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Kaczyńskiego Tadeusza, al.
Dzielnice: Śródmieście
Osiedla: Nowe Miasto
Atrybuty: Nazwy pamiątkowe Od dat i wydarzeń historycznych
Rok utworzenia nazwy: 2011

Opis
Tadeusz Kaczyński (1932-1999) - muzykolog, założyciel i współtwórca Filharmonii im. Romualda
Traugutta. Przyszedł na świat w Warszawie, kształcił na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z
zakresu muzykologii (1950-55). Po obronie pracy magisterskiej rozpoczął pracę w Polskim Radiu,
przygotowując programy dla zagranicy, jednak po niespełna dwóch latach przeszedł do Biblioteki
Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, awansując do stopnia kustosza. W 1961 roku został
redaktorem działu krajowego czasopisma "Ruch Muzyczny", wówczas też przez rok (1963/64)
studiował w Konserwatorium Paryskim. Był znakomitym felietonistą ("Tygodnik Powszechny", "Jazz"
"Studio", "Opera viva", "Teatr", "Scena Operowa"), jego teksty ukazywały się również w fachowych
periodykach poza granicami naszego kraju. Później powrócił do współpracy z Polskim Radiem (cykl
audycji przybliżających postać Witolda Lutosławskiego), nawiązał też współpracę z Telewizją Polską
(cykl programów o historii Konkursów Chopinowskich). Był sekretarzem Stowarzyszenia Polskich
Artystów Muzyków a w latach 1970-1981 członkiem komisji repertuarowej Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień". Należał do aktywnych członków Komisji
Kultury NSZZ Solidarność regionu Mazowsze. W 1983 roku stworzył Filharmonię im. Romualda
Traugutta (pełnił w niej rolę kierownika artystycznego), której głównym celem było ocalenie od
zapomnienia wszelakich polskich pieśni patriotycznych a po 1989 roku kierując specjalny program
do młodzieży szkolnej. Napisał scenariusze programów o czterech Powstaniach: Kościuszkowskim,
Listopadowym, Styczniowym oraz Warszawskim, przypomniał pieśni czasów Sejmu Wielkiego oraz
odzyskania niepodległości w 1918 roku, wieczór kolęd patriotycznych oraz muzyczną historię
powstania Mazurka Dąbrowskiego. W swym dorobku miał kilka publikacji książkowych (m.in.
"Andrzej Panufnik i jego muzyka", "Dzieje sceniczne &gt;Halki&lt;", "Lutosławski - życie i muzyka",
"Messiaen", "Rozmowy z Witoldem Lutosławskim", "Warszawska Jesień" - wspólnie z Andrzejem
Zborskim). Zginął tragicznie w Dolinie Chochołowskiej. Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Stan obecny:
Data nadania nazwy: 2011.08.25 na wniosek Krzysztofa Kura z Filharmonii im. Romualda
Traugutta.

Wszelkie prawa zastrzeżone. www.iutm.pl

