RAFAŁ GRZĄKA - akordeon

Wybitny wirtuoz, kompozytor, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Suwałkach w klasie akordeonu Zbigniewa Grzanki, absolwent UMFC w Warszawie
w klasie jednego z najwybitniejszych wirtuozów akordeonu prof. Klaudiusza Barana, obecnie
doktorant macierzystej uczelni również pod opieką artystyczną Klaudiusza Barana (wszczęcie
przewodu doktorskiego w czerwcu 2010). Ponadto absolwent Policealnego Studium Jazzu
w klasie akordeonu jazzowego prowadzonej przez legendę polskiego jazzu Andrzeja
Jagodzińskiego. Jest laureatem ponad 35 Międzynarodowych i Ogólnopolskich konkursów
akordeonowych, m.in. w Castelfidardo, Popradzie, Radziejowicach, Gdańsku, CzechowicachDziedzicach, Przemyślu, Sanoku, Bratysławie. Od lat żywo uczestniczy w życiu artystycznym
Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich, swymi koncertami otwiera festiwale i konkursy.
Udziela się jako muzyk sesyjny w Polskim Radiu i Telewizji oraz w stacjach komercyjnych.
Od wielu lat współpracuje z warszawskimi teatrami, współtworzy najróżniejsze projekty
artystyczne.

Wraz z zespołem Klezmafour w 2011 roku odbył trasę koncertową po Canadzie i USA,
zdobywając uznanie krytyków, producentów i publiczności. Po powrocie zespół nawiązał
współpracę z Karrot Komando, owocem której ma być wydanie płyty we wrześniu 2011 roku.
W listopadzie 2009 roku w teatrze Ateneum odbyła się premiera spektaklu Jesienin, w którym
Rafał Grząka objął stanowisko kierownika muzycznego, spektakl odniósł spektakularny
sukces, został zrealizowany przez Teatr Polskiego Radia, emisja odbyła się
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2010 roku w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Wraz z kwintetem Tango Fuerte został
laureatem prestiżowego stypendium banku General Societe, zespół jest obecnie w trakcie
nagrań drugiej płyty. Jest członkiem ZAIKS-u. Współpracował z takimi gwiazdami jak:
Grzegorz Turnau, Anna Maria Jopek, Robert Kubiszyn, Czarek Konrad, Henryk Majewski,
Krystyna Janda, Janusz Majewski, Wojciech Malajkat, Janusz Głowacki, Julia Hartwig,
Gustaw Holoubek. Do osiągnięć koncertowych Artysty należą:
- udział w koncercie inaugurującym festiwal Warszawska Jesien w orkiestrze Filharmonii
Narodowej;
- występ na festiwalu folkowym Bratislavia Malajes w Bratysławie;
- występ na Festiwalu Jezzaldija w San Sebastian;
- inauguracja Dni Kultury Polskiej w Wiedniu;
- udział w letnim festiwalu organizowanym przez rektora UMFC – Dziekanka;
- Koncert otwierający festiwal gitarowy w Brześciu (Białoruś);
- występ na uroczystym koncercie Katedry Akordeonistyki Polskiej w pięćdziesiątą rocznicę
profesjonalnej edukacji akordeonu w polskim szkolnictwie;
- koncert otwarty w instytucie polskim w Sofii i w Nowym Pazarze (Bułgaria);
- cykl koncertów promujących płytę Tango Fuerte w Teatrze Ochota w Warszawie;
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Klezmerskiej w Furth, koncert Klezmafour;
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Klezmerskiej w Amsterdamie, nagroda City Winnery
of New Jork, oraz koncert finałowy festiwalu Chutzpah w Vancouver;
- koncert w Filharmonii w Jeleniej Górze w ramach festiwalu „Gwiazdy Promują”
z towarzyszeniem prof. Klaudiusza Barana i Macieja Frąckiewicza;
- cykl koncertów kameralnych ze światowej sławy akordeonistą Youri Shishkinem;
- wraz z zespołem Klezmafour został finalistą III Edycji Must Be The Music;
Od 2011 roku jest wykładowcą akordeonu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
w Warszawie, w listopadzie 2012 roku otrzymał tytuł doktora sztuki w specjalności
instrumentalistyka gra na akordeonie, obecnie jest asystentem w macierzystej uczelni.
Rafał Grząka koncertuje na instrumentach marki PIGINI.

