprobat  miejscowej policji. Podr czniki oraz nuty utwo-

rów wykonywanych zarówno podczas lekcji, jak i koncertów musia y by  opa-

trzone zgod  cenzury. J zykiem wyk adowym by  polski9.  

                                                 
5  Archiwum Pa stwowe w odzi (dalej: AP ), Rz d Gubernialny Piotrkowski, Wydzia  Admini-

stracyjny (dalej: RGPWA), Szko a muzyczna otwarcie, sygn. 7151, [b.p.]. 
6  Ustawa Szko y Muzycznej Ludwika Wawrzynowicza w Cz stochowie, Cz stochowa 1904. 

Zbiory prywatne; L. Wawrzynowicz, Curriculum vitae… 
7  Szko a Muzyczna p. Ludwika Wawrzynowicza w Cz stochowie, „Dzwonek Cz stochowski”, t. I 

(XLIII), stycze  1905 r., s. 103–104; t. II (XLIV), luty 1905 r., s. 79. 
8  W. Malko, 100 lat szkolnictwa muzycznego w Cz stochowie 1904–2004, Cz stochowa 2004,  

s. 247–248. 
9  Tam e, s. 28–29, 43–44, 50. 

 

 

 



130 Wanda MALKO 

 

Fot. 4. Statut Szko y Muzycznej Ludwika Wawrzynowicza w Cz stochowie, 1904 

Ogranicze  narzuconych przez carsk  cenzur  nie przestrzegano, wykonuj c 

polskie pie ni patriotyczne i dzie a polskich kompozytorów. Wawrzynowicz 

opracowa  piewnik przeznaczony dla szkolnych chórów. Zbiór ten zawiera  je-

go pie ni do s ów polskich poetów, m.in. Wincentego Pola i Teofila Lenartowi-

cza, oraz patriotyczne pie ni innych twórców. piewnik ten nie móg  by  ofi-

cjalnie wydany z uwagi na cenzur , która nie zezwoli aby na jego publikacj , 

lecz kr y  w odpisach. By  stosowany w szko ach podczas lekcji piewu, które 

Wawrzynowicz prowadzi  na zaj ciach chóru we w asnej szkole, jak i innych 

placówkach kszta cenia ogólnego na terenie miasta, m.in. gimnazjach Gustawa 

Ko mi skiego i ss. nazaretanek. Kompozytor zosta  z tego powodu zadenuncjo-
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wany. Donos na policj  spowodowa  dochodzenie i przyjazd carskiej komisji  

z Piotrkowa. Poddano obserwacji lekcje prowadzone przez Wawrzynowicza, 

kontrolowano dzienniki i zeszyty, przes uchiwano uczniów. Wawrzynowicz 

wspomina : 

Zadenuncjowano mnie za uczenie pie ni patriotycznych polskich. Do Gimnazjum ss. na-

zaretanek na moj  lekcj  piewu zjecha a komisja z Piotrkowa, grozi o mi zes anie na 

Syberi ; by  to miesi c pa dziernik, dochodzenia trwa y d ugo i zanim spraw  zako czo-

no, wojska rosyjskie wysz y z miasta10. 

Trudno tu mówi  o szcz ciu, bo z pocz tkiem pierwszej wojny wiatowej 

Cz stochowa przechodzi a spod w adzy rosyjskiego zaborcy pod niewol  kolej-

nego okupanta. Dochodzenie przeprowadzano do  szczegó owo, skoro rozpo-

cz o si  ono w pa dzierniku 1913 roku i trwa o do sierpnia 1914 roku, kiedy to 

wojska rosyjskie opu ci y Cz stochow , uciekaj c przed wkraczaj cymi oddzia-

ami niemieckimi.  

Mimo ogromnych trudno ci zarówno w okresie zaborów, jak i w latach 

pierwszej wojny wiatowej dzia alno  szko y trwa a nieprzerwanie. Jej funk-

cjonowanie systematycznie relacjonowa a cz stochowska prasa, informuj c  

o egzaminach, popisach i koncertach z udzia em uczniów. Placówk  opuszczali 

liczni absolwenci, cz sto podejmuj cy prac  w zawodzie muzyka na terenie 

Cz stochowy. Byli to cz onkowie zespo ów muzycznych, w tym orkiestry To-

warzystwa piewaczego „Lutnia”, instrumentali ci zak adaj cy w asne zespo y 

kameralne, nauczyciele przedmiotów muzycznych w cz stochowskich szko ach 

podstawowych, gimnazjach i liceach, organi ci, dyrygenci zespo ów chóralnych 

i orkiestrowych, animatorzy ycia muzycznego. 

Pierwsi absolwenci opuszczali szko  w 1908 roku. Fina em ich cyklu na-

uczania by y egzaminy ko cowe. Wawrzynowicz powo a  komisj  egzamina-

cyjn , w sk ad której, oprócz w asnych pedagogów, zaprosi  muzyków z War-

szawy. Przewodnicz cym by  Feliks Starczewski, profesor warszawskiego kon-

serwatorium, kompozytor, pianista i krytyk muzyczny. Uczniowie zdawali eg-

zaminy z przedmiotu g ównego (gry na instrumencie) oraz teorii muzyki – har-

monii, historii muzyki, kszta cenia s uchu i estetyki muzycznej. Opini  o prze-

biegu egzaminów i poziomie nauczania opublikowa  w prasie F. Starczewski. 

Stwierdza : 

Du  zas ug  dla umuzykalnienia miasta po o y  p. Ludwik Wawrzynowicz, zak adaj c 

przed kilkoma laty sw  szko  muzyczn  i trzeba przyzna , e warunki, w których ona 

powsta a, by y bardzo niekorzystne. Prócz jednej „Lutni”, która mia a jak najlepsze ch -

ci, aby umuzykalnia  cz stochowian, traktuj cych muzyk  tylko jako uprzyjemnienie  

w chwilach wolnych od zaj , nie by o w Cz stochowie instytucji, gdzie by mo na by o 

si  uczy , ale nie by o te  i amatorów do powa nego traktowania muzyki, a zw aszcza do 

nauk teoretycznych. Trzeba wi c by o grunt przygotowa  […] Pan Wawrzynowicz, jak 

to wykaza y odbyte egzaminy, prowadzi rzecz ca  sumiennie, prawid owo i z planem  

                                                 
10  L. Wawrzynowicz, Curriculum vitae…; S. Sypek, dz. cyt., s. 69–70. 
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z góry nakre lonym. Klas  fortepianu, harmonii, historii muzyki i piewu chóralnego 

sam obj , prócz tego zaprosi  do pomocy dzielnego dyrektora „Lutni” cz stochowskiej, 

p. W adys awa Powiadowskiego, do klasy skrzypiec p. Stanis awa Taubego z odzi, do 

nauki muzyki ko cielnej p. Kolasi skiego, do instrumentów d tych p. Aubrechta. Popis ostat-

ni wykaza  ju  po yteczn  i owocn  dzia alno  kulturalnej pracy p. Wawrzynowicza11. 

W ród ko cz cych szko  byli m.in.: Janina Freytag, Jan Gruszka, Rozalia 

Lewi, Jadwiga Pomianowska, Edward Rychter. Warto zaznaczy , e wszyscy 

absolwenci, którzy uko czyli pierwszy etap kszta cenia, pozostali nadal w szko-

le i kontynuowali nauk  na kursie wy szym.  

 

Fot. 5. wiadectwo promocyjne Szko y Muzycznej L. Wawrzynowicza, 1909 

Zwyczaj powo ywania komisji egzaminacyjnej z udzia em muzyków z War-

szawy lub innych polskich miast oraz przedstawicieli cz stochowskiego rodo-

wiska muzycznego, pe ni cych wa ne funkcje w mie cie, kontynuowano w na-

st pnych latach. W 1909 roku komisji przewodniczy  nadal Starczewski. Porów-

nuj c wyniki pracy szko y z minionym okresem oraz oceniaj c jej znaczenie dla 

lokalnego rodowiska, napisa : 

                                                 
11  F. Starczewski, Popis w Szkole Muzycznej p. L. Wawrzynowicza, „Goniec Cz stochowski”,  

nr 161, z dn. 23.06.1908 r., s. 3. 
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[…] wracaj c do dzia alno ci pedagogicznej dyrektora Wawrzynowicza, podkre li  nale-

y, jakie to wysokie muzyczne znaczenie posiada zak adanie na prowincji szkó  muzycz-

nych i z jakimi to wprost nieprzezwyci onymi trudno ciami przychodzi walczy  tym, 

którzy za cel ycia postawi  sobie urzeczywistnienie tej pi knej idei […], pomimo tych 

nies ychanych trudno ci, wyniki tej pracy s  nadspodziewanie dodatnie. Szko a rozwija 

si  z ka dym rokiem coraz dodatniej i niew tpliwie s u y  mo e za wskazówk , jak tego 

rodzaju instytucje na prowincji prowadzone by  powinny12. 

W egzaminach ko cowych i popisach uczestniczyli równie  inni znani muzy-

cy. Przewodniczyli komisjom m.in.: Wojciech Ratuszy ski z Warszawy, Stefan 

Jakubowicz – dyrektor Towarzystwa Muzycznego w Sosnowcu, Ludwik Solski – 

dyrektor Szko y Muzycznej w Kielcach i inni. Zapraszano tak e przedstawicieli 

prasy. Pozytywnie oceni  to S. Jakubowicz, pisz c na amach „Go ca”: 

[…] o dobrym kierownictwie szko y wiadczy ju  samo to, e dyr. Wawrzynowicz rok 

rocznie zaprasza na egzaminy wybitnych muzyków i znawców, dobrowolnie dzia alno  

sw  pedagogiczn  pod bezstronny ich oddaj c os d13. 

 

Fot. 6. Pedagodzy i uczniowie Szko y Muzycznej L. Wawrzynowicza, 1909 

Autor ocenia te  repertuar wykonywany przez wychowanków oraz podkre-

la nowoczesne metody nauczania, jak m.in. dobr  szko  pianistyczn , owocu-

                                                 
12  Ten e, Popis w szkole muzycznej pana L. Wawrzynowicza, „Goniec Cz stochowski”, nr 163,  

z dn. 15.06.1909 r., s. 3. 
13  S. Jakubowicz, Ze Szko y Muzycznej, „Goniec Cz stochowski”, nr 149, z dn. 3.06.1913 r., s. 2. 
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j c  pi knym d wi kiem i rozwojem indywidualnych cech osobowo ci uczniów. 

Jakubowicz pisze, i  dzi ki temu: 

W szkole tej wyrobi o si  ju  wiele samodzielnych talentów, co stwierdzi y i tegoroczne 

egzaminy, u wszystkich bowiem zna  samodzieln  i nowoczesn  metod , a nadto uk ad 

r ki, a co najwa niejsze, to ten pi kny i okr g y ton, elastyczny a piewny, tak niezb dny 

do wykonania chopinowskich arcydzie . Spo ród wielu uzdolnionych bardzo kandydatów 

i kandydatek znalaz o si  kilka wybitnych talentów […] Talenty te, przy tak celowej  

a specjalnej pracy dyr. Wawrzynowicza i w ogóle pedagogicznej szko y, mog  doj  do 

wspania ych rezultatów, zostaj c wybitnymi muzykami […]14. 

Uczestnicz cy w egzaminach kilkana cie lat pó niej L. Solski opublikowa  

nast puj c  opini : 

Zaproszony do komisji egzaminacyjnej, przyzna  musz , e dyrektor L. Wawrzynowicz 

jest naprawd  pedagogiem niepospolitym i nie dziw, blisko dwadzie cia lat pracy na polu 

krzewienia kultu muzycznego, i to w ró nych kierunkach, nie mog y nie postawi  uczelni 

tej na wy ynie, na jakiej obecnie si  znajduje […]15. 

 

Fot. 7. Nauczyciele i uczniowie Szko y Muzycznej L. Wawrzynowicza, 1934  

Pisz cy podkre la nie tylko wysoki poziom gry na instrumentach, ale tak e 

bardzo dobre wyniki w zakresie przedmiotów teoretycznych. Stwierdza: 

                                                 
14  Tam e, s. 2. 
15  L. Solski, Ze Szko y Muzycznej, „Goniec Cz stochowski”, nr 145, z dn. 28.06.1924 r., s. 2–3. 
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[…] zasta em wietne rozwini cie ucz cych si  w dziedzinie umuzykalnienia, tj. zasad 

muzyki, harmonii i historii muzyki, a co najwi cej wiadczy o pracy sumiennej to dosko-

na a znajomo  ogólna solfe u i dyktanda muzycznego. Wszystko to ogromnie u atwia  

i przyspiesza nauczanie gry praktycznej […]16. 

Wizytówk  szko y by y tak e popisy i koncerty, które odbywa y si  nie tyl-

ko w sali szkolnej, ale tak e innych salach miejskich, udost pnianych na impre-

zy artystyczne. Klasy szkolne by y zazwyczaj zbyt ma e, by pomie ci  zaintere-

sowan  publiczno . W 1907 roku uczniowski popis odby  si  w lokalu Towa-

rzystwa piewaczego „Lutnia” i zosta  odnotowany przez pras : 

Onegdajszy popis uczniów Szko y Muzycznej by  rezultatem dwuletniego istnienia tej 

szko y w Cz stochowie […]. Wynie li my bardzo dodatnie wra enie, co dowodzi za-

równo pilno ci uczennic i uczniów, jak i staranno ci i dba o ci o rozwój talentów ze stro-

ny szko y […]17. 

Kilka lat pó niej prasa informowa a:  

Wczorajszy doroczny popis Szko y Muzycznej p. L. Wawrzynowicza wykaza  rezultaty 

nader powa ne, tak e dzi  jest to ju  uczelnia, która zas uguje w zupe no ci na uwag  

ogó u, rozwija bowiem m ode talenty, a rozwija je w kierunku powa nym, wprowadzaj c 

w repertuarze utwory zarówno klasyczne, jak i utwory z epoki obecnej […]18. 

