
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
RADZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO 

IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO W RADZYNIU PODLASKIM 
W ROKU 2010

I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Zarząd  w  okresie  sprawozdawczym  zbierał  się  4  razy,  analizując  i  rozstrzygając 
pojawiające  się  problemy i  sprawy bieżące,  wśród których do najważniejszych zaliczyć 
należy:

• Koncerty XXVII edycji DKL. 
• Urządzenie i otwarcie Izby Pamięci Karola Lipińskiego.
• Nadanie  Włodzimierzowi  Nahornemu  tytułu  Honorowego  Obywatela  Radzynia 

Podlaskiego.
• Nadanie jednej z ulic Radzynia Podlaskiego imienia Kazimierza Prejznera.
• Uchwały  w  sprawie  przyjęcia  nowych  członków  (Robert  Świderski)  RTM  oraz 

przyjęcia rezygnacji trzech członków (Adam Świć, Zbigniew Czuryło, Jerzy Kułak).
• Sponsoring.
• Kwestie finansowe i gospodarcze.

RTM zrzesza obecnie 35 członków. Z Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim 
uzyskaliśmy  zwolnienie  z  obowiązku  składania  comiesięcznych  deklaracji  Cit-2 
o wysokości osiąganego dochodu (poniesionej straty) w miesiącach I–XII 2010. Składki 
członkowskie za rok 2010 zostały uregulowane w 100%. W minionym roku działaliśmy 
jako Organizacja Pożytku Publicznego, co przyniosło nam w postaci odpisu 1% podatku 
dochodowego  darczyńców  kwotę  8.181  zł.  Z  uzyskanych  środków  zakupiliśmy  m.in. 
laptop, urządzenie wielofunkcyjne oraz fax. Sprzęt ten jest nam niezbędny do prowadzenia 
bieżących prac administracyjno-biurowych.

XI Walne Zgromadzenie, które jednomyślnie udzieliło Zarządowi RTM absolutorium 
i przyjęło program działania na 2010 rok, odbyliśmy 12 kwietnia 2010 r. Plany te w całości 
zrealizowaliśmy, co zostanie przedstawione w kolejnych punktach niniejszego sprawozdania.

 

II DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA

W ramach XXVII  Dni Karola Lipińskiego odbyły się 4 koncerty.

Koncert I
16  października  –  (sobota)  koncert  dla  dzieci  i  młodzieży  szkół  muzycznych 

Radzynia i Łukowa w wyk. Yurija Blinova z Białorusi
17 października – (niedziela) recital chopinowski inaugurujący XVII edycję DKL 

z okazji Roku Chopinowskiego w 200 rocznicę urodzin kompozytora  wyk. Yuri Blinov.
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Koncert  otworzył  wiceprezes  Towarzystwa  Tadeusz  Sławecki,  który  powitał 
serdecznie  wszystkich  melomanów,  a  wśród  nich  Konsula  Republiki  Białorusi 
w  Białej  Podlaskiej  Władimira  Ananicza,  Starostę  Radzyńskiego  Lucjana  Kotwicę, 
Przewodniczącego Rady Miasta Jacka Piekutowskiego.

 Mówca przedstawił krótką biografię artysty Yurija Blinova, którego poznał osobiście 
i zaproponował jego występ podczas XXVII Dni Karola Lipińskiego. Yuri  Blinov  jest 
pianistą pochodzącym z Białorusi.  Debiut sceniczny miał mając 9 lat a w Wieku 12 lat 
koncertował w wielkiej sali Filharmonii Leningradzkiej wykonując Koncert Fortepianowy 
Dymitra  Szostakowicza z  towarzyszeniem Narodowej  Symfonicznej  Orkiestry Białorusi. 
Artysta  ukończył  Białoruską  Akademię  Muzyki.  Wiele  sukcesów  scenicznych  odniósł 
podczas  realizacji  programu  dyplomu  artystycznego  przyznanego  przez  Texaski 
Uniwersytet Chrześcijański w Fort Worth w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Yuri Blinów 
koncertował w Rosji, Wielkiej Brytanii, Polsce, Niemczech, USA, we Włoszech wykonując 
30 programów solowych i 40 koncertów z towarzyszeniem orkiestry. Uzyskał tytuł doktora 
sztuk muzycznych w Eastman School of Musie w Rochester (USA).

