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ytułując koncert hasłem „rodzinny”, należy Todczytać; atmosfera w Saloniku przy smakowej 
herbacie ze słodkimi pychotkami w doskonale przy-

fot. W. Marzec

FOTORELACJE Z TRZYDZIESTOLECIA  TOWARZYSTWA im. FERENCA  LISZTA                  

      Prof.  Juliusz
       Adamowski
  współtwórca  TiFL

... kierownik Saloniku Czterech Muz - Jolanta Nitka - Nikt, 
potrafi wywołać uśmiech u obdarowywanych artystów                                    

... tylko w Saloniku Czterech Muz, napotkać można tak ra-
dosne  podziękowanie za koncerty współtwórcy TiFL...                                       

... obornickie melomanki wraz z trzebnickim melomanem Mirosławem                        ... trzeci z prawej były burmistrz Obornik Śl.  - Paweł  Misiorek

Profesorski, rodzinny koncert
 w   Saloniku  Czterech  Muz                              

gotowanej sali dla słuchaczy i artystów i... po zakończonym koncercie 
miłe drobiazgi dla twórców nastrojowego i popartego muzyką podwie-
czorku. Jak potwierdzają uczestnicy koncertów, czas spędzony przy mu-
zyce jest wart oczekiwania na następne propozycje muzyczne wg. kalen-
darza spotkań przygotowanego przez profesora Juliusza Adamowskiego. 
Jedna ze stałych słuchaczek muzyki artystów w ramach koncertów TiFL, 
pytała: - Dlaczego tak mało jest wielkich twórców, tak potrzebnych pro-
pozycji muzycznych poza wielkimi aglomeracjami w wypasionych 
przybytkach kultury muzycznej? Dlaczego w budżetach miast, kultura   
(szczególnie  muzyczna) jest traktowana po macoszemu? 
     W Saloniku Czterech Muz, często się widzi notabli, którzy zakończyli 
działalność polityczną. Niechby obecni chcieli ten „nieporządek” zmienić
na korzyść młodych i starszych mieszkańców, wszak kultura oddaje pozy-
tywy, nie tylko uczestnikom tych spotkań ... 
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W programie muzycznych artystów , Finale. Allegro molto, quasi Presto. 
sonaty na skrzypce i fortepian e-mol KV 
304 Allegro, Tempo di Menuetto - Wolf-
ganga Amadeusa Mozarta. Sonaty a-moll 
op.13 Allegro con Fantasia, Andantino 

   Ludwig Van Beethoven: sonata A-dur 
op. 47 Adagio sostenuto - Presto,
Andante con Variazioni Finale. Presto     

Kulturalna Insty-
tucja TiFL po-
strzegana jest 
także przez poli-
tyków różnych 
opcji, choćby ze 
względu na pod-
noszenie kultury 
społeczeństwa,    
z naciskiem na 
młode kadry słu-
chaczy. 
   Warto popierać
twórców kultury 
oraz ich projekty
w  Polsce. 

... artyści: Danuta Mroczek-Szlezer /współzałoży-  
cielka Towarzystwa im. Ferenca Liszta we Wrocła-
wiu/ i Mieczysław Szlezer wśród 
witających melo- manów we wro-
cławskim Klubie Muzyki i Litera-
tury przy placu Ko- ściuszki.                                
        
... na fot. poniżej - wieloletni dyrek-
tor Klubu Muzyki    i Literatury-Ry-
szard Sławczyński. W głębi: Danuta Mroczek-
Szlezer - krakowska pianistka i kameralistka oraz 
Mieczysław Szlezer w rozmowie z prof. Waldema-
rem  Zaborskim - artystą muzykiem, poetą.                                

Każdy muzyczny koncert artystów or- cany do bisowania występujących ar-
ganizowany przez Towarzystwo im. Fe- tystów.  
renca Liszta jest słuchany i nagradzany 
- często - rzęsistymi brawami i... zachę-

                           
  Koncerty młodych, uzdolnionych mu-
zyków są perełkami TiFL- u.         

... obustronne podziękowania; krakowscy 
artyści muzycy - uważni słuchacze wrocławscy

... wibrująca  muzyka  i  swoboda  artystów 
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01.03.’19r. - Oborniki Śl. 
Salonik  Czterech  Muz      

... muzyczna prelekcja 
             profesora  
Juliusza  Adamowskiego 