Te pozytywne opinie towarzyszy y dzia alno ci szko y przez wiele lat. Po 

koncercie z okazji 25-lecia istnienia placówki, który odby  si  w sali Stra y 

Ogniowej, Solski pisa : 

Dzia alno  dyr. L. Wawrzynowicza nacechowana jest t  niez omn  i siln  wol  nie zna-

j c  adnych przeszkód, dowodem czego jest fakt, e na tak twardym gruncie jak Cz -

stochowa, szko a w ci gu 25 lat wyda a takie owoce i stale si  rozwija. Zarówno egzami-

ny, jak i popis wykaza y rezultaty nadzwyczajne. Mo na mia o twierdzi , e Szko a 

Muzyczna w Cz stochowie jest powa n  placówk  […] o donios ym znaczeniu. Znana  

w ca ym kraju, gdy  kszta ci si  w niej zawodowo wiele osób z ró nych stron kraju […] 

jedni ko cz  szko  i pracuj  potem zawodowo, inni zdaj  pomy lnie egzaminy na dalsze 

studia do konserwatoriów. Jest to chyba wystarczaj cym dowodem wzorowej pracy pe-

dagogicznej19. 

Podczas II wojny wiatowej szko a dzia a a w konspiracji i publiczne popisy 

nie odbywa y si . Oficjaln  dzia alno  zainicjowano w 1945 roku, a ostatni po-

pis odby  si  w czerwcu 1946 roku20. Wawrzynowicz podj  wówczas decyzj   

o po czeniu swojej szko y z – za o on  przez swego syna Tadeusza – Ni sz   

                                                 
16  Tam e, s. 2–3. 
17  Popis w Szkole Muzycznej, „Goniec Cz stochowski”, nr 149, z dn. 4.06.1907 r., s. 3. 
18  S. Jakubowicz, Z popisu Szko y Muzycznej prof. L. Wawrzynowicza, „Goniec Cz stochowski”, 

nr 162, z dn. 16.06.1913 r., s. 3. 
19  L. Solski, Jubileuszowy popis Szko y Muzycznej dyr. Wawrzynowicza, „Goniec Cz stochow-

ski”, nr 145, z dn. 27.06.1929 r., s. 3. 
20  (la), Popis uczniów Szko y Muzycznej Ludwika Wawrzynowicza, „G os Narodu”, nr 159, z dn. 

9.07.1946 r., s. 3. 
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i redni  Szko  Kolegium Nauczycieli21. Powsta a wtedy placówka dzia a do dzi , 

pod nazw  Zespó  Szkó  Muzycznych im. M.J. ebrowskiego w Cz stochowie. 

Poza szkolnymi popisami bardzo liczne by y wyst py pedagogów, a tak e 

ich wychowanków, podczas ró nych imprez muzycznych na terenie miasta. 

Wawrzynowicz by  inicjatorem i organizatorem wielu koncertów, a tak e ich 

wykonawc . Do udzia u w nich cz sto zaprasza  równie  wielu wybitnych mu-

zyków. By y to koncerty okoliczno ciowe o charakterze patriotycznym, odby-

waj ce si  w rocznice wydarze  historycznych, imprezy zwi zane z rocznicami 

muzycznymi, akademie miejskie czy uroczysto ci religijne. 

W ród wa nych wydarze  muzycznych w yciu miasta by y koncerty jubi-

leuszowe szko y, podczas których wyst powali pedagodzy, uczniowie i zapro-

szeni profesjonalni wykonawcy. Dwudziestolecie placówki obchodzono z 2- 

-letnim opó nieniem, w 1926 roku. Koncert odby  si  w sali Stra y Ogniowej  

i cieszy  si  bardzo du ym zainteresowaniem cz stochowian. W jego repertuarze 

znalaz y si  utwory S. Moniuszki, m.in. Ballada o Florianie Szarym, i pie ni 

chóralne Wawrzynowicza. Solist  by  pianista Stanis aw Ch tkowski, absolwent 

wiede skiego konserwatorium, wykonawca recitalu zawieraj cego m.in. Waria-

cje na temat Paganiniego op. 35 J. Brahmsa. 

 

Fot. 8. L. Wawrzynowicz (siedzi, drugi z lewej) jako pedagog Instytutu Muzycznego za o onego 

przez syna Tadeusza Wawrzynowicza (siedzi, trzeci z lewej), ok. 1949–1950 r.  

                                                 
21  Archiwum Pa stwowe w Kielcach, Urz d Wojewódzki Kielecki II (dalej: APK UWK II), Wy-

dzia  Kultury i Sztuki, Oddzia  Sztuki, Referat Muzyki, Sprawozdania miesi czne z dzia alno-

ci referatu muzyki 1946–1948, sygn. 2144, s. 26, 35–39, 52, 64; Po czone szko y muzyczne, 

„G os Narodu”, nr 270, z dn. 17/18.11.1946 r., s. 5. 
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Podczas koncertu z okazji 25-lecia szkolna orkiestra i chór wykona y frag-

menty opery Baba Jaga Wawrzynowicza, pod dyrekcj  kompozytora. Obecny 

na koncercie recenzent odnotowa : 

Niezwyk e wra enie wywar o odegranie przez orkiestr  pod doskona  dyrekcj  prof.  

L. Wawrzynowicza wyj tków z pi knej opery jego […] na które zadowolona publicz-

no  zareagowa a rz sistymi oklaskami22. 

Opera Baba Jaga mia a sw  prapremier  w Cz stochowie w 1931 roku, pod 

dyrekcj  Wawrzynowicza. Ponownego wykonania doczeka a si  w 1964 roku. 

Wówczas wystawiono j  w wykonaniu solistów, orkiestry i zespo ów tanecz-

nych Pa stwowej Szko y Muzycznej oraz Spo ecznego Przedszkola Muzyczne-

go, dyrygowa  Leon Jelonek. Kilkana cie spektakli odby o si  w sali Teatru 

Dramatycznego im. A. Mickiewicza, przy bardzo ywym zainteresowaniu cz -

stochowian i bardzo dobrych recenzjach23. 

Po odzyskaniu niepodleg o ci przez Polsk  w 1918 roku, wzros a wydatnie 

liczba koncertów o charakterze patriotycznym. 29 listopada 1918 r. Wawrzyno-

wicz zorganizowa  akademi , podczas której wyg osi  referat o rewolucyjnych 

utworach F. Chopina oraz wykona  szereg utworów tego genialnego kompozyto-

ra. Podobne uroczysto ci w rocznic  odzyskania niepodleg o ci organizowa  co 

roku. W ich repertuarze dominowa a muzyka polska. Corocznie odbywa  si  

koncert w dniu imienin Marsza ka Józefa Pi sudskiego. Na jego program sk ada  

si  okoliczno ciowy referat oraz kompozycje polskich twórców24. 

Tradycj  by  udzia  Wawrzynowicza w obchodach wi ta muzyki. Co roku 

22 listopada, w dniu w. Cecylii szkolny chór pod batut  swego dyrektora pie-

wa  podczas liturgii Msz  M.G. Hallera lub innego polskiego kompozytora, pol-

skie motety, a nierzadko okoliczno ciow  kantat , tworzon  specjalnie na t  

uroczysto  przez Wawrzynowicza. Oprócz uroczystej liturgii z udzia em chóru, 

odbywa a si  w tym dniu akademia z obszernym programem muzycznym, któ-

rego wykonawcami byli, m.in.: L. Wawrzynowicz jako pianista i akompaniator, 

jego syn, skrzypek Tadeusz Wawrzynowicz oraz pedagodzy i uczniowie25. 

Dyrektor Szko y Muzycznej oraz nauczyciele i wychowankowie uczestni-

czyli cz sto w obchodach wi t i uroczysto ciach religijnych, posiadaj cych za-

zwyczaj bogat  opraw  muzyczn . By o to wi to Konstytucji 3 Maja i Maryi 

Królowej Polski, wi to Chrystusa Króla oraz doroczne wi to papieskie.  

                                                 
22  S. Ja kowski, Z koncertu jubileuszowego Szko y Muzycznej, „Goniec Cz stochowski”, nr 146,  

z dn. 28.06.1931 r., s. 5. 
23  T. Kwa niewski, Opera w wykonaniu m odzie y, „ ycie Cz stochowy”, nr 110, z dn. 7.05.1964 r., 

s. 6. 
24  L. Wawrzynowicz, Utwory rewolucyjne Chopina (1830–1831), „Goniec Cz stochowski”,  

nr 260, z dn. 1.12.1918 r., s. 4; Obchód imienin Marsza ka Pi sudskiego w szkole L. Wawrzy-

nowicza, „Goniec Cz stochowski”, nr 65, z dn. 19.03.1933 r., s. 5. 
25  Ku czci w. Cecylii, „Goniec Cz stochowski”, nr 275, z dn. 27.11.1928 r., s. 3; A. S aboszew-

ski, Akademia ku czci w. Cecylii…, „Goniec Cz stochowski”, nr 274, z dn. 29.11.1933 r., s. 4. 
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W 1933 roku chór Szko y Muzycznej wraz z chórem jasnogórskim piewa  pie-

ni religijne podczas uroczystej liturgii na Jasnej Górze. Msza w. by a transmi-

towana przez radio. W pa dzierniku 1930 roku Wawrzynowicz by  organizato-

rem uroczystego koncertu z okazji wi ta Chrystusa Króla, a w 12. rocznic  

pontyfikatu papie a Piusa XI odby  si  koncert, podczas którego prawykonano 

Kantat  na cze  papiestwa Wawrzynowicza26. 

Dyrektor szko y organizowa  tak e koncerty monograficzne z okazji rocznic 

urodzin i mierci znanych kompozytorów. Jednym z nich by  koncert w 60. 

rocznic  mierci S. Moniuszki. Cz sto obchodzono te  rocznice chopinowskie27.  

Popularyzacj  muzyki, która by a jego pasj , Wawrzynowicz realizowa  

równie  poprzez prac  pedagogiczn  w licznych cz stochowskich szko ach. By  

nauczycielem muzyki m.in.: M skiej Szko y Elementarnej Zofii Wigurskiej, 

Gimnazjum M skiego Gustawa Ko mi skiego, Gimnazjum e skiego i Semina-

rium Teresy Buszówny, Szko y Handlowej Stowarzyszenia Kupców Polskich, 

Gimnazjum e skiego ss. Nazaretanek oraz Gimnazjum e skiego Stowarzy-

szenia „Nauka i Praca”. We wszystkich tych placówkach o wiatowych, w ra-

mach nauki piewu, organizowa  chóry, wyst puj ce wielokrotnie podczas pu-

blicznych koncertów. Mia  opini  sumiennego i kompetentnego pedagoga,  

o czym wiadcz  pisemne opinie. Teresa Buszówna stwierdzi a: 

Ludwik Wawrzynowicz uczy w moim gimnazjum i seminarium piewu, wyk ada teori   

i prowadzi chóry […] Zna przedmiot doskonale, uczy wybornie z ca ym oddaniem  

i wielk  gorliwo ci  […]28. 

Prze o ona Gimnazjum ss. Nazaretanek s. Maria Fides oceni a prac  peda-

gogiczn  Wawrzynowicza nast puj co:  

[…] wykaza  L. Wawrzynowicz gruntown  znajomo  swego zawodu, jak równie  zdol-

no ci pedagogiczne i zmys  artystyczny […] wywi zywa  si  ze swych obowi zków nad-

zwyczaj sumiennie, gorliwie i z ca ym oddaniem […]29. 

Cenn  inicjatyw  Wawrzynowicza by a organizacja cyklu audycji umuzy-

kalniaj cych dla szkó  ogólnokszta c cych. By a to inicjatywa nowatorska, pod-

j ta ju  w 1910 roku i kontynuowana w latach nast pnych. Koncerty edukacyjne 

zainaugurowa a seria odczytów Wawrzynowicza o muzyce polskiej, ilustrowana 

utworami z ró nych epok. W latach 1921–1922 by y to koncerty poranki dla 

                                                 
26  Z obchodu wi ta Narodowego 3 Maja, „Goniec Cz stochowski”, nr 274, z dn. 29.11.1933 r., 

s. 4; wi to 3 Maja w Cz stochowie, „Niedziela”, nr 20, z dn. 14.05.1933 r., s. 311; Z obchodu 

uroczysto ci Chrystusa Króla w Cz stochowie, „Goniec Cz stochowski”, nr 249, z dn. 

28.10.1930 r., s. 3; Z obchodu wi ta Papieskiego w Cz stochowie, „Goniec Cz stochowski”, 

nr 41, z dn. 19.02.1930 r., s. 2–3; Z uroczystego obchodu wi ta Papieskiego, „Goniec Cz sto-

chowski”, nr 34, z dn. 13.02.1934 r., s. 3–4. 
27  W 60 rocznic  zgonu Stanis awa Moniuszki, „Goniec Cz stochowski”, nr 129, z dn. 8.06.1932 r., s. 3. 
28  Opinia z dn. 27.11.1919 r. Zbiory prywatne. 
29  Odpis opinii z dn. 27.11.1919 r. Zbiory prywatne. 
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m odzie y szkolnej, ze zró nicowanym repertuarem. Wawrzynowicz by  prele-

gentem i pianist  podczas serii audycji o twórczo ci F. Chopina30.  

Dyrektor szko y wspó pracowa  z Towarzystwem piewaczym „Lutnia”. 

Organizowane przez niego koncerty odbywa y si  wielokrotnie w sali stowarzy-

szenia. Bra  w nich udzia  W adys aw Powiadowski, dyrektor muzyczny „Lut-

ni”. Za jego kadencji wspólne imprezy odbywa y si  co roku. Wyst py muzy-

ków zwykle poprzedza  odczyt Wawrzynowicza o tematyce muzycznej.  

W grudniu 1907 roku jako soli ci wyst pili: skrzypek Stanis aw Taube, nauczy-

ciel szko y, piewaczka Zofia Powiadowska oraz chór m ski, za o ony przez 

Wawrzynowicza. Koncert rozpocz  wyk ad Wawrzynowicza o pedagogice mu-

zycznej31. Kolejny koncert w sali „Lutni” odby  si  8 kwietnia 1908 r., z udzia-

em S. Taube, Z. Powiadowskiej, wykonuj cej pie ni Wawrzynowicza, oraz pia-

nisty We skiego w roli akompaniatora oraz odtwórcy utworów F. Chopina. 