Słowo o muzyce wygłosił Zbigniew Czuryło, który zwrócił uwagę słuchaczy na  200 
rocznicę  urodzin  Fryderyka  Chopina,  a  z  tym związany  i  ogłoszony  rok  2010  Rokiem 
Chopinowskim  a  także  odniósł  się  do  trwającego  XI  Międzynarodowego  Konkursu 
Chopinowskiego w Warszawie.  

Po skończonym brawurowym i błyskotliwym recitalu Yuri Blinov otrzymał rzęsiste 
brawa, za które zrewanżował się publiczności podwójnym bisem.

Koncert II
 15 listopada – (poniedziałek) koncert studentki Akademii Muzycznej im. Mikołaja 

Łysenki we Lwowie skrzypaczki Khrystyny Gnatenko, uczennicy prof. Dmitrija Kołbina 
oraz pianisty  Tomasza Wojtasia  uświetniający uroczystość otwarcia Izby Pamięci Karola 
Lipińskiego.  W  repertuarze  artystów  znalazły  się  między  innymi  utwory  Karola 
Lipińskiego, Franciszka Liszta i Fryderyka Chopina.  

Na  uroczystość  przybyli:  Tadeusz  Sławecki –  poseł  na  Sejm  RP,  Dyrektor 
Filharmonii  im  H.  Wieniawskiego  w  Lublinie  Jan  Sęk,  Prof.  Paweł  Puczek z  AM 
w  Katowicach,  prof.,  Dmitrij  Kołbin z  AM  we  Lwowie,  Teresa  Księska-Falger 
z  Filharmonii  Lubelskiej,  Starosta  Radzyński  Lucjan  Kotwica,  Burmistrz  Radzynia 
Podlaskiego  Witold  Kowalczyk,  Jacek  Piekutowski,  przewodniczący  Rady  Miasta 
w Radzyniu Podlaskim, dyrektorzy radzyńskich szkół i placówek kulturalno-oświatowych.

Poświęcenia Izby Pamięci  Karola  Lipińskiego dokonał ks.  kanonik  Jan Czapski, 
proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim.

Uroczyste otwarcie Izby Pamięci Karola Lipińskiego oraz odsłonięcie Jego popiersia 
stanowi  dopełnienie  upamiętnienia  i  dania  należnego  kompozytorowi  urodzonemu 
w Radzyniu Podlaskim miejsca w panteonie ludzi miasto nasze rozsławiających.

Z tego też względu jeszcze w roku  2009 podjąłem starania o pozyskanie lokalu 
odpowiedniego  i  godnego  dla  zorganizowania  placówki  promującej  sylwetkę 
i przypominającej twórczość wielkiego wirtuoza.

Zyskując  życzliwość  władz  samorządowych  naszego  miasta  zwróciłem  się 
Burmistrza  Radzynia  Podlaskiego  Witolda  Kowalczyka ze  skuteczną  prośbą 
o  przydzielenie  pomieszczenia,  za  co  jeszcze  raz  serdecznie  dziękuję  Radzie  Miasta 
i Panu Burmistrzowi!
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Po  uzyskaniu  lokalu  można  było  przystąpić  do  mozolnego  procesu  organizacji, 
projektowania  i  gromadzenia  niezbędnych  funduszy  na  tak  poważne  wyzwanie 
i jednocześnie tak kosztowne przedsięwzięcie.

Prac projektowych podjął się  radzyński artysta plastyk  Marek Leszczyński, który 
bezinteresownie  przygotował  wstępne  wersje  wystroju  wnętrza  uwzględniające 
dotychczasowy  jego  wygląd.  Jednocześnie  artysta  podarował  powstającej  izbie  jeden 
ze swych obrazów, który był częścią organizowanej z okazji  XXV lecia DKL wystawy. 
Obraz  ten  eksponujemy  w  naszej  izbie,  a  Panu  Markowi  Leszczyńskiemu  za  jego 
zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia składam serdeczne podziękowania.

W ramach  organizacji  Izby  –  przy  pomocy  wielu  życzliwych ludzi  –   udało  się 
zrealizować następujące zadania:

1. Wykonanie 4 plansz obrazujących etapy drogi artystycznej K. Lipińskiego:
• okres radzyński obejmujący lata (1790 – 1799),
• okres lwowski obejmujący lata (1799 – 1839),
• okres drezdeński obejmujący lata (1839 – 1861),
• okres urłowski  rok 1861.