Wawrzynowicz dyrygowa  chórem, a nast pnie wyg osi  odczyt o literaturze for-

tepianowej32. W kolejnych latach takich koncertów odby o si  bardzo wiele. 

Wawrzynowicz pe ni  w nich rol  organizatora, prelegenta, pianisty solisty  

i akompaniatora oraz dyrygenta zespo ów chóralnych. 

Ponadto dyrektor szko y by  organizatorem wielu publicznych koncertów, 

które mia y na celu „[…] wyrobienie we w a ciwym kierunku smaku artystycz-

nego i podniesienie muzykalno ci ogó u”33. Dzi ki swoim kontaktom z war-

szawskim rodowiskiem muzycznym Wawrzynowicz zaprasza  na koncerty do 

Cz stochowy wielu wybitnych wykonawców. Kilkakrotnie wyst powa  w mie-

cie znakomity skrzypek Stanis aw Barcewicz oraz Pawe  Kocha ski. Odbywa y 

si  recitale najwybitniejszych polskich pianistów: Aleksandra Micha owskiego, 

Józefa Smidowicza, Józefa liwi skiego, Józefa Turczy skiego i wielu innych wy-

bitnych solistów. Dwukrotnie piewa a warszawska „Lutnia” z dyrygentem Piotrem 

Maszy skim, wyst powali wokali ci, gwiazdy warszawskiej sceny operowej.  

Stanis aw Sypek pisa : 

Rozleg e stosunki w wiecie muzycznym, liczne kontakty i pozycja, jak  zdoby  Waw-

rzynowicz w ci gu ostatnich lat, zapewnia y mu szerokie mo liwo ci dzia ania. Sta  si  

te  wkrótce g ównym organizatorem ycia muzycznego ziemi cz stochowskiej […] Jego 

kontakty z warszawskim rodowiskiem artystycznym zapewnia y udzia  w imprezach 

[…] najwybitniejszych polskich artystów34. 

Istotnym celem dzia alno ci Wawrzynowicza by o podniesienie poziomu 

kultury muzycznej w spo ecze stwie. Zmierza  do tego celu zarówno poprzez 

d enie do wysokiego, profesjonalnego poziomu kszta cenia muzycznego w jego 

                                                 
30  Odczyty o muzyce polskiej dla uczniów, „Goniec Cz stochowski”, nr 127, z dn. 7.06.1922 r.,  

s. 3; Ze Szko y Muzycznej, „Goniec Cz stochowski”, nr 296, z dn. 24.12.1932 r., s. 3. 
31  Koncert Szko y Muzycznej, „Goniec Cz stochowski”, nr 328, z dn. 1.12.1907 r., s. 2. 
32  Koncert pr. L. Wawrzynowicza. „Goniec Cz stochowski”, nr 100, z dn. 10.04.1908 r., s. 2. 
33  „Goniec Cz stochowski”, nr 95, z dn. 5.04.1908 r., s. 2. 
34  S. Sypek, dz. cyt, s. 53. 
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szkole, jak i poprzez prac  pedagogiczn  w szko ach ogólnokszta c cych, d c do 

umuzykalnienia m odzie y. Podobny cel mia y organizowane przez niego publiczne 

koncerty o wysokim poziomie artystycznym, s u ce edukacji spo ecze stwa. 

Konsekwencj  tej pracy na rzecz rodowiska cz stochowskiego by a dzia alno  

spo eczna w rodowisku nauczycieli oraz muzyków. Wawrzynowicz aktywnie 

uczestniczy  w zje dzie nauczycieli ziemi piotrkowskiej w 1917 roku. Wyg osi  

wówczas referat o nauce piewu w szko ach i mia  wp yw na redagowanie programu 

nauczania tego przedmiotu. W 1920 roku bra  udzia  w ogólnopolskim zje dzie na-

uczycieli piewu. By  wspó inicjatorem uchwa y o utworzeniu odr bnej sekcji, sku-

piaj cej nauczycieli przedmiotów muzycznych w szko ach o wiatowych. Uczestni-

cy zjazdu wybrali Wawrzynowicza jako cz onka za o yciela do utworzenia tej no-

wej struktury organizacyjnej. Powsta a sekcja nauczycieli muzyki. Zrealizowano te  

postulat organizowania kursów dokszta caj cych dla pedagogów. Takie kursy meto-

dyczne odbywa y si  m.in. w szkole Wawrzynowicza35. 

Na pocz tku lat dwudziestych Wawrzynowicz d y  do powo ania w Cz sto-

chowie oddzia u ogólnopolskiego stowarzyszenia muzyków. 7 kwietnia 1921 r. 

Zwi zek Zawodowy Muzyków Polskich w Cz stochowie zosta  zarejestrowany. 

Wawrzynowicz pe ni  funkcj  prezesa. Realizowa  cele statutowe zwi zku po-

przez organizowanie wielu odczytów i koncertów oraz pomoc metodyczn  dla 

dokszta caj cych si  nauczycieli36. 

Dzia alno  spo eczna Wawrzynowicza obejmowa a równie  przynale no  

do Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej w Cz stochowie. By  on prze-

wodnicz cym sekcji muzycznej, której celem by o badanie i opracowanie dzie-

jów kultury muzycznej w mie cie. Tej tematyki dotyczy y jego publikacje37. 

Wawrzynowicz by  te  wspó organizatorem konkursów muzycznych w mie-

cie i jurorem podczas tego rodzaju imprez. By y to m.in. konkursy dla piewa-

ków amatorów oraz orkiestr wojskowych i zak adowych38. 

Kolejn  dziedzin  dzia alno ci Wawrzynowicza by a wspó praca z Ko cio-

em katolickim. Jednym z aspektów tego wspó dzia ania by o kszta cenie orga-

nistów w Szkole Muzycznej. Program nauki zosta  zatwierdzony przez bpa Sta-

nis awa Zdzitowieckiego. Od 1911 roku szko a posiada a prawo wydawania dy-

plomów upowa niaj cych absolwentów do podejmowania pracy zawodowej39. 

                                                 
35  W. Malko, ycie muzyczne Cz stochowy…, s. 151–152; Echa zjazdu nauczycieli piewu, „Go-

niec Cz stochowski”, nr 69, z dn. 9.04.1920 r., s. 3. 
36  W. Malko, ycie muzyczne Cz stochowy…, s. 153; Zwi zek Muzyków w Cz stochowie, „Go-

niec Cz stochowski”, nr 82, z dn. 13.04.1921 r., s. 3; nr 88, z dn. 20.04.1921 r., s. 3; Ze Zwi z-

ku Muzyków Polskich, „Goniec Cz stochowski”, nr 106, z dn. 12.05.1921 r., s. 3. 
37  L. Wawrzynowicz, Muzyka na Jasnej Górze, „Ziemia Cz stochowska”, t. 2, 1938 r., s. 42–44. 
38  Konkurs orkiestr wojskowych, „Goniec Cz stochowski”, nr 180, z dn. 10.08.1927 r., s. 3; Kon-

kurs-turniej mi o ników piewu, „Goniec Cz stochowski”, nr 105, z dn. 8.05.1930 r., s. 3; Kon-

kurs piewaczy w Cz stochowie, „Goniec Cz stochowski”, nr 119, z dn. 26.05.1932 r., s. 4. 
39  o. J.S. P atek, ycie muzyczne na Jasnej Górze w XX wieku, „Studia Claromontana”, t. 20, War-

szawa 2002, s. 198. 
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Fot. 9. Dyplom nadania honorowej odznaki Zjednoczenia Polskich Zwi zków piewaczych i Mu-

zycznych, 1934 

Wawrzynowicz cz sto dyrygowa  chórami ko cielnymi podczas uroczysto ci 

religijnych i koncertów. 10 i 11 maja 1924 r. odby y si  w sali Stra y Ogniowej 

dwa koncerty po czonych cz stochowskich chórów pod jego batut . Dochód  

z imprez by  przeznaczony na doko czenie budowy ko cio a w. Rodziny40. 

czenie cz stochowskich chórów ko cielnych w ogromny liczebnie zespó  

wokalny towarzyszy o wielokrotnie najwa niejszym wydarzeniom w yciu cz -

stochowskiego ko cio a. We wrze niu 1928 roku odbywa  si  w mie cie Kon-

gres Eucharystyczny. Powo ano wówczas komitet organizacyjny kongresu pod 

protektoratem bpa Teodora Kubiny. Wawrzynowicz by  cz onkiem sekcji mu-

zycznej komitetu, bra  udzia  w pracach organizacyjnych, konsultowa  program 

muzyczny, opracowa  wiele pie ni religijnych na chór mieszany. Ponadto pro-

wadzi  próby po czonych zespo ów chóralnych oraz dyrygowa  wyst pem 

ogromnego, licz cego 600 osób, chóru podczas uroczysto ci. Sum  pontyfikaln  

transmitowa o radio na teren ca ej Polski41. 

                                                 
40  Z koncertu chórów zjednoczonych, „Goniec Cz stochowski”, nr 109, z dn. 14.05.1924 r., s. 2–3. 
41  „Goniec Cz stochowski”, nr 191, z dn. 21.08.1928 r., s. 3; nr 201, z dn. 1.09.1928 r., s. 3;  

nr 209, z dn. 11.09.1928 r., s. 1, 3. 
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Fot. 10. Podzi kowanie genera a zakonu paulinów o. Piusa Prze dzieckiego za przygotowanie 

chóru na uroczysto ci Królowej Korony Polskiej na Jasnej Górze, 1933 

Podczas przygotowa  do obchodów 550. rocznicy przybycia na Jasn  Gór  

cudownego obrazu Matki Boskiej Cz stochowskiej w 1932 roku, Wawrzyno-

wicz przewodniczy  sekcji muzycznej komitetu organizacyjnego jubileuszu i by  

dyrygentem zespo ów wokalnych podczas obchodów trwaj cych od 15 sierpnia 

do 13 wrze nia42. By  tak e cz onkiem sekcji muzycznej Akcji Katolickiej. Jako 

przedstawiciel stowarzyszenia organizowa  opraw  muzyczn  dorocznych wi t 

ko cielnych43. 

1 stycznia 1935 r. Wawrzynowicz otrzyma  nominacj  na stanowisko dyrek-

tora wszystkich zespo ów muzycznych na Jasnej Górze. Funkcj  t  dzieli  ze 

swym synem Tadeuszem. Dyrygowa  chórami, a T. Wawrzynowicz prowadzi  

zespo y instrumentalne. Odt d przygotowywa  opraw  muzyczn  podczas uro-

czystych liturgii we wszystkie wa niejsze wi ta oraz organizowa  koncerty b -

d ce cz ci  obchodów ró nych uroczysto ci44. 

                                                 
42  Z zebrania w sprawie uroczysto ci jubileuszowych na Jasnej Górze, „Goniec Cz stochowski”, 

nr 150, z dn. 3.07.1932 r., s. 5. 
43  Z zebrania Akcji Katolickiej Mi dzyparafialnej, „Goniec Cz stochowski”, nr 233, z dn. 

9.10.1932 r., s. 4; wi to 3 Maja w Cz stochowie, „Niedziela”, nr 20, z dn. 14.05.1933 r.,  

s. 311. 
44  Z uroczysto ci ku czci Królowej Jadwigi na Jasnej Górze, „Goniec Cz stochowski”, nr 179,  

z dn. 8.08.1933 r., s. 3; nr 220, z dn. 26.09.1933 r., s. 3–4; 40-godzinne nabo e stwo na Jasnej 
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Fot. 11. R kopisy kompozycji L. Wawrzynowicza, Etiuda fortepianowa nr 5 Ca otonowa, 1928 r., 

Hymn ku czci w. Józefa, 1936 

Twórczo  kompozytorska Wawrzynowicza nie zachowa a si  w ca o ci. 

Pozosta o oko o 100 utworów reprezentuj cych ró ne gatunki i formy muzycz-

ne. Gatunek muzyki scenicznej reprezentuje czteroaktowa opera Baba Jaga z li-

brettem Janiny Porazi skiej. Do form wokalno-instrumentalnych nale  msze, 

jak Msza pastoralna na chór m ski, g osy solowe i organy oraz Msza D-dur na 

podobn  obsad  wykonawcz . Do tego gatunku nale  tak e kantaty i hymny 

ko cielne. Liryk  wokaln  reprezentuj  zarówno pie ni chóralne, jak i pie ni so-

lowe, z towarzyszeniem orkiestry lub fortepianu. Nale y do nich cykl pie ni do 

s ów Edwarda S o skiego oraz pie ni do tekstów J. S owackiego, Z. Krasi skie-

go i innych polskich poetów. Znacz ca jest zachowana twórczo  fortepianowa, 

pi  etiud koncertowych, siedem mazurków, Preludia op. 20, Poemat o wi cim-

ski. Na pozosta  twórczo  sk adaj  si  utwory kameralne i kompozycje na in-

                                                                                                                         
Górze, „Goniec Cz stochowski”, nr 52, z dn. 3.03.1935 r., s. 5; Z uroczystego obchodu wi ta 

Królowej Korony Polskiej i wi ta Narodowego 3 Maja, „Goniec Cz stochowski”, nr 103,  

z dn. 5.05.1935 r., s. 5; Z uroczysto ci ku czci w. Cecylii na Jasnej Górze, „Goniec Cz sto-

chowski”, nr 274, z dn. 26.11.1935 r., s. 3. 
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strumenty solowe, organy, flet, skrzypce. Cz  z nich mia a przeznaczenie dy-

daktyczne, jak 50 wicze  rytmicznych na gamie C-dur, preludia i fugi na orga-

ny. Twórczo  t  cechuje silny emocjonalizm, rozszerzona tonalno , a nade 

wszystko polski charakter, obecny zarówno w melodyce, jak i rodkach ekspre-

sji. Narodowe cechy swej twórczo ci Wawrzynowicz podkre la  w licznych wy-

powiedziach45. Znaczna cz  utworów zosta a opublikowana, inne pozostaj   

w r kopisach. O ich stylistyce twórca pisa  nast puj co: 

Twórczo  moja – praca ca ego ycia owiana jest nut  pie ni polskiej i tkwi tak g boko 

w duszy, e piew jej przebija we wszystkich niemal utworach […] I tak powsta y ma-

zurki, napisane w latach dwudziestolecia Polski przedwrze niowej. Tak powsta  wielki 

Polonez F dur, pie ni solowe z akompaniamentem orkiestry i fortepianu, czteroaktowa 

opera „Baba Jaga” – obraz wierze  ludu polskiego, oparty na motywach muzyki ludowej, 

preludia, z których b moll […] naznaczone jest przejawem muzyki mocno dysonansowej 

i wiadczy mo e o zbyt mia ym post powaniu w dziedzinie tworzenia konstrukcji har-

monicznych, niemniej jest ono podyktowane indywidualn  wyobra ni  […] mia o  

operowania efektami harmonicznymi jest jedn  z cech mojej twórczo ci i przebija we 

wszystkich utworach […]46. 