2. Wykonanie planszy obrazującej dotychczasowy dorobek działalności DKL – RTM.
(Wszystkie  plansze  zostały  wykonane  przez  Jakuba  Jakubowskiego,  a  teksty 
zredagował sekretarz towarzystwa Andrzej Kotyła).

3. Oprawę  afiszy  z  koncertów  oraz  zdjęć  artystów  wykonali  Waldemar  Krupa 
Agnieszka Jeż,

4. Wykonanie i aranżacja instalacji oświetleniowej, 
5. Wykonanie 2 gablot ekspozycyjnych (Tomasz Wojciechowski)
6. Zakup krzeseł (30), stołów (3),
7. Zakup i montaż sprzętu audio wideo.

Chciałbym serdecznie podziękować sponsorom, którzy w dużym stopniu przyczynili 
się  do  wyposażenia  Izby,  szczególnie:  Prezesowi  Zarządu  Spółdzielczej  Mleczarni 
SPOMLEK,  Panu  Edwardowi  Bajce  oraz  Prezesowi  Zarządu  GFN  w  Radzyniu  Podl., 
Panu Janowi Brożkowi.

Wszystkim,  którzy  przyczynili  się  do  organizacji  nowej  radzyńskiej  placówki  – 
wykonawcom,  autorom,  darczyńcom,  sponsorom,  składam  serdeczne  podziękowanie 
i zapewniam: wasz trud, wasza życzliwość, ofiarność i wasze talenty na pewno nie pójdą 
na marne. 

Celem utworzenia Izby Pamięci  Karola Lipińskiego jest  kontynuacja promowania 
miejsca urodzenia światowej sławy artysty. Pragniemy eksponować jego sylwetkę poprzez 
zgromadzone  już  eksponaty,  dokumenty,  nuty  oraz  inne  pamiątki  (replika  popiersia, 
akt  erekcyjny  pomnika,  numizmaty,  portrety  kompozytora  przekazane  przez  Muzeum 
Narodowe  w  Warszawie,  27  letnia  dokumentacja  Dni  Karola  Lipińskiego  (plakaty, 
programy, fotografie, płyty, filmy, korespondencja  i wiele innych). 

Chcemy, aby w najbliższej przyszłości Izba ta stała się miejscem licznych odwiedzin, 
prowadzenia  zajęć  edukacji  kulturalnej  dla  uczniów  wszystkich  poziomów  kształcenia 
z terenu naszego miasta i powiatu, miejscem kameralnych koncertów muzyki klasycznej 
i  konkursów  na  temat  życia  i  twórczości  Karola  Lipińskiego  oraz  historii  Dni  Karola 
Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.
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Do takiej  działalności  i  współpracy  zapraszamy placówki  kulturalne  i  oświatowe 
naszego miasta, powiatu i województwa, indywidualnych pasjonatów kultury muzycznej, 
a zwłaszcza młodzież.  

Koncert III
 Miałem zaszczyt powitać publiczność na III koncercie XXVII edycji DNI KAROLA 

LIPIŃSKIEGO w Radzyniu Podlaskim.  
Koncert  ten  połączony  był  z  niecodzienną  uroczystością,  podczas  której 

uhonorowaliśmy  wybitnego  muzyka  jazzowego,  urodzonego  w  naszym  mieście  – 
Włodzimierza  Nahornego –  tytułem  Honorowego  Obywatela  Miasta  Radzynia 
Podlaskiego.  Zanim  jednak  nastąpiła  laudacja,  w  imieniu  RTM  szczególnie  serdecznie 
powitałem obecnych na  koncercie dostojnych gości w osobach:

• Tadeusza Sławeckiego, Posła na Sejm RP,,
• Sławomira Sosnowskiego, Wicemarszałka Woj. Lubelskiego,
• Lucjana Kotwicę, Starostę Radzyńskiego,
• Jacka Piekutowskiego, Przew. Rady Miasta Radzynia Podlaskiego,
• Witolda Kowalczyka, Burmistrza Radzynia Podlaskiego.

Koncert jazzowy mógł dojść do skutku dzięki wsparciu finansowemu Spółdzielczej 
Mleczarni SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim, za co składam Prezesowi panu Edwardowi 
Bajce najgorętsze podziękowania. Podczas koncertu odczytałem list  okolicznościowy pana 
prezesa do słuchaczy przesłany na moje ręce pod jego nieobecność.