Liczne kompozycje Wawrzynowicza nale  do kategorii okoliczno ciowych 

i by y wykonywane podczas uroczysto ci miejskich i religijnych. S  w ród nich 

tak e: Hymn koronacyjny, który zabrzmia  po raz pierwszy podczas koronacji 

cudownego obrazu Matki Bo ej na Jasne Górze w 1910 roku, Msza pasterska 

(1935), dedykowana o. Piusowi Prze dzieckiemu, Marsz uroczysty na pami tk  

300. rocznicy urodzin o. Augustyna Kordeckiego, Marsz tryumfalny na otwarcie 

Wystawy Przemys owo-Rolniczej w 1909 roku czy Hymn Nieznanemu o nie-

rzowi, po który si gano cz sto podczas miejskich uroczysto ci. Wykonania 

utworów Wawrzynowicza podczas uroczysto ci i koncertów oraz publikacje je-

go kolejnych kompozycji cz sto anonsowa a cz stochowska prasa47.  

Obfita jest spu cizna publicystyczna kompozytora. Wawrzynowicz by  sta-

ym recenzentem muzycznym „Go ca Cz stochowskiego” w latach 1906–1935. 

Publikowa  informacje, recenzje i felietony. Bardzo liczne dotycz  koncertów, 

spektakli operowych i innych wydarze  muzycznych w mie cie. Artyku y o te-

                                                 
45  Pismo L. Wawrzynowicza do Ministerstwa Kultury i Sztuki (dalej: MKiS) (rkps, ok. 1953 r.). 

Zbiory prywatne. 
46  Tam e. O poszukiwaniach w zakresie tonalno ci wiadczy te  Etiuda nr 5 Ca otonowa z 1928 r. 
47 „Gazeta Cz stochowska”, nr 59, z dn. 2.10.1909 r., s. 3; nr 131, z dn. 17.05.1910 r., s. 2; „Goniec 

Cz stochowski”, nr 223, z dn. 15.08.1908 r., s. 2; nr 284, z dn. 16.10.1908 r., s. 2; nr 5, z dn. 

5.01.1909 r., s. 2; nr 54, z dn. 23.02.1909 r., s. 2; nr 55, z dn. 24.02.1909 r., s. 2; nr 70, z dn. 

11.03.1909 r., s. 2; nr 181, z dn. 3.07.1909 r., s. 3; nr 195, z dn. 17.07.1909 r., s. 4; nr 37, z dn. 

10.09.1909 r., s. 2; nr 22, z dn. 22.07.1910 r., s. 3; nr 200, z dn. 24.07.1913 r., s. 3; nr 121, z dn. 

5.05.1913 r., s. 3; nr 108, z dn. 21.04.1914 r., s. 3; nr 128, z dn. 7.06.1917 r., s. 3; nr 219, z dn. 

26.09.1917 r., s. 3; nr 228, z dn. 6.10.1917 r., s. 3; nr 235, z dn. 14.10.1917 r., s. 5; nr 213, z dn. 

19.09.1917 r., s. 2; nr 286, z dn. 14.112. 1924 r., s. 6; nr 193, z dn. 23.08.1925 r., s. 3; nr 206, z dn. 

8.09.1925 r., s. 3; nr 253, z dn. 4.11.1934 r., s. 5; „Wiadomo ci Cz stochowskie”, nr 2, z dn. 

2.03.1906 r., s. 2. 
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matyce muzycznej dotycz  zagadnie  pedagogiki muzycznej, roli kultury mu-

zycznej i umuzykalnienia w yciu spo ecze stwa, oceny aktualnego stanu pol-

skiej kultury muzycznej. Rozleg a tematyka obejmuje tak e histori  muzyki, 

sylwetki wybitnych twórców i wykonawców, rozwój literatury i pedagogiki for-

tepianowej. cznie to kilkaset artyku ów. Po 1935 roku Wawrzynowicz publi-

kowa  sporadycznie, w ró nych czasopismach.  

 

Fot. 12. Preludia na fortepian op. 20, 1918, 1925; dwie pie ni do s ów E. S o skiego „Z odg osów 

pie ni smutnych”, 1922  



146 Wanda MALKO 

Zakres aktywno ci zawodowej Ludwika Wawrzynowicza jest imponuj cy. 

Kierowanie szko  i praca dydaktyczna, zarówno w szkole muzycznej, jak  

i szko ach podstawowych i rednich na terenie miasta, organizacja ogromnej ilo-

ci imprez muzycznych, wyst py w charakterze pianisty, organisty, dyrygenta  

i prelegenta, dzia alno  spo eczna w zwi zkach muzycznych i katolickich, 

twórczo  kompozytorska i publicystyczna, stanowi y wype nienie misji artysty 

i popularyzatora muzyki, dziedziny sztuki, która by a jego najwi ksz  pasj 48. 

Aneks I. Kompozycje Ludwika Wawrzynowicza
**

 

Utwory kameralne 

Chanson du printemps na dwoje skrzypiec, harmonium i fortepian, rkps, [b.d.]. 

Dwie intrady na instrumenty d te blaszane, rkps, [b.d.]. 

Fantazja e moll na flet i fortepian, rkps 1897. 

Ma a serenada na tr bk , dwoje skrzypiec, harmonium i fortepian, rkps, [b.d.]. 

Reverie op. 19 na zespó  instrumentalny, fl., ob., 2 cl., fg., cor., tr., v–no I, v–no II, 

vla, vc., cb., rkps 1934. 

Utwory fortepianowe 

Berceuse G-dur op. 11, rkps 1912, wyd. Warszawa 1913. 

Berceuse c-moll (Ko ysanka ukrai ska), rkps 1927. 

Deux preludes pour piano seul op. 20, nr 1 cis-moll, nr 2 d-moll, rkps  

ok. 1917/1918, wyd. Warszawa 1918. 

Deux prelude tristes pour piano. Au sujet de A. Böcklin op. 20, nr 1 b-moll, nr 2 

c-moll, rkps 1923, wyd. Warszawa 1925. 

Elegia c-moll (Pami ci matki), rkps, [b.d.]. 

Fantaisie f-moll op. 10, wyd. Warszawa 1910. 

Marsz tryumfalny F-dur na uroczysto  otwarcia Wystawy Przemys u i Rolnic-

twa w Cz stochowie, rkps 1909, wyd. Warszawa 1909. 

Marsz uroczysty C-dur op. 8, wyd. Cz stochowa 1903. 

Marsz uroczysty w 100. rocznic  mierci T. Ko ciuszki, rkps 1917, wyd. Cz -

stochowa 1917. 

Martyrologia, poemat o wi cimski, rkps 1944/1945. 

Mazourka fantastique. Souvenir de la valse de Chopin, wyd. Warszawa 1903. 

Nokturn d-moll op. 30, rkps 1927. 

Pie  bez s ów op. 21, rkps 1919. 

Pi dziesi t wicze  rytmicznych na gamie C-dur, rkps 1908, wyd. Warszawa 

1909. 

                                                 
48  L. Wawrzynowicz zmar  w Cz stochowie 12 lutego 1957 roku. 
**  ród o: zbiory prywatne. Stosowane skróty: rkps – r kopis, wyd. – wydanie, b.d. – brak daty. 
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Pi  etiud koncertowych na fortepian, nr 1 (zaginiona), nr 2 b-moll, nr 3 F-dur, 

nr 4 g-moll (1926), nr 5 Ca otonowa (1928), rkps 1925–1928. 

Preludium c-moll O wi cim op. 80, rkps ok. 1943. 

Reverie op. 19, rkps 1934. 

Siedem mazurków, nr 1 F-dur, nr 2 g-moll, nr 3 D-dur, nr 4 Es-dur, nr 5 b-moll, 

nr 6 A-dur, nr 7 cis-moll, rkps 1944. 

Utwory organowe 

Fuga A-dur, rkps, [b.d.]. 

Fuga D-dur (na temat kol dy Przybie eli do Betlejem), rkps 1946. 

Fuga dorycka, rkps 1924. 

Fuga G-dur, rkps, [b.d.]. 

Preludium a-moll op. 16, nr 7, rkps 1911. 

Preludium c-moll, Adagio, rkps, [b.d.]. 

Preludium E-dur, rkps, [b.d.]. 

Preludium F-dur, rkps 1924. 

Preludium i fuga C-dur, rkps 1914. 

Trzy preludia op. 14, nr 1 e-moll, nr 2 c-moll, nr 3 G-dur (Fugato), rkps, [b.d.]. 

Utwory wokalne na chór a cappella 

Nasz Ba tyk na chór mieszany a cappella, s . S. Rybka, rkps, [b.d.]. 

Pie  zwyci stwa na chór mieszany a cappella, s . Koby ecki, rkps 1920. 

Pie  o nierska na chór mieszany a cappella, rkps 1920. 

Bzy na chór m ski a cappella, s . J. Remiszewska, rkps 1902. 

Cicha noc zapada na chór m ski a cappella, s . W. Znanicki (zaginiony). 

Cztery pie ni Maryjne na chór m ski a cappella, Naj wi tsza Panno, Ucieczko 

grzesznych, Zawitaj Królowo Ró a ca wi tego, Królowo nasza, s . ks.  

J. Siedlecki, rkps ok. 1934. 

Hetmanowi Czarnieckiemu na chór m ski a cappella, rkps, [b.d.]. 

Hymn ku czci Nieznanego o nierza na chór m ski a cappella, s . L. Wawrzyno-

wicz, rkps 1925, wyd. Warszawa, [b.d.]. 

Hymn na cze  Gutenberga na chór m ski a cappella, s . W. Zaleski, rkps 1897. 

Hymn na cze  H. Sienkiewicza na chór m ski a cappella (zaginiony). 

Hymn na cze  w. Cecylii na chór m ski a cappella (zaginiony). 

Moje piosenki na chór m ski a cappella, s . W. G odowski (zaginiony). 

Pi  pie ni ludowych na chór m ski a cappella (zaginiony). 

Pobudka na chór m ski a cappella, rkps 1920. 

Pytasz si , czemu ucich y me pie ni na chór m ski a cappella, s . Z. Krasi ski, 

rkps 1903. 

Smutno mi Bo e na chór m ski a cappella, s . J. S owacki, rkps 1927. 

piewnik dla m odzie y szkolnej (opracowanie), ok. 1911 (zaginiony) 

Veni Creator na chór m ski a cappella, rkps, [b.d.]. 
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Utwory wokalno-instrumentalne 

Pie ni solowe z towarzyszeniem fortepianu 

Cho  przed m  chat  kwitn  bzy, s . F.J. Gali ski, rkps 1916, wyd. Kraków 

1924. 

Dwie pie ni solowe, Z odg osów pie ni smutnych, Na przesmutne twoje oczy, Ty 

nie mów nigdy, e mnie znasz, s . E. S o ski, rkps 1922, wyd. Kraków 1913. 

I ca e ycie tak ma i , s . F.J. Gali ski, rkps 1916, wyd. Kraków 1924. 

Patrz, na kwiaty pada rosa, rkps 1904, wyd. Warszawa 1904. 

Pi  pie ni solowych na g os i fortepian, Pozdrowienie s . T. Lenartowicz, Pie  

o nierza s . A. Mickiewicz, Alpuhara s . A. Mickiewicz, Tatarzy s . Bruno-

Biela ski, Do dzieweczki s . M. Chluska, rkps 1902. 

Przed siejb  s . M. Konopnicka, rkps 1945. 

Usta, usta purpurowe s . L. Wawrzynowicz, rkps ok. 1936. 

Wierzbo moja, rkps b.d., wyd. Warszawa, [b.d.w.]. 

Pie  do w. Józefa na g os solo i organy, rkps 1939. 

Pie ni na dwa g osy i fortepian 

A czy znasz ty bracie m ody s . W. Pol, rkps, [b.d.]. 

Pie  niwna, s . K. Laskowski, rkps, [b.d.]. 

Sielanka s . S. Szymonowicz, rkps 1930. 

Wesele na wsi s . K. Laskowski, rkps, [b.d.]. 

Wezwanie s . W. Pol, rkps 1930. 

Ziemi naszej nie wydrzecie s . A. Oppman, rkps 1924. 

Z tamtej strony Wis y, rkps, [b.d.]. 

egnamy was, rkps 1933. 

Kantata imieninowa na trzy g osy i fortepian, rkps 1933. 

Pie ni chóralne z towarzyszeniem fortepianu lub organów 

Pie  zwyci stwa na chór mieszany i fortepian, s . W. Koby ecki, rkps 1927. 

Marsz Hallera na chór mieszany i organy, s . A. Oppman, rkps 1920. 

Hymn ku czci w. Jakuba na chór mieszany i organy, rkps 1948. 

Matko pocieszenia na chór m ski i organy, rkps 1935. 

Kantata Jasnogórska ku czci Naj wi tszej Maryi Panny Królowej Korony Pol-

skiej na chór m ski i organy, s . L. Wawrzynowicz, rkps 1935. 

Pie ni na g os solowy, chór i instrumenty 

Cieszmy si  i pod niebiosy, kol dy na tenor solo, chór mieszany i organy, rkps 

ok. 1939. 

Gwiazdo zaranna na tenor solo, chór m ski i organy, rkps 1939. 

Hymn koronacyjny na tenor solo, pi ciog osowy chór mieszany, organy i zespó  

smyczkowy, rkps 1911. 

Kantata na cze  papiestwa na tenor solo, chór m ski i fortepian, rkps 1924. 
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Msze i cz ci mszalne 

Msza D-dur na motywach pie ni polskich ku czci Pana Jezusa, na g osy solowe, 

chór m ski i organy (cz ci: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, 

Agnus Dei), rkps 1936. 

Msza pasterska na motywach kol d polskich na g osy solowe, chór m ski, orga-

ny i zespó  instrumentalny (2 cl., 2 tr., trbn., vn 1, vn 2, vl., vc., cb.), rkps 

1935. 

Kyrie, Gloria A-dur, Kyrie F-dur. 

Utwory sceniczne 

Baba Jaga, opera dzieci ca w 4 aktach, libretto J. Porazi ska, rkps 1929. 

Aneks II. Artyku y publicystyczne  

Ludwika Wawrzynowicza
***

 

Akademia pie ni, „Goniec Cz stochowski”, nr 109, z dn. 15.05.1934 r., s. 3–4. 

„Basia królewna” u p. S. Lig zówny, „Goniec Cz stochowski”, nr 133, z dn. 

15.06.1920 r., s. 3. 

Benefisowy koncert dyr. Powiadowskiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 68, z dn. 

9.03.1909 r., s. 3. 

Benefis w „Odeonie”, „Goniec Cz stochowski”, nr 74, z dn. 21.04.1918 r., s. 5. 

Chopin a rok 31-szy, „Goniec Cz stochowski”, nr 275, z dn. 2.12.1916 r., s. 1. 

Chór Cecylia ski, „Goniec Cz stochowski”, nr 74, z dn. 29.03.1930 r., s. 3. 

Czarna kawa w „Lutni”, „Goniec Cz stochowski”, nr 125, z dn. 8.05.1914 r., s. 3. 

Dwa wieczory wyj tków operowych, „Goniec Cz stochowski”, nr 155, z dn. 

28.07.1918 r., s. 4. 

Dwa wielkie koncerty, „Goniec Cz stochowski”, nr 89, z dn. 20.04.1917 r., s. 3. 

Dziesi ciolecie Szko y Handlowo-Przemys owej ss. Zmartwychwstanek, „Goniec 

Cz stochowski”, nr 118, z dn. 23.05.1928 r., s. 3. 

Dzisiejsza „Halka”, „Goniec Cz stochowski”, nr 84, z dn. 3.05.1918 r., s. 3. 

Dzisiejszy koncert Barcewicza, „Goniec Cz stochowski”, nr 220, z dn. 

27.09.1917 r., s. 2–3. 

Echa koncertu J. Turczy skiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 85, z dn. 

13.04.1922 r., s. 3. 

Fryderyk Chopin (22.II.1810 – 22.II.1910), „Gazeta Cz stochowska”, nr 41,  

z dn. 11.02.1910 r., s. 1.  

                                                 
*** ród o: „Dzwonek Cz stochowski” 1906, „Dziennik Cz stochowski” 1906–1907, „Gazeta 

Cz stochowska” 1908–1910, „G os Narodu” 1945–1947, „Goniec Cz stochowski” 1907–1939, 

„Wiadomo ci Cz stochowskie” 1906, „Ziemia Cz stochowska” 1938. L. Wawrzynowicz pod-

pisywa  swoje artyku y niekiedy inicja ami L.W. Stosowa  te  pseudonim bemol, w ró nych 

formach. Najcz ciej b-mol., niekiedy tak e Be-mol, B-moll. 
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Fryderyk Chopin (1810–1910), „Gazeta Cz stochowska”, nr 52, z dn. 

22.02.1910 r., s. 1–2. 

„Hajduczek” w Teatrze Ludowym, „Goniec Cz stochowski”, nr 153, z dn. 

26.07.1918 r., s. 3. 

Ho d Chopinowi w „Lirze”, „Gazeta Cz stochowska”, nr 60, z dn. 2.03.1910 r., 

s. 2. 

Ho d Noskowskiemu, „Goniec Cz stochowski”, nr 123, z dn. 5.05.1909 r., s. 2. 

Ho d pie ni w „Lutni”, „Gazeta Cz stochowska”, nr 20, z dn. 21.01.1910 r., s. 3. 

Inauguracyjny koncert „Lutni”, „Goniec Cz stochowski”, nr 286, z dn. 

18.10.1908 r., s. 2–3; nr 309, z dn. 12.11.1907 r., s. 2. 

Jan Kiepura na Jasnej Górze, „Goniec Cz stochowski”, nr 138, z dn. 

20.06.1933 r., s. 3. 

Józef Verdi, „Goniec Cz stochowski”, nr 279, z dn. 12.10.1913 r., s. 3. 

Jubileusz, „Goniec Cz stochowski”, nr 60, z dn. 26.03.1919 r., s. 3. 

Jubileusz prof. St. Barcewicza, „Goniec Cz stochowski”, nr 36, z dn. 13.02.1925 r., 

s. 3. 

Kol dy polskie w wi tyniach cz stochowskich, „Goniec Cz stochowski”, nr 1,  

z dn. 1.01.1924 r., s. 3; nr 299, z dn. 30.12.1931 r., s. 3–4. 

Koncert, „Goniec Cz stochowski”, nr 260, z dn. 22.09.1908 r., s. 2; nr 45, z dn. 

8.03.1919 r., s. 3. 

Koncert benefisowy dyr. W. Powiadowskiego, „Gazeta Cz stochowska”, nr 63,  

z dn. 6.03.1910 r., s. 3. 

Koncert benefisowy dyr. W. Powiadowskiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 337, 

z dn. 8.12.1912 r., s. 3. 

Koncert b-ci Kocha skich, „Goniec Cz stochowski”, nr 167, z dn. 15.12.1910 r., 

s. 4. 

Koncert chopinowski, „Gazeta Cz stochowska”, nr 92, z dn. 7.04.1910 r., s. 2. 

Koncert chopinowski „Lutni”, „Gazeta Cz stochowska”, nr 97, z dn. 12.04.1910 r., 

s. 2. 

Koncert chóru „Opus”, „Goniec Cz stochowski”, nr 265, z dn. 16.11.1931 r., s. 4. 

Koncert chóru w gierskiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 145, z dn. 28.06.1934 r., 

s. 3–4. 

Koncert Imre Ungara, „Goniec Cz stochowski”, nr 284, z dn.12.12.1934 r., s. 3. 

Koncert inauguracyjny, „Goniec Cz stochowski”, nr 267, z dn. 29.09.1908 r., s. 3. 

Koncert ku uczczeniu prof. A. Micha owskiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 

103, z dn. 7.05.1927 r., s. 3. 

Koncert Ladisa Kiepury, „Goniec Cz stochowski”, nr 77, z dn. 3.04.1932 r., s. 5. 

Koncert laureatów konkursu piewaczego, „Goniec Cz stochowski”, nr 229,  

z dn. 4.10.1930 r., s. 3. 

Koncert „Liry”, „Goniec Cz stochowski”, nr 156, z dn. 4.12.1910 r., s. 5. 

Koncert lisztowski w „Lutni”, „Goniec Cz stochowski”, nr 38, z dn. 8.02.1912 r.,  

s. 3; nr 40, z dn. 10.02.1912 r., s. 3. 
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Koncert „Lutni”, „Dziennik Cz stochowski”, nr 237, z dn. 4.12.1906 r., s. 3; 

„Goniec Cz stochowski”, nr 70, z dn. 12.03.1907 r., s. 2; nr 13, z dn. 

14.01.19108 r., s. 2; nr 340, z dn. 11.12.1908 r., s. 3; nr 131, z dn. 14.05.1912 r., 

s. 3; nr 127, z dn. 10.05.1912 r., s. 2; nr 135, z dn. 20.05.1913 r., s. 3; nr 137,  

z dn. 22.05.1913 r., s. 3. 

Koncert „Lutni” warszawskiej, „Goniec Cz stochowski”, nr 311, z dn. 

12.11.1908 r., s. 2. 

Koncert na kolonie letnie, „Goniec Cz stochowski”, nr 81, z dn. 22.03.1909 r., s. 3. 

Koncert na Stra , „Gazeta Cz stochowska”, nr 71, z dn. 14.03.1910 r., s. 2. 

Koncert na wpisy, „Goniec Cz stochowski”, nr 71, z dn. 12.03.1909 r., s. 3. 

Koncert-poranek, „Goniec Cz stochowski”, nr 28, z dn. 5.02.1926 r., s. 3. 

Koncert-poranek „Lutni”, „Goniec Cz stochowski”, nr 258, z dn. 5.11.1920 r., 

s. 3; nr 283, z dn. 10.12.1920 r., s. 2. 

Koncert prof. Stanis awa Taubego, „Goniec Cz stochowski”, nr 277, z dn. 

11.10.1907 r., s. 2. 

Koncert-raut „Liry”, „Goniec Cz stochowski”, nr 287, z dn. 19.10.1908 r., s. 2; 

nr 123, z dn. 6.12.1909 r., s. 2; nr 31, z dn. 1.02.1910 r., s. 3. 

Koncert-recital w „Lutni”, „Goniec Cz stochowski”, nr 75, z dn. 3.04.1921 r.,  

s. 4; nr 35, z dn. 12.02.1924 r., s. 3. 

Koncert s ynnego pianisty J. liwi skiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 106,  

z dn. 11.02.1926 r., s. 3. 

Koncert St. Barcewicza, „Gazeta Cz stochowska”, nr 54, z dn. 27.09.1909 r.,  

s. 3; „Goniec Cz stochowski”, nr 141, z dn. 23.06.1917 r., s. 3. 

Koncert p. Szwarcensztajna, „Goniec Cz stochowski”, nr 113, z dn. 30.04.1909 r., 

s. 3. 

Koncert T-wa Dobroczynno ci, „Goniec Cz stochowski”, nr 136, z dn. 

14.11.1910 r., s. 3. 

Koncert Tow. Opieki Szkolnej, „Goniec Cz stochowski”, nr 130, z dn. 

12.05.1909 r., s. 2–3. 

Koncert Ukrai skiego Towarzystwa piewaczego, „Goniec Cz stochowski”,  

nr 3, z dn. 5.01.1921 r., s. 3. 

Koncert w I Gimnazjum Pa stwowem, „Goniec Cz stochowski”, nr 54, z dn. 

6.03.1925 r., s. 3. 

Koncert w Tow. im. Moniuszki, „Goniec Cz stochowski”, nr 6, z dn. 6.01.1912 r.,  

s. 3; nr 7, z dn. 8.01.1912 r., s. 3. 

Koncert w Zawierciu, „Goniec Cz stochowski”, nr 15, z dn. 16.01.1912 r., s. 3. 

Koncerty a radio, „Goniec Cz stochowski”, nr 95, z dn. 25.04.1929 r., s. 3. 

Koncerty Micha owski-Barcewicz, „Gazeta Cz stochowska”, nr 51, z dn. 

24.09.1909 r., s. 3. 

Koncerty Namys owskiego, „Gazeta Cz stochowska”, nr 143, z dn. 29.05.1910 r.,  

s. 3. 

„Królowa nie ek”, „Goniec Cz stochowski”, nr 126, z dn. 23.06.1918 r., s. 4. 
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Kwartet smyczkowy, „Goniec Cz stochowski”, nr 169, z dn. 14.08.1918 r., s. 3. 

„Loteria”, fraszka Stan. Moniuszki, „Goniec Cz stochowski”, nr 53, z dn. 

23.02.1913 r., s. 4. 

„Loteria”. Opera komiczna z muzyk  St. Moniuszki, „Goniec Cz stochowski”, 

nr 102, z dn. 16.04.1913 r., s. 3; nr 103, z dn. 17.04.1913 r., s. 3. 

„Loteria” S. Moniuszki, „Goniec Cz stochowski”, nr 154, z dn. 8.06.1913 r., s. 3. 

Lutnia, „Gazeta Cz stochowska”, nr 109, z dn. 22.11.1909 r., s. 3. 

Maszyna w muzyce, „Goniec Cz stochowski”, nr 115, z dn. 21.05.1932 r., s. 5. 

Muzyka jako przedmiot naukowy, „Goniec Cz stochowski”, nr 188, z dn. 

6.09.1918 r., s. 3. 

Muzyka na Jasnej Górze, „Ziemia Cz stochowska’, t. II, Cz stochowa 1938 r.,  

s. 42–45. 

Namys owski w Cz stochowie, „Goniec Cz stochowski”, nr 246, z dn. 

27.10.1927 r., s. 3. 

Nasza ignorancja muzyczna, „Goniec Cz stochowski”, nr 108, z dn. 20.04.1909 r., 

s. 3. 

Nauka rytmu w muzyce, „Gazeta Cz stochowska”, nr 132, z dn. 18.05.1910 r., s. 3. 

Nieco z muzyki, „Goniec Cz stochowski”, nr 196, z dn. 18.07.1909 r., s. 3. 

Odezwa do chórów m skich zjednoczonych, „Goniec Cz stochowski”, nr 238,  

z dn. 17.10.1924 r., s. 3. 

Ods oni cie pomnika Chopina w Warszawie, „Goniec Cz stochowski”, nr 264,  

z dn. 17.11.1926 r., s. 3. 

O duchowem powinowactwie Chopina ze S owackim, „Goniec Cz stochowski”, 

nr 328, z dn. 29.11.1908 r., s. 5. 

O gimnastyce rytmicznej, „Goniec Cz stochowski”, nr 230, z dn. 7.10.1926 r., s. 3. 