Włodarze miasta – Przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyniu Podlaskim – Jacek 
Piekutowski i Burmistrz Radzynia Podlaskiego  Witold Kowalczyk  uroczyście wręczyli 
Dostojnemu  Nominatowi  uchwałę  Rady  Miasta  w  Radzyniu  Podlaskim  przyznającą 
mu tytuł Honorowego Obywatela Radzynia Podlaskiego.

Na  program  wykonanego  po  ceremonii  koncertu  złożyły  się  utwory  Fryderyka 
Chopina,  Karola  Szymanowskiego,  Romana Maciejewskiego i  Włodzimierza  Nahornego 
w znakomitej improwizacji jazzowej lidera i jego zespołu. Zespół – NAHORNY-SEXTET 
wzbudził autentyczny aplauz i sympatię publiczności.

Koncert  ten  był  także  okazją  do  zaprezentowania  i  promocji  najnowszej  płyty 
zespołu  NAHORNY-SEXTET,  zatytułowanej  Chopin  Genius  Loci, której  jednym 
z  głównych  sponsorów  jest  również  radzyński  SPOMLEK  –  producent  coraz  bardziej 
rozpoznawalnych i cenionych wielkich polskich serów.

W  albumie  promującym  płytę  czytamy:  WIELKIE  POLSKIE  SERY  OLD 
POLAND tworzą klimat wyjątkowych chwil. Wyjątkowe chwile wymagają pięknej oprawy.  
Muzyka, wino i sery szlachetne to idealne połączenie, które umili czas nawet najbardziej  
wymagającym koneserom dobrego smaku i klasycznych dźwięków.

Do  wspólnego  delektowania  się  wybornymi  wyrobami  mleczarskimi  zaprosiła 
uczestników koncertu marka OLD POLAND.  Podczas przerwy można było nabyć pięknie 
wydaną płytę Chopin Genius Loci, stanowiącą nieodłączny element obchodów Światowego 
Roku Chopinowskiego 2010.  Płyta okazała się prawdziwym rarytasem, zwłaszcza, że jej 
nabycie  było  możliwe  wraz  z  autografami  artystów   jeszcze  przed  przewidywaną 
dystrybucją.

Koncert, zakończył  XXVII edycję Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim. 
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Sponsorzy XXVII DKL

Do niezawodnych sponsorów naszej  imprezy muzycznej należą radzyńskie firmy: 
Spółdzielcza Mleczarnia ,,SPOMLEK”,  Górnicza Fabryka Narzędzi, ,SIMENA” ZAKŁAD 
PRACY  CHRONIONEJ,  PRZEDSIEBIORSTWO  USŁUG  KOMUNALNYCH, 
PRZESIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ, ,,SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców,   Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe  ,,MANHATAN”,  Przedsiębiorstwo 
Budowlane ESPEBE, Nadleśnictwo Radzyń Podlaski, KRIS-AUTO Krzysztof Grochowski. 

Niezmiennie wspierają naszą działalność ogniwa samorządów:
1. Zarząd Województwa Lubelskiego, 
2. Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim, 
3. Burmistrz Radzynia Podlaskiego, 
4. Wójt Gminy Radzyń Podlaski.

Wszystkim wymienionym składam za ich wsparcie serdeczne podziękowania.

Na  zakończenie  pragnę  podziękować  wszystkim  członkom  Zarządu  za  aktywne 
i skuteczne zaangażowanie we wszystkie sprawy związane z naszą działalnością statutową 
i merytoryczną, a w szczególności:

-  wiceprezesowi  Tadeuszowi  Sławeckiemu za  sprowadzenie  z  Białorusi  znakomitego 
pianisty Yurija Blinova, którego recital uświetnił nam XVII DKL,
-   skarbniczce  Zarządu  Danucie  Grochowskiej  za  solidne  prowadzenie  coraz 
obszerniejszej dokumentacji finansowej.
-  sekretarzowi Zarządu Andrzejowi Kotyle  za  redakcję  pism urzędowych,  publikacji, 
podziękowań, protokołów i licznych dokumentów związanych z bieżącą działalnością 
naszego towarzystwa.
– Agnieszce  Jeż  członkowi  Zarządu za  opracowania  komputerowe ofert  na  dotacje 
i przygotowanie sprawozdań z ich realizacji.

Radzyń Podlaski, 15 lutego 2011 r.

                           
                                         

5