O nagrobek dla Zygmunta Noskowskiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 63, z dn. 

17.03.1925 r., s. 3. 

Opera w Cz stochowie, „Goniec Cz stochowski”, nr 261, z dn. 11.11.1925 r., s. 3. 

Operetka, „Goniec Cz stochowski”, nr 278, z dn. 22.12.1918 r., s. 4. 

Oskar Kolberg. W setn  rocznic  urodzin, „Goniec Cz stochowski”, nr 94, z dn. 

5.04.1914 r., s. 4. 

Ostatni koncert Karola Namys owskiego, „Gazeta Cz stochowska”, nr 144, z dn. 

30.05.1910 r., s. 2. 

O technice fortepianowej, „Gazeta Cz stochowska”, nr 60, z dn. 3.10.1909 r., s. 6. 

Paderewski o fortepianie, „Goniec Cz stochowski”, nr 92, z dn. 6.04.1913 r., s. 4. 

Popis, „Dzwonek Cz stochowski”, t. I, lipiec 1906 r., s. 96–97. 

Popis dzieci z ochronek Rady Opieku czej, „Goniec Cz stochowski”, nr 132,  

z dn. 2.07.1918 r., s. 3. 

Popis na pensji p. Leonii Komar, „Goniec Cz stochowski”, nr 168, z dn. 

22.06.1913 r., s. 3. 

Pot ga pie ni, „Gazeta Cz stochowska”, nr 60, z dn. 3.10.1909 r., s. 5–6. 
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Po egnalny koncert piewaków jasnogórskich, „Goniec Cz stochowski”, nr 239, 

z dn. 16.10.1932 r., s. 5. 

Przedstawienie w „Apollo”, „Goniec Cz stochowski”, nr 86, z dn. 5.05.1918 r., 

s. 4. 

Recital Artura Hermelina, „Goniec Cz stochowski”, nr 100, z dn. 1.05.1930 r., 

s. 3. 

Recital fortepianowy prof. Z. Drzewieckiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 10,  

z dn. 14.01.1931 r., s. 3. 

Recital operowy, „Goniec Cz stochowski”, nr 157, z dn. 31.07.1918 r., s. 3. 

Recital prof. J. Turczy skiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 280, z dn. 4.12.1930 r., 

s. 3; nr 282, z dn. 6.12.1930 r., s. 3. 

Refleksje muzyczne, „Goniec Cz stochowski”, nr 88, z dn. 29.03.1908 r., s. 2. 

Rozmaito ci. Figliki muzyczne, „Gazeta Cz stochowska”, nr 21, z dn. 

25.08.1909 r., s. 5. 

Rozpocz cie sezonu w „Lutni”, „Goniec Cz stochowski”, nr 310, z dn. 

13.11.1913 r., s. 4. 

Rozwój muzyki w Cz stochowie, „Gazeta Cz stochowska”, nr 21, z dn. 

25.08.1909 r., s. 2. 

Skrzypce Barcewicza, „Goniec Cz stochowski”, nr 136, z dn. 17.06.1917 r., s. 4. 

St. Barcewicz, „Goniec Cz stochowski”, nr 204, z dn. 6.09.1924 r., s. 3. 

Stanis aw Moniuszko. Z powodu 100 rocznicy urodzin mistrza pie ni polskiej, 

„Goniec Cz stochowski”, nr 96, z dn. 9.05.1919 roku, s. 3. 

piewy ko cielne w Cz stochowie, „Goniec Cz stochowski”, nr 146, z dn. 

29.05.1914 r., s. 3. 

w. Cecylia, „Goniec Cz stochowski”, nr 326, z dn. 22.11.1914 r., s. 3. 

Teatr, muzyka i sztuka, „Wiadomo ci Cz stochowskie”, nr 13, z dn. 13.03.1906 

r., s. 3; nr 20, z dn. 20.03.1906 r., s. 3. 

Turniej piewaczy, „Goniec Cz stochowski”, nr 90, z dn. 17.04.1930 r., s. 3. 

Upadek estetyki muzycznej, „Goniec Cz stochowski”, nr 179, z dn. 29.12.1910 r.,  

s. 2. 

Uroczysto  chopinowska w „Lutni”, „Gazeta Cz stochowska”, nr 95, z dn. 

10.04.1910 r., s. 2. 

Uroczysto  rozdania matur w Gimnazjum ss. Nazaretanek, „Goniec Cz sto-

chowski”, nr 133, z dn. 14.06.1927 r., s. 3. 

Utwory rewolucyjne Chopina (1830–31), „Goniec Cz stochowski”, nr 260, z dn. 

1.12.1918 r., s. 4. 

W dzie  jubileuszu Stanis awa Barcewicza, „Goniec Cz stochowski”, nr 68,  

z dn. 22.03.1925 r., s. 4. 

„Wesele na wsi” – obrazek muzyczny W. Powiadowskiego, „Goniec Cz sto-

chowski”, nr 128, z dn. 6.11.1910 r., s. 3. 

Wieczornice ku czci N.M.P. w Gimnazjum ss. Nazaretanek, „Goniec Cz sto-

chowski”, nr 286, z dn. 12.12.1929 r., s. 3. 
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Wieczór ku czci Tadeusza Ko ciuszki, „Goniec Cz stochowski”, nr 237, z dn. 

17.10.1917 r., s. 3. 

Wieczór pie ni s owia skich, „Goniec Cz stochowski”, nr 89, z dn. 31.03.1914 r.,  

s. 3. 

Wieczór Szopenowski w „Lutni”, „Goniec Cz stochowski”, nr 278, z dn. 

2.12.1932 r., s. 3–4. 

Wielka rewia w sali kameralnej, „Goniec Cz stochowski”, nr 297, z dn. 

28.12.1930 r., s. 5. 

Wielki koncert „Liry”, „Gazeta Cz stochowska”, nr 136, z dn. 20.12.1909 r.,  

s. 2–3. 

Wielki koncert „Lutni”, „Gazeta Cz stochowska”, nr 23, z dn. 24.01.1910 r.,  

s. 3. 

W 50-letni  rocznic  zgonu Stanis awa Moniuszki (1819–1872), „Goniec Cz -

stochowski”, nr 276, z dn. 3.12.1922 r., s. 3. 

W sprawie orkiestry na Jasnej Górze, „Goniec Cz stochowski”, nr 158, z dn. 

11.06.1914 r., s. 2. 

W sprawie wiadectw dla organistów, „Goniec Cz stochowski”, nr 188, z dn. 

19.08.1926 r., s. 3. 

W sprawie „Wesela”, „Goniec Cz stochowski”, nr 163, z dn. 17.06.1913 r., s. 3. 

Wyst p operetki warszawskiej, „Goniec Cz stochowski”, nr 86, z dn. 16.04.1926 r., 

s. 3–4. 

Wyst p zespo ów d tych szkolnych, „Goniec Cz stochowski”, nr 109, z dn. 

4.06.1918 r., s. 2–3. 

Wyst py nowego zespo u, „Goniec Cz stochowski”, nr 138, z dn. 21.06.1927 r., 

s. 3. 

Z akademii ku czci S owackiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 138, z dn. 

21.06.1927 r., s. 3. 

Z akademii ku czci w. Stanis awa Kostki, „Goniec Cz stochowski”, nr 261,  

z dn. 15.11.1927 r., s. 3. 

Z akademii ku czci twórczo ci Tetmajera, „Goniec Cz stochowski”, nr 104, z dn. 

7.05.1932 r., s. 3. 

Z akademii I Stow. M odzie y Polskiej, „Goniec Cz stochowski”, nr 131, z dn. 

9.06.1928 r., s. 3. 

Z akademii w Stra y Ogniowej, „Goniec Cz stochowski”, nr 277, z dn. 

3.12.1924 r., s. 2–3. 

Z akademii w teatrze kolejowym, „Goniec Cz stochowski”, nr 68, z dn. 

23.03.1932 r., s. 3–4. 

Z akademii a obnej ku czci . p. biskupa Bandurskiego, „Goniec Cz stochow-

ski, nr 90, z dn. 19.04.1932 r., s. 3. 

Zako czenie roku szkolnego w szkole rzemie lniczo-przemys owej, „Goniec Cz -

stochowski”, nr 130, z dn. 28.06.1918 r., s. 3. 

Z benefisu dyr. W. Powiadowskiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 339, z dn. 

10.12.1912 r., s. 3. 
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Z cukierni Jackowskiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 54, z dn. 24.02.1912 r., s. 3. 

Z „czarnej kawy” w „Lutni”, „Goniec Cz stochowski”, nr 129, z dn. 12.05.1914 r.; 

nr 142, z dn. 20.05.1914 r., s. 3; nr 36, z dn. 15.02.1927 r., s. 3. 

Z czwartkowego koncertu, „Goniec Cz stochowski”, nr 121, z dn. 4.05.1912 r., 

s. 3. 

Z 2-go koncertu „Macierzy”, „Goniec Cz stochowski”, nr 93, z dn. 25.04.1917 r.,  

s. 3. 

Z drugiego wyst pu opery objazdowej, „Goniec Cz stochowski”, nr 101, z dn. 

1.05.1928 r., s. 3. 

Z Gimnazjum ss. Nazaretanek, „Goniec Cz stochowski”, nr 77, z dn. 4.04.1922 r.,  

s. 3; nr 287, z dn. 12.12.1928 r., s. 3. 

Z jubileuszu Micha owskiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 67, z dn. 3.04.1919 r.,s. 3. 

Z jubileuszowego koncertu prof. Al. Micha owskiego, „Goniec Cz stochowski”, 

nr 108, z dn. 13.05.1927 r., s. 3. 

Z koncertu, „Goniec Cz stochowski”, nr 111, z dn. 16.05.1917 r.; nr 112, z dn. 

18.05.1916 r., s. 3; nr 261, z dn. 23.11.1919 r., s. 4. 

Z koncertu Anny Dicksteinówny, „Goniec Cz stochowski”, nr 206, z dn. 

11.09.1917 r., s. 3. 

Z koncertu Barcewicza, „Goniec Cz stochowski”, nr 294, z dn. 27.10.1913 r., s. 3. 

Z koncertu b. chóru Bazyliki Jasnogórskiej, „Goniec Cz stochowski”, nr 250,  

z dn.29.10.1932 r., s. 3. 

Z koncertu B. Hubermana, „Goniec Cz stochowski”, nr 8, z dn. 10.01.1918 r., s. 3. 

Z koncertu Br. Hubermana, „Goniec Cz stochowski”, nr 83, z dn. 13.04.1917 r., 

s. 3. 

Z koncertu Carmen Ossorio, „Goniec Cz stochowski”, nr 79, z dn. 6.04.1922 r., 

s. 3. 

Z koncertu chóru ch opi co–m skiego, „G os Narodu”, nr 263, z dn. 29.12.1945 r., 

s. 3. 

Z koncertu chóru syksty skiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 207, z dn. 

9.09.1932 r., s. 5. 

Z koncertu chóru ukrai skiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 7, z dn. 11.01.1921 r., 

s. 3; nr 9, z dn. 13.01.1926 r., s. 3. 

Z koncertu czwartkowego, „Goniec Cz stochowski”, nr 81, z dn. 8.04.1914 r., s. 3. 

Z koncertu 4 p. Legionów, „Goniec Cz stochowski”, nr 221, z dn. 28.09.1920 r., 

s. 3. 

Z koncertu 27 p. p., „Goniec Cz stochowski”, nr 87, z dn. 15.04.1924 r., s. 3. 

Z koncertu Dygasa, „Goniec Cz stochowski”, nr 85, z dn. 27.03.1914 r., s. 3. 

Z koncertu „Echa”, „Goniec Cz stochowski”, nr 77, z dn. 7.04.1921 r., s. 3. 

Z koncertu „Echa” krakowskiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 282, z dn. 

10.12.1924 r., s. 3. 

Z koncertu–festiwalu, „Goniec Cz stochowski”, nr 246, z dn. 26.10.1926 r.,  

s. 3–4. 
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Z koncertu Feuermana, „Goniec Cz stochowski”, nr 52, z dn. 4.03.1922 r., s. 3. 

Z koncertu gimnazjalnego, „Goniec Cz stochowski”, nr 284, z dn. 11.12.1926 r., 

s. 3. 

Z koncertu Gimnazjum im. R. Traugutta, „Goniec Cz stochowski”, nr 106, z dn. 

11.05.1927 r., s. 3. 

Z koncertu Gruszczy skiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 71, z dn. 28.03.1922 r.,  

s. 3. 

Z koncertu handlowców, „Goniec Cz stochowski”, nr 28, z dn. 30.01.1915 r., s. 2. 

Z koncertu H. Melcera, „Goniec Cz stochowski”, nr 216, z dn. 22.09.1917 r., s. 3. 

Z koncertu I. Dygasa, „Goniec Cz stochowski”, nr 178, z dn. 25.08.1918 r., s. 4. 

Z koncertu Ign. Mana, „Goniec Cz stochowski”, nr 52, z dn. 4.03.1920 r., s. 3. 

Z koncertu Jana Kubelika, „Goniec Cz stochowski”, nr 252, z dn. 1.11.1932 r., 

s. 5–6. 

Z koncertu Janiny Korolewicz, „Goniec Cz stochowski”, nr 129, z dn. 9.06.1917 r., 

s. 3. 

Z koncertu Józefa liwi skiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 218, z dn. 

11.10.1918 r., s. 3. 

Z koncertu J. liwi skiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 108, z dn. 13.05.1926 

r., s. 5. 

Z koncertu Józefa Turczy skiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 93, z dn. 

23.04.1929 r., s. 3. 

Z koncertu kameralnego, „Goniec Cz stochowski”, nr 290, z dn. 22.12.1920 r., 

s. 3. 

Z koncertu kameralnego w „Lutni”, „Goniec Cz stochowski”, nr 49, z dn. 

2.03.1921 r., s. 3. 

Z koncertu Kami skiej–Latoszy skiej, „Goniec Cz stochowski”, nr 143, z dn. 

26.06.1917 r., s. 3. 

Z koncertu Ko a Akademickiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 99, z dn. 

30.04.1930 r., s. 3. 

Z koncertu Ko a Przyjació  Górki, „Goniec Cz stochowski”, nr 63, z dn. 

17.03.1932 r., s. 3–4. 

Z koncertu „Lutni”, „Goniec Cz stochowski”, nr 260, z dn. 23.09.1912 r., s. 3–

4; nr 138, z dn. 23.05.1913 r., s. 4; nr 147, z dn. 1.06.1913 r., s. 4; nr 313,  

z dn. 16.11.1913 r., s. 3; nr 115, z dn. 28.04.1914 r., s. 3; nr 138, z dn. 

20.06.1916 r., s. 3; nr 60, z dn. 15.03.1921 r., s. 3; nr 165, z dn. 2.08.1921 r., 

s. 3; nr 254, z dn. 9.12.1921 r., s. 2–3; nr 60, z dn. 14.03.1922 r., s. 3; nr 263, 

z dn. 16.11.1926 r., s. 3; nr 227, z dn. 5.10.1927 r., s. 3; nr 74, z dn. 

28.03.1928 r., s. 3; nr 83, z dn. 9.04.1930 r., s. 3; nr 94, z dn. 25.04.1931 r., 

s. 3; nr 64, z dn. 18.03.1932 r., s. 3–4; nr 120, z dn. 26.05.1939 r., s. 4. 

Z koncertu „Lutni” w 200-n  rocznic  urodzin J. Haydna, „Goniec Cz stochow-

ski”, nr 144, z dn. 25.06.1932 r., s. 3–4. 

Z koncertu M. Jara, „Goniec Cz stochowski”, nr 294, z dn. 29.12.1920 r., s. 3. 
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Z koncertu m odzie y szkó  rednich, „Goniec Cz stochowski”, nr 73, z dn. 

27.03.1928 r., s. 3. 

Z koncertu muzyki klasycznej, „Goniec Cz stochowski”, nr 96, z dn. 28.04.1917 r., 

s. 3. 

Z koncertu na „Cz stochowiance”, „Goniec Cz stochowski”, nr 219, z dn. 

25.09.1924 r., s. 3. 

Z koncertu na kolonie letnie, „Goniec Cz stochowski”, nr 121, z dn. 26.05.1928 r., 

s. 3. 

Z koncertu na Macierz, „Goniec Cz stochowski”, nr 92, z dn. 24.04.1917 r., s. 3. 

Z koncertu Namys owskiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 248, z dn. 29.10.1927 r., 

s. 3. 

Z koncertu na wpisy, „Goniec Cz stochowski”, nr 75, z dn. 16.03.1909 r., s. 3. 

Z koncertu Niny Tylewskiej, „Goniec Cz stochowski”, nr 285, z dn. 11.12.1929 r.,  

s. 2–3. 

Z koncertu orkiestry „Lutni”, „Goniec Cz stochowski”, nr 163, z dn. 21.07.1926 r., 

s. 3.  

Z koncertu orkiestry marynarki wojennej, „Goniec Cz stochowski”, nr 94, z dn. 

25.04.1933 r., s. 3–4. 

Z koncertu orkiestry Namys owskiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 246, z dn. 

25.10.1929 r., s. 3. 

Z koncertu orkiestr uczn. Gimn. im. H. Sienkiewicza, „Goniec Cz stochowski”, 

nr 132, z dn. 11.06.1938 r., s. 5. 

Z koncertu p. Jachno, „Goniec Cz stochowski”, nr 244, z dn. 27.11.1921 r., s. 4. 

Z koncertu p. J. Korolewicz-Waydowej, „Goniec Cz stochowski”, nr 140, z dn. 

3.07.1919 r., s. 3. 

Z koncertu p. W. Kopeckiej, „Goniec Cz stochowski”, nr 65, z dn. 19.03.1930 r., 

s. 3. 

Z koncertu I Gimnazjum Pa stwowego, „Goniec Cz stochowski”, nr 88, z dn. 

16.04.1924 r., s. 3–4; nr 58, z dn. 11.03.1925 r., s. 3; nr 37, z dn. 15.02.1928 r., 

s. 3; nr 127, z dn. 6.06.1931 r., s. 3–4. 

Z koncertu P. Maszy skiego w Zawierciu, „Goniec Cz stochowski”, nr 149,  

z dn. 2.06.1914 r., s. 2. 

Z koncertu prof. H. Melcera, „Goniec Cz stochowski”, nr 38, z dn. 16.02.1919 r.,  

s. 3. 

Z koncertu prof. St. Barcewicza, „Goniec Cz stochowski”, nr 268, z dn. 

2.12.1919 r., s. 3; nr 64, z dn. 16.03.1924 r., s. 6; nr 208, z dn. 12.09.1924 r., 

s. 3. 

Z koncertu-poranku orkiestry 27 pp, „Goniec Cz stochowski”, nr 287, z dn. 

3.12.1929 r., s. 3. 

Z koncertów pozna skiego „Has a”, „Goniec Cz stochowski”, nr 247, z dn. 

27.10.1931 r., s. 3. 

Z koncertu prof. Z. Drzewieckiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 284, z dn. 

7.12.1928 r., s. 2. 
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Z koncertu prof. Z. Szwarcensteina, „Goniec Cz stochowski”, nr 64, z dn. 

20.03.1917 r., s. 3. 

Z koncertu Rady Zw. M odzie y, „Goniec Cz stochowski”, nr 137, z dn. 

19.06.1927 r., s. 3. 

Z koncertu religijnego, „G os Narodu”, nr 83, z dn. 9.04.1947 r., s. 4. 

Z koncertu religijno-organowego w ko ciele w. Barbary, „Goniec Cz stochow-

ski”, nr 161, z dn. 16.07.1935 r., s. 3–4. 

Z koncertu Seminarium M skiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 82, z dn. 

9.04.1924 r., s. 3. 

Z koncertu Sodalicji Maria skiej, „Goniec Cz stochowski”, nr 35, z dn. 

12.02.1924 r., s. 3. 

Z koncertu Sosnowieckiego Tow. Muzycznego, „Goniec Cz stochowski”, nr 61,  

z dn. 3.03.1913 r., s. 3. 

Z koncertu St. Barcewicza, „Goniec Cz stochowski”, nr 222, z dn. 29.09.1917 r., 

s. 3. 

Z koncertu St. Ch tkowskiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 12, z dn. 16.01.1925 r., 

s. 3. 

Z koncertu Stanis awa Gruszczy skiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 195, z dn. 

27.08.1926 r., s. 3. 

Z koncertu St. Namys owskiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 143, z dn. 

23.06.1928 r., s. 3; nr 245, z dn. 24.10.1929 r., s. 3. 

Z koncertu szkolnego, „Goniec Cz stochowski”, nr 276, z dn. 12.12.1919 r., s. 3. 

Z koncertu Szopenowskiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 247, z dn. 26.10.1932 r., 

s. 3. 

Z koncertu l skich mandolinistów, „Goniec Cz stochowski”, nr 237, z dn. 

14.10.1930 r., s. 3. 

Z koncertu tenora Turza skiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 213, z dn. 

16.09.1930 r., s. 3. 

Z koncertu Tow. Dobroczynno ci, „Goniec Cz stochowski”, nr 66, z dn. 

8.03.1913 r., s. 3. 

Z koncertu T-wa „Piechur”, „Goniec Cz stochowski”, nr 70, z dn. 27.03.1917 r.,  

s. 3. 

Z koncertu Turczy skiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 83, z dn. 10.04.1924 r., 

s. 3.  

Z koncertu uczniów I-go Gimn. Pa stw., „Goniec Cz stochowski”, nr 78, z dn. 

5.04.1922 r., s. 3. 

Z koncertu ukrai skiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 71, z dn. 26.03.1921 r.,  

s. 3. 

Z koncertów, „Goniec Cz stochowski”, nr 99, z dn. 13.05.1919 r., s. 2–3. 

Z koncertów orkiestr, „Goniec Cz stochowski”, nr 124, z dn. 13.06.1919 r., s. 3. 

Z koncertów w sali I-go Gimnazjum Pa stw., „Goniec Cz stochowski”, nr 68,  

z dn. 22.03.1930 r., s. 3. 
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Z koncertów uczniów Gimnazjum im. H. Sienkiewicza, „Goniec Cz stochowski”, 

nr 62, z dn. 16.03.1932 r., s. 4. 

Z koncertu w „Paryskim”, „Goniec Cz stochowski”, nr 72, z dn. 29.03.1917 r., 

s. 3. 

Z koncertu w I Gimnazjum Pa stwowym, „Goniec Cz stochowski”, nr 72, z dn. 

27.03.1925 r., s. 2. 

Z koncertu W.S. Bouyoucli, „Goniec Cz stochowski”, nr 336, z dn. 9.12.1913 r., 

s. 2. 

Z koncertu w Stra y, „Goniec Cz stochowski”, nr 23, z dn. 30.01.1917 r., s. 2; nr 

33, z dn. 11.02.1920 r., s. 3; nr 17, z dn. 22.01.1921 r., s. 2; nr 259, z dn. 

12.11.1924 r., s. 3. 

Z konferencji kulturalno-o wiatowej, „Goniec Cz stochowski”, nr 26, z dn. 

4.02.1921 r., s. 3. 

Z konkursu orkiestr wojskowych, „Goniec Cz stochowski”, nr 174, z dn. 

1.08.1924 r., s. 3; nr 186, z dn. 18.08.1927 r., s. 3. 

Z „Loterii” S. Moniuszki, „Goniec Cz stochowski”, nr 155, z dn. 9.06.1913 r., s. 2. 

Z „Lutni”, „Goniec Cz stochowski”, nr 116, z dn. 30.04.1907 r., s. 2; „Gazeta 

Cz stochowska”, nr 94, z dn. 9.04.1910 r., s. 2.  

Z muzyki, „Goniec Cz stochowski”, nr 293, z dn. 25.10.1908 r., s. 3; nr 353,  

z dn. 24.12.1908 r., s. 5; „Gazeta Cz stochowska”, nr 11, z dn. 15.08.1909 r.,  

s. 5; „Goniec Cz stochowski”, nr 168, z dn. 22.06.1913 r., s. 3. 

Z muzyki na Jasnej Górze, „Goniec Cz stochowski”, nr 77, z dn. 7.04.1921 r., s. 2. 

Z niedzielnego koncertu, „Goniec Cz stochowski”, nr 96, z dn. 7.04.1914 r., s. 2. 

Z obchodu rocznicy listopadowej, „Goniec Cz stochowski”, nr 262, z dn. 

4.12.1918 r., s. 3. 

Z odczytu o Schubercie, „Goniec Cz stochowski”, nr 88, z dn. 16.04.1924 r.,  

s. 4–3. 

Z odczytu p. M. Grafczy skiej. „Goniec Cz stochowski”, nr 71, z dn. 27.03.1924 r., 

s. 2–3. 

Z operetki, „Goniec Cz stochowski”, nr 147, z dn. 19.07.1918 r., s. 3; nr 148,  

z dn. 20.07.1918 r., s. 3; nr 149, z dn. 21.07.1918 r., s. 4–5. 

Z operetki w „Paryskim”, „Goniec Cz stochowski”, nr 145, z dn. 17.07.1918 r., 

s. 3. 

Z opery, „Dziennik Cz stochowski”, nr 254, z dn. 15.11.1906 r., s. 2; nr 256,  

z dn. 17.11.1906 r., s. 2; nr 257, z dn. 18.11.1906 r., s. 6; nr 258, z dn. 

19.11.1906 r., s. 2; nr 255, z dn. 16.11.1906 r., s. 2.  

Z opery warszawskiej, „Goniec Cz stochowski”, nr 98, z dn. 29.04.1930 r., s. 3. 

Z pierwszego wyst pu operetki warszawskiej, „Goniec Cz stochowski”, nr 154, 

z dn. 8.07.1925 r., s. 3. 

Z popisów fortepianowych p. W. Kopeckiej, „Goniec Cz stochowski”, nr 149,  

z dn. 2.07.1925 r., s. 3. 

Z popisu ucz. p. W. Kopeckiej. „Goniec Cz stochowski”, nr 149, z dn. 3.07.1931 r., 

s. 3–4. 
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Z popisu w Gimnazjum ss. Nazaretanek, „Goniec Cz stochowski”, nr 139, z dn. 

22.06.1926 r., s. 3. 

Z popularnego koncertu, „Goniec Cz stochowski”, nr 121, z dn. 17.06.1918 r., 

s. 4. 

Z poranku „Lutni”, „Goniec Cz stochowski”, nr 12, z dn. 29.05.1930 r., s. 3;  

nr 108, z dn. 12.05.1931 r., s. 3. 

Z poranku muzycznego, „Goniec Cz stochowski”, nr 296, z dn. 24.12.1929 r., s. 8. 

Z poranku muzycznego „Lutni”, „Goniec Cz stochowski”, nr 128, z dn. 

8.06.1927 r., s. 3. 

Z poranku symfonicznego, „Goniec Cz stochowski”, nr 104, z dn. 9.05.1922 r., 

s. 3. 

Z przedstawienia uczennic ss. zmartwychwstanek, „Goniec Cz stochowski”,  

nr 38, z dn. 16.02.1928 r., s. 3. 

Z przedstawienia w „Ognisku”, „Goniec Cz stochowski”, nr 67, z dn. 

23.03.1920 r., s. 4–5. 

Z rautu w sali Stra y Ogniowej, „Goniec Cz stochowski”, nr 48, z dn. 1.03.1921 r., 

s. 3. 

Z recitalu A. Hermelina, „Goniec Cz stochowski”, nr 82, z dn. 6.04. 1928 r., s. 3. 

Z recitalu Artura Hoehna, „Goniec Cz stochowski”, nr 5, z dn. 8.01.1932 r., s. 3. 

Z recitalu A. Rubinsteina, „Goniec Cz stochowski”, nr 262, z dn. 13.11.1931 r., 

s. 4–5. 

Z recitalu fortepianowego, „Goniec Cz stochowski”, nr 232, z dn. 8.10.1932 r., 

s. 3. 

Z recitalu fortepianowego Boles awa Kona, „Goniec Cz stochowski”, nr 135,  

z dn. 15.06.1932 r., s. 3. 

Z recitalu Imre Ungara, „Goniec Cz stochowski”, nr 103, z dn. 5.05.1932 r., s. 5. 

Z recitalu Józefa Turczy skiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 261, z dn. 

13.11.1929 r., s. 3. 

Z recitalu prof. Drzewieckiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 12, z dn. 

16.01.1931 r., s. 3. 

Z recitalu p. Sulikowskiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 80, z dn. 5.04.1935 r., 

s. 3. 

Z recitalu p. W. Kopeckiej, „Goniec Cz stochowski”, nr 93, z dn. 22.04.1932 r., 

s. 3–4. 

Z recitalu Z. Drzewieckiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 106, z dn. 9.05.1930 r.,  

s. 3. 

Z recitalu skrzypcowego p. Ireny Dubiskiej, „Goniec Cz stochowski”, nr 242,  

z dn. 18.10.1928 r., s. 3. 

Z sali kameralnej, „Goniec Cz stochowski”, nr 130, z dn. 7.06.1930 r., s. 3. 

Z teatru, „Goniec Cz stochowski”, nr 111, z dn. 6.06.1918 r., s. 3; nr 112, z dn. 

7.06.1918 r., s. 3; nr 113, z dn. 8.06.1918 r., s. 3; nr 138, z dn. 3.07.1918 r., 

s. 3; nr 144, z dn. 16.07.1918 r., s. 3; nr 146, z dn. 18.07.1918 r., s. 3; nr 223, 
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z dn. 17.10.1918 r., s. 3; nr 224, z dn. 19.10.1918 r., s. 3; nr 26, z dn. 

1.02.1919 r., s. 3. 

Z teatru Ludowego, „Goniec Cz stochowski”, nr 127, z dn. 25.06.1918 r., s. 4; 

nr 133, z dn. 3.07.1918 r., s. 3; nr 140, z dn. 11.07.1918 r., s. 3; nr 165, z dn. 

9.08.1918 r., s. 3. 

Z techniki fortepianowej, „Goniec Cz stochowski”, nr 80, z dn. 22.03.1913 r., s. 5. 

Z turnieju piewaczego, „Goniec Cz stochowski”, nr 109, z dn. 13.05.1930 r.,  

s. 3; nr 134, z dn. 14.06.1933 r., s. 3. 

Z uroczystej akademii w sali Stra y Ogniowej, „Goniec Cz stochowski”, nr 102, 

z dn. 5.05.1931 r., s. 3. 

Z uroczysto ci 25-cio lecia w Gimnazjum ss. Nazaretanek, „Goniec Cz stochow-

ski”, nr 122, z dn. 27.05.1928 r., s. 3–4. 

Z uroczysto ci na rzecz Francji w Warszawie, „Goniec Cz stochowski”, nr 165, 

z dn. 22.07.1924 r., s. 3. 

Z uroczysto ci po wi cenia i inauguracyjnego koncertu w sali nowego teatru, 

„Goniec Cz stochowski”, nr 40, z dn. 18.02.1930 r., s. 3. 

Z uroczysto ci schubertowskiej, „Goniec Cz stochowski”, nr 289, z dn. 

14.12.1928 r., s. 3. 

Z uroczysto ci wznowienia dzia alno ci chóru „Pochodnia”, „G os Narodu”,  

nr 50, z dn. 28.02.1946 r., s. 3. 

Z wczorajszego koncertu Artura Rubinsteina, „Goniec Cz stochowski”, nr 307, 

z dn. 10.11.1913 r., s. 3. 

Z wieczornicy kwesty ogólnokrajowej, „Goniec Cz stochowski”, nr 118, z dn. 

14.06.1918 r., s. 2. 

Z wieczoru artystycznego w „Polonii”, „Goniec Cz stochowski”, nr 181, z dn. 

14.06.1919 r., s. 3. 

Z wieczoru „D wigni”, „Goniec Cz stochowski”, nr 89, z dn. 3.04.1913 r., s. 3. 

Z wieczoru Gimnazjum Szudejki, „Goniec Cz stochowski”, nr 61, z dn. 

16.03.1920 r., s. 3. 

Z wieczoru kameralnego, „Goniec Cz stochowski”, nr 10, z dn. 14.01.1921 r.,  

s. 3; nr 116, z dn. 22.05.1922 r., s. 3. 

Z wieczoru kompozytorskiego Micha a wierzy skiego, „Goniec Cz stochow-

ski”, nr 86, z dn. 12.04.1930 r., s. 3. 

Z wieczoru koncertowo-teatralnego, „Goniec Cz stochowski”, nr 277, z dn. 

13.12.1919 r., s. 3. 

Z wieczoru ku czci Reymonta, „Goniec Cz stochowski”, nr 61, z dn. 16.03.1926 r., 

s. 3. 

Z wieczoru „Lutni”, „Goniec Cz stochowski”, nr 65, z dn. 20.03.1926 r., s. 3. 

Z wieczoru moniuszkowskiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 278, z dn. 6.12.1922 r., 

s. 3. 

Z wieczoru muzycznego ku czci Naczelnika Pa stwa, „Goniec Cz stochowski”, 

nr 66, z dn. 21.02.1922 r., s. 3. 
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Z wieczoru muzyki polskiej, „Goniec Cz stochowski”, nr 87, z dn. 14.04.1933 r., 

s. 4. 

Z wieczoru na Samopomoc, „Goniec Cz stochowski”, nr 262, z dn. 25.11.1919 r.,  

s. 3. 

Z wieczoru na samopomoc przy Gimnazjum Szudejki, „Goniec Cz stochowski”, 

nr 270, z dn. 30.11.1917 r., s. 3. 

Z wieczoru operowego w sali Stra y Ogniowej, „Goniec Cz stochowski”, nr 

147, z dn. 2.07.1926 r., s. 3. 

Z wieczoru I Gimnazjum Pa stwowego, „Goniec Cz stochowski”, nr 57, z dn. 

11.03.1926 r., s. 2–3. 

Z wieczoru pie ni, „Goniec Cz stochowski”, nr 107, z dn. 1.06.1918 r., s. 3; 

„G os Narodu”, nr 290, z dn. 11.12.1946 r., s. 6. 

Z wieczoru poezji wspó czesnej, „Goniec Cz stochowski”, nr 114, z dn. 

20.05.1932 r., s. 3–4. 

Z wieczoru samopomocy I Gimn. Pa stw, „Goniec Cz stochowski”, nr 67, z dn. 

23.03.1921 r., s. 3. 

Z wieczoru Stow. „Jedno ”, „Goniec Cz stochowski”, nr 115, z dn. 11.06.1918 r., 

s. 2. 

Z wieczoru piewu, „Goniec Cz stochowski”, nr 267, z dn. 20.11.1920 r., s. 3. 

Z wieczoru uczniów 2-go Gimn. Pa stw, „Goniec Cz stochowski”, nr 105, z dn. 

10.05.1922 r., s. 2. 

Z wieczoru u Moniuszki, „Goniec Cz stochowski”, nr 116, z dn. 29.04.1912 r., s. 2. 

Z wieczoru uroczystego, „Goniec Cz stochowski”, nr 171, z dn. 8.08.1919 r., s. 3. 

Z wieczoru uroczystego w sali kameralnej, „Goniec Cz stochowski”, nr 103,  

z dn. 6.05.1930 r., s. 3. 

Z wieczoru w I Gimnazjum Pa stwowym, „Goniec Cz stochowski”, nr 57, z dn. 

11.03.1926 r., s. 2–3. 

Z wieczoru w sali Stra y Ogniowej, „Goniec Cz stochowski”, nr 278, z dn. 

1.12.1925 r., s. 3. 

Z wydawnictw nutowych, „Goniec Cz stochowski”, nr 205, z dn. 10.09.1922 r., 

s. 4. 

Z wystawy prac uczniowskich, „Goniec Cz stochowski”, nr 121, z dn. 

18.06.1918 r., s. 3. 

Z wyst pów chóru cecylia skiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 76, z dn. 

1.02.1930 r., s. 3. 

Z wyst pu chóru ukrai skiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 50, z dn. 1.03.1928 r.,  

s. 3. 

Z wyst pu Gruszczy skiego, „Goniec Cz stochowski”, nr 19, z dn. 25.01.1927 r., 

s. 3. 

Z wyst pu Józefa W grzyna, „Goniec Cz stochowski”, nr 254, z dn. 11.11.1917 r., 

s. 4. 

Z wyst pu Olgi Desmond, „Goniec Cz stochowski”, nr 253, z dn. 10.11.1917 r., 

s. 3. 
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Z wyst pów operetki krakowskiej, „Goniec Cz stochowski”, nr 248, z dn. 

31.10.1922 r., s. 3. 

Z wyst pów operetki radomskiej, „Goniec Cz stochowski”, nr 76, z dn. 

6.04.1921 r., s. 3. 

Z wyst pu operetki krakowskiej, „Goniec Cz stochowski”, nr 246, z dn. 

28.10.1922 r., s. 3. 

Z wyst pu opery, „Goniec Cz stochowski”, nr 37, z dn. 14.02.1929 r., s. 3. 

Z wyst pu opery objazdowej, „Goniec Cz stochowski”, nr 99, z dn. 28.04.1928 

r., s. 3; nr 132, z dn. 12.06.1931 r., s. 3. 

Z wyst pu opery warszawskiej, „Goniec Cz stochowski”, nr 262, z dn. 

14.11.1929 r., s. 3. 

Zygmunt Noskowski, „Goniec Cz stochowski”, nr 203, z dn. 25.07.1909 r., s. 2. 

Z zebrania „Lutni”, „Goniec Cz stochowski”, nr 127, z dn. 4.06.1930 r., s. 3. 

„ ydówka”, „Goniec Cz stochowski”, nr 91, z dn. 5.04.1913 r., s. 2. 
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III. Prasa 

„Dziennik Cz stochowski” 1906–1907. 

„Dzwonek Cz stochowski” 1905. 

„Gazeta Cz stochowska” 1908–1910. 

„Goniec Cz stochowski” 1907–1939. 

„G os Narodu” 1945–1947. 

„Niedziela” 1933. 

„Wiadomo ci Cz stochowskie” 1906.  

Ludwik Wawrzynowicz (1870–1957) – kompozytor, publicysta, 

pedagog. Za o yciel Szko y Muzycznej w Cz stochowie  

Streszczenie 

Ludwik Wawrzynowicz by  absolwentem Warszawskiego Konserwatorium Muzycznego. Prac  

zawodow  rozpocz  w Warszawie jako piewak Opery Warszawskiej. By  za o ycielem i dyry-

gentem warszawskiego Chóru Drukarzy. W 1902 roku przyjecha  do Cz stochowy i obj  stanowi-

sko dyrektora artystycznego Towarzystwa piewaczego „Lutnia” oraz dyrygenta chóru stowarzy-

szenia. W 1904 roku za o y  Szko  Muzyczn  L. Wawrzynowicza w Cz stochowie. By  jej dy-

rektorem i nauczycielem przez 42 lata, do 1946 roku. Placówka ta przyczyni a si  wydatnie do 

rozwoju cz stochowskiego rodowiska muzycznego oraz ycia muzycznego miasta.  

Wawrzynowicz by  organizatorem i wykonawc  licznych koncertów. Wyst powa  jako dyry-

gent, pianista, organista i prelegent. By  równie  nauczycielem w szko ach kszta cenia ogólnego, 

za o y  kilka zespo ów chóralnych dzia aj cych w Cz stochowie. 

Ponadto Wawrzynowicz by  kompozytorem. Jego twórczo  reprezentuje m.in. opera Baba Ja-

ga, utwory fortepianowe, organowe, pie ni, kantaty religijne i msze oraz utwory okoliczno ciowe, 

wykonywane podczas wielu uroczysto ci miejskich i religijnych. 

By  tak e publicyst , sta ym sprawozdawc  muzycznym „Go ca Cz stochowskiego” w latach 

1906–1939. Publikowa  artyku y tak e na amach innych periodyków. By  muzykiem wszech-

stronnym, bardzo aktywnym popularyzatorem kultury muzycznej, który wywar  znacz cy wp yw 

na rozwój ycia muzycznego Cz stochowy.  

S owa kluczowe: Ludwik Wawrzynowicz, kompozytor, Szko a Muzyczna w Cz stochowie. 

Ludwik Wawrzynowicz (1870–1957) – Composer, Feature 

Writer, Educationalist. Founder of the Music School in 

Czestochowa 

Summary 

Ludwik Wawrzynowicz was a graduate of the Warsaw Conservatoire. He started his professio-

nal work in Warsaw as a Warsaw Opera singer. He was a founder and conductor of the Warsaw 

Printers’ Choir. In 1902, he came to Czestochowa and took up the position of the art director of the 

“Lutnia” Singing Society and the conductor of their choir. In 1904, he established the L. Wawrzy-

nowicz Music School in Cz stochowa. He was the Principal and teacher of the school for 42 years, 
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until 1946. The school contributed significantly to development of Czestochowa musical milieu 

and musical life of the city. 

Wawrzynowicz was an organiser and performer of numerous concerts. He appeared as a con-

ductor, pianist, organist and master of ceremonies. He was also a teacher in comprehensive scho-

ols, organised a number of choirs active in Czestochowa. 

Apart from those, Wawrzynowicz was a composer. His works include, among others, the opera 

“Baba Jaga”, piano works, organ compositions, lieder, religious cantatas and masses, as well as 

occasional pieces preformed during numerous city and religious ceremonies. 

He was also a feature writer, a regular music commentator of “Goniec Cz stochowski” in the 

years 1906–1939. He also published articles in the pages of other periodicals. He was a versatile 

musician, very active populariser of musical culture, who made a significant contribution to the 

development of Czestochowa musical life. 

Key words: Ludwik Wawrzynowicz, composer, Music School in Czestochowa. 

 


